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Bon Nadal i Feliç Any Nou!

Botiga de roba infantil i juvenil de 0 mesos a 14 anys

Aquestes festes de Nadal regala
roba de les millors marques

Roba · Complements · Calçat i molt més!
Ctra. Camós, 79 de Banyoles · Tel. 658 582 722
www.xicschics.com · xicschics@gmail.com
De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:30 h. i de 16:30 a 20 h.
Dissabte de 10 a 13:30 h. i de 17 a 20 h. Dilluns matí tancat.

Descobreix més a

No cal, i bon Nadal
No voldria dir ni una mala paraula, ni tampoc
deixar la queixa sense el seu empeny.

EDITORIAL

No és moment de veure l’ampolla mig buida,
encara que no faltin ganes per lamentar-se...;
nosaltres ja no seríem nosaltres, tan agraïts
a les persones que sempre hi són, i no
volem passar de llarg; com dir-ho, estem
sentimentalment implicats, amb tothom,
amb vosaltres, amb tu.
I no és educat no donar les gràcies, de la
mateixa manera com Els Colors pintem de

Per JOSEP FONT
Editor d’Els Colors del Pla de l’Estany

color la vida mateixa...
Aquest editorial no és sinó un més, però
amb el cor més gran, com una abraçada de
les que conforten el resum de tot un any
complex, forta i sentida.
No pot ser, i no cal, no fer-se petons per
Nadal.
Bones Festes, i gràcies!

ARQUITECTURA TÈCNICA
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NOTÍCIES
L’AJUNTAMENT DE BANYOLES APROVA EL PRESSUPOST PER AL 2022

L’Ajuntament de Banyoles ha aprovat en sessió extraordinària del
ple municipal el pressupost del consistori per a l’exercici 2022.
El pressupost, que supera els 23 milions d’euros, preveu més de
2,5 milions d’euros d’inversions, entre les quals està prevista la
finalització de la reforma del Museu Arqueològic i la primera fase
de la museïtzació del nou museu.
El pressupost de l’Ajuntament de Banyoles per 2022 és de
23.192.165€, el que suposa un increment del 10,86% respecte
2021. Pel que fa al pressupost consolidat, és a dir, incloent el Consorci de l’Estany i el Consorci
Esportiu de l’Estany, el pressupost ascendeix a 23.548.457,73€, amb un augment en aquest cas
del 9,77%, respecte 2021. L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha remarcat que es tracta “d’un
pressupost rigorós, que recull les necessitats de la ciutat, que s’incrementa i que preveu mantenir
les inversions en aquesta ciutat a velocitat de creuer no només per al proper any, sinó per als 8 o
10 anys següents”.

BANYOLES BECA 46 INFANTS I JOVES ESPORTISTES

Dins el ‘Pla d’esport per a tothom’ que impulsa l’Ajuntament de
Banyoles, a través de les àrees d’Esports i Benestar Social, s’ha
presentat la línia d’accessibilitat que vol fomentar la participació
esportiva d’infants i joves de 6 a 16 anys en risc d’exclusió social.
Concretament, i per aquesta temporada 2021-22, 46 infants
i joves de Banyoles han rebut una beca per poder practicar
l’esport. El programa, es fa conjuntament amb el Consell Esportiu
del Pla de l’Estany. Els infants i joves participants competeixen en esport federat al Banyoles Rugbi
Club, Atlètic Club Banyoles, al Club Esportiu Banyoles, al Club Hoquei Banyoles, al Club Natació
Banyoles, al Club de Patinatge Pla de l’Estany i al Gimnàs Triops. Les beques tenen una aportació
màxima de 300 euros i són de copagament amb les famílies, i els infants i joves participants
s’elegeixen conjuntament amb l’àrea de Benestar Social a partir de criteris econòmics, socials o
d’accessibilitat.
Bones Festes!
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NOTÍCIES
EL CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES ELEGEIX PER PRIMERA VEGADA
TRES DONES AL CAPDAVANT DE LA JUNTA DIRECTIVA
El Centre Excursionista de Banyoles (CEB) ha renovat aquest
estiu la junta directiva que encapçalara una de les entitats amb
més socis i sòcies del Pla de l’Estany els pròxims sis anys. Per
primera vegada en els gairebé 70 anys d’història del Centre s’han
designat tres dones al capdavant de l’entitat. La Raquel López,
la Marina Gubau i la Judit Collell s’alternaran cada dos anys
els càrrecs de presidenta i vicepresidentes. Una acció que han
plantejat “per posar en valor la figura de les dones en el món del muntanyisme”, dins la nostra
entitat com també en la societat en general.
La junta es completa amb Lluís Pagès (secretari), Joan Surroca (tresorer) i com a vocals Carles
Puigdevall, Albert Puigdevall, Ramon Pou, Lluís Bosch, Jordi Serradell, Albert Mumbrú, Albert
Corominas, Laura Rodríguez i Lluís Marcé. Als catorze membres de la nova junta els uneix l’estima
a l’entitat i per sobre de tot la creença en els valors de l’excursionisme.

EL PROGRAMA SOCIOESPORTIU BARRIS 10, PREMIAT EN LA 5A EDICIÓ DELS
GUARDONS DE L’ESPORT
La 5a edició dels Guardons de l’Esport va premiar el programa
Barris 10, coordinat pel Consell Esportiu del Pla de l’Estany
i dissenyat conjuntament amb el Pla d’Acció Comunitària i
Inclusiva de Banyoles (PLACI). El darrer curs escolar 200 infants
i joves de Banyoles van participar en el programa. Els Guardons
de l’Esport, que es van lliurar en un acte a Barcelona, van premiar
Barris 10 en la categoria d’igualtat d’oportunitats i van destacar
“el compromís demostrat amb l’objectiu d’una societat millor”. El jurat dels premis va remarcar
també “el gran nivell dels projectes” que formen part del programa i “la gran implicació de persones
i entitats per transformar positivament la societat catalana a través de l’esport”, així com “l’enorme
qualitat i potencial del teixit esportiu català”.

Bones Festes!
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L’ENTREVISTA

Redacció d’Els Colors

Comissió del Pessebre Vivent de
Fontcoberta
Quan se celebrarà el Pessebre Vivent de
Fontcoberta i quina és la seva història?
Enguany ens fa moltíssima il·lusió poder tornar
a celebrar el Pessebre Vivent de Fontcoberta
de la manera tradicional, però en vistes de
la situació de pandèmia en què ens trobem,
aquesta 46a representació només es farà el
dia 26 de desembre. L’entrada serà a partir
de les 19h i seguirem el compliment de les
mesures vigents de la covid-19 del moment.
La història del Pessebre Vivent de Fontcoberta
comença el Nadal de 1976, aquell any Mn.
Josep Riera juntament amb els nens del poble,
van fer la primera representació. Al principi
només es feia el pessebre el dia 24, abans i
després de la missa del Gall, i representaven
poques escenes: el Naixement, la Fusteria,
l’Anunciació, la Berenada dels Pastors i poca
cosa més. A partir de llavors tots aquells nens
juntament amb les famílies van començar
a representar més escenes i a fer-lo més
elaborat, així hem continuat fins a dia d’avui,
enguany 46a edició.
Hi ha molta implicació del poble en el Pessebre
Vivent?
Sí, hi ha molta implicació. Segurament és
l’activitat que realitza el poble de Fontcoberta
on directament o indirecta participa més gent.
Podríem afirmar que gairebé cada família del
poble hi participa d’alguna manera o altra, ja
sigui com a figurants, ajudants en el muntatge
o deixant material per escenificar els quadres
representats.
Hi ha alguna novetat aquest any?
Cada any hi ha novetats, aquest any també.
Em permetreu no desvelar-la per tal de
mantenir la sorpresa.
10 _

Quina és l’escena més destacada?
En tenim unes quantes que són característiques
del nostre pessebre. En destacaria dues en
especial, primer de tot, l’Àngel penjat, que
tenim a la portalada de l’església. I també
tots els que representem a l’entorn de la casa
pairal de can Pujol. Segurament serien els que
nosaltres més destaquem.
Teniu alguna anècdota destacable?
N’hi ha moltes... i no pas totes divertides.
Un any ens vàrem trobar un cavall mort a
l’estable, es veu que es va esvalotar i es varen
barallar.
O per exemple una de més divertida, si més no
per nosaltres, no per les persones implicades,
en una edició on algun dels figurants del
campament romà no van arribar a temps a
la representació; i vàrem haver d’improvisar
agafant tres homes que venien a veure el
pessebre i que eren coneguts del poble. Com
que no anaven preparats, es varen posar el
faldó dels romans sense res a sota, només els
calçotets. Amb la fred que feia!! Crec que no
han tornat a venir a veure el pessebre mai més
tan puntuals!

#debanyoles

ON ANAR
BANYOLES
Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

ENCESA DE LLUMS DE BANYOLES
DIVENDRES 3 DE DESEMBRE

A les 19 h. A la plaça Major.
L’acte es farà en el següent ordre:
Projecció de Màppings “Viu el Nadal
#debanyoles”
Cantada de Nadales a càrrec de l’Agrupació
Coral VEUS DE L’ESTANY, de Banyoles
Xocolatada popular, es recomana portar el got
reutilitzable.

PROGRAMACIÓ ACTES DE NADAL
2021-22
DEL 5 DE DESEMBRE AL 9 DE GENER

EXPOSICIÓ DE PESSEBRES DE BANYOLES I
COMARCA
Monestir de Sant Esteve. 57è Concurs de
Pessebres de Banyoles.
Mostra de diorames presentats en el Concurs
de Pessebres 2021 i els pessebres presentats
en els comerços l’any passat.
Horari:
Dissabtes i festius, d’11 a 14 h i de 17 a 21 h.
Feiners, de 18 a 20 h.
Inauguració:
Dissabte 4 de desembre, a les 20 h., al
Monestir.
Lliurament de premis el diumenge 9 de gener,
a l’ Auditori de Banyoles, a les 12 del migdia.

DIES 11 I 12 DE DESEMBRE

FIRA DE NADAL I MOSTRA D’OFICIS
ARTESANS
A la plaça Major. Dissabte, de 10 a 20 h. i
diumenge, de 10 a 15 h.
Les activitats que es realitzaran el diumenge
12 seran en col·laboració amb la Marató de
TV3 per la salut mental.

DISSABTE 18 DE DESEMBRE

CANTADA DE NADALES
A les 11h. Monestir de Sant Esteve. L’alumnat
de Sensibilització de l’EMMB i l’Esbart
Dansaire de Fontcoberta oferiran una
cantada de nadales abans de l’Arribada dels
Patges.
ARRIBADA DELS PATGES REIALS A
BANYOLES
A les 12h. Monestir de Sant Esteve. En MEC, la
PUF, en MUSSI i la XUM, tornen, un any més,
a Banyoles. I segur que els hi farà molta il·lusió
que totes i tots els vingueu a rebre. Prepareuvos perquè venen carregats de sorpreses i
alguna novetat. Els patges saben que aquest
any tindran més feina perquè les normatives
són molt variables. Per això, estaran més
connectats que mai a les xarxes socials, per
informar de tots els possibles canvis i aclarir
dubtes.
Informació actualitzada a:
www.festesbanyoles.cat
A les xarxes @festesbanyoles
I el Facebook/Instagram REIS D’ORIENT
BANYOLES

Bones Festes!
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ON ANAR
AMBAIXADA REIAL

RECOLLIDA DE CARTES I VISITA A
L’AMBAIXADA REIAL.
Diumenge 26 de desembre, de 10 a 14h.
Dijous 29 de desembre, de 16 a 20 h.
Diumenge 2 de gener, de 10 a 14 h.
Claustre del Monestir de Sant Esteve. Veniu a
visitar la nova Ambaixada Reial de Banyoles!!
Una màgica visita guiada per la casa dels
patges reials. Us explicaran tots els seus
secrets, hi podreu deixar la carta i veure
com organitzen tots els preparatius per la
Cavalcada.
Els Patges i els Tres Reis de l’Orient adaptaran
totes les seves activitats a la normativa actual.
Informació actualitzada a:
www.festesbanyoles.cat,
A les xarxes @festesbanyoles
i el Facebook/Instagram REIS D’ORIENT
BANYOLES.

DIUMENGE 19 DE DESEMBRE

A les 12h i a les 17h. La Factoria. NÚVOL
NÚVOL. Cia. Periferia Teatro.
Llum és un ésser màgic que viu als núvols. Un
dia, un aviador s’estavella contra el seu núvol i
Llum li dóna les seves ales perquè pugui tornar
a casa. A partir d’aquest moment ja no podrà
tornar a volar i acabarà caient a la Terra.
Aquest espectacle ens parla, des de l’humor i
l’amor, de tot allò que som capaços de fer per
estimar i que ens estimin.
Preu: 5€ anticipada / 7€ taquilla.

DIES 26 DE DESEMBRE; 2, 6, 8 I 9 DE
GENER

A les 18h. Teatre Municipal de Banyoles. ELS
PASTORETS DE BANYOLES, amb Cor de Teatre.
Després d’un any sense Els Pastorets a causa
de la pandèmia, tornem amb més força per
emocionar tota la família.
Més de 25.000 espectadors en 24 anys avalen
aquest espectacle genuïnament banyolí.
Preu: 12€.

DIMECRES 5 DE GENER

ESPECTACLE DE BENVINGUDA DE SES
MAJESTATS ELS REIS DE L’ORIENT
14 _

A les 18 h. Camp de Futbol Vell. Una
benvinguda com mai s’ha vist a la ciutat per
rebre ses majestats, en MELCIOR, en GASPAR
i en BALTASAR. Durant el seu llarg viatge han
començat tots els preparatius per la gran nit
màgica que ens espera. Tenen moltes ganes de
veure-us i saludar-vos juntament amb tots els
patges de Banyoles.
A les 18:15 h. c/Canat i c/ Llibertat (davant
la Vila). ARRIBADA DE LA COMITIVA
REIAL: músics i cossos de ball; tamponers,
caramel·lers i polsim; les banderes, els dracs i
les màscares.
A les 18:30 h. INICI DE LA CAVALCADA DE
SES MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT.
Recorregut: c/ Llibertat, c/ Canat, c/ Sant
Martirià, c/ de la Canal, Pl. Turers, c/ Dr.
Hysern, passeig Indústria, c/Àngel Guimerà,
plaça Major, c/ Major, c/ Pia Almoina i final a
la Muralla.
A partir de les 19 h. Plaça Major.
XOCOLATADA.
En cas de pluja intensa durant tot el dia, els actes
del dia 5 a la tarda es portarien a terme dins el
pavelló de la Draga.

XIV FIRA DE NADAL DE BANYOLES
TALLERS I MOSTRA D’OFICIS
ARTESANS
DIES 11 i 12 DE DESEMBRE

Els millors artesans de tots els temps prenen
vida a la plaça Major de Banyoles els dies 11
i 12
OFICIS ARTESANS
- Ceramista
- Marroquiner
- Teixidor
- Tenyidora de teixits
- Cisteller
- Forjador
- Paperer
- Enquadernador
- Sabater
- Torner amb torn de fusta (NOU)
- Vidrier
- Herbolari

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS

Bones Festes!

JARDINS ANDREU
Tot tipus de treballs de jardineria
amb qualitat i experiència
- Dissenys
- Construcció
- Manteniment

696 088 056
Pol. Ind. del Terri
C/ Indústria, s/n

17834 PORQUERES

Tel. 972 576 704
Fax 972 574 023

E-mail: porqueres@mafonsa.cat

DEL TERRI

Porqueres (Girona)

andreuescudero1971@gmail.com

Bones Festes!

Bones Festes!

Bones Festes!
Polígon Industrial Pont Xetmar
c/ P, 8 - 17844 CORNELLÀ DEL TERRI
Tel. 872 720 057 - 676 989 031
marbresdelterri@hotmail.com

LLUÍS TORRES - PINTOR

Bones Festes!

CONSTRUCCIONS

pere morgadas
REHABILITACIONS · RESTAURACIONS
OBRA NOVA

636 099 828

Bones Festes!

C/ Sant Andreu, 90 bx-1
17834 Porqueres
lluis.pinturaidecoracio@hotmail.com

Pujals dels Pagesos · Tel. 669 758 092
info@construccionsperemorgadas.com
www.construccionsperemorgadas.com
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ON ANAR
DISSABTE 11 i DIUMENGE 12
Dissabte, de 10 a 20 h.
Diumenge, de 10 a 15 h.
Lloc: plaça Major
MERCAT DE NADAL
ESPAI DE CIRC NADALENC
A càrrec de l’Associació Cultural Un Salt al
Circ.
- Demostració de malabars, pista monocicles,
xanques i equilibris sobre objectes i aeris.
- Espai animació infantil
- Puzzle Gegant
- Plafons de Punteria
ESPAI ATELIER DELS OFICIS
ARTESANIA I JOCS
PER A NADONS I NENS I NENES FINS A 6
ANYS
TALLERS
- Taller de tions de ceràmica, a càrrec de
Yolanda González de Yolandaflor4petals Ceràmica
- Taller d’elaboració de paper, a càrrec de
Sastres Paperers.
- Taller d’espelmes a càrrec de Fundació Mas
Casadevall
- Tallers de l’ESCOLA DE NATURA
Dissabte 11, d’11 a 13 h. Matins verds:
Targetes Nadalenques.
DISSABTE 11 DE DESEMBRE
Lloc: Escenari Pl. Major
A les 11 h. Conta-conte de Nadal: La sabatera
i els follets, a càrrec de Mariona Canals de
Kincakau.
A les 12 h. Espectacle de Màgia: Els Miracles
del Nadal, a càrrec de Mario Lopez.
A partir de les 18 h. ACTIVITATS DIVERSES
PER COL·LABORAR AMB LA MARATÓ DE
TV3. Aquest any dedicada a la Salut Mental
Actuacions musicals. Amb la presència de les
entitats socials i de salut de la ciutat.
A les 19 h. ESPECTACLE DE CIRC Estimats
Reis Mags, a càrrec de l’Associació Cultural Un
Salt al Circ i els alumnes de l’Escoleta de Circ
del Pla de l’Estany.
16 _

DIUMENGE 12 DE DESEMBRE
ACTIVITATS DIVERSES PER COL·LABORAR
AMB LA MARATÓ DE TV3.
Aquest any dedicada a la Salut Mental.
Horari: A partir de les 11 h.
Lloc: Escenari de la plaça Major.
Actuacions musicals. Amb la presència de les
entitats socials i de salut de la ciutat.
A les 13:30 h. ESPECTACLE DE CIRC Estimats
Reis Mags, a càrrec de l’Associació Cultural Un
Salt al Circ i els alumnes de l’Escoleta de Circ
del Pla de l’Estany.
DIUMENGE DIA 19 DE DESEMBRE
Activitats esportives a l’entorn de l’Estany.
Compra el dorsal i col·labora amb la Marató.

ALTRES ACTIVITATS

EXPOSICIÓ DE PESSEBRES DE BANYOLES
Lloc: Monestir de Sant Esteve.
Horaris: dissabte i diumenge, d’11 a 14 h i de
17 a 19 h.
Informació:
OFICINA DE TURISME DE L’ESTANY
PASSEIG DARDER, PESQUERA NÚM. 10
Tel. 972 583 470.
turisme@ajbanyoles.org
www.banyoles.cat/turisme
Turisme Banyoles a www.facebook.com i
twitter.

ARTS ESCÈNIQUES
CINEMA DOCUMENTAL

Dijous 2 de desembre, 20 h. Auditori de
l’Ateneu. MOTHERS. Docs del Mes.
Dir: Myriam Bakir. Marroc, França (2020).
62 minuts. VO en dialecte marroquí i berber,
subtitulada en català. Preu: 3 €.

TEATRE

Divendres 3 de desembre, 20 h. Teatre
Municipal. HISTÒRIA D’UN SENGLAR (o alguna
cosa de Ricard).
Amb Joan Carreras.
Preu: 18 €.

#debanyoles

ON ANAR
MUSICAL

Dissabte 4 de desembre, 19 h.
Diumenge 5 de desembre, 19 h.
Dilluns 6 de desembre, 19 h.
Dimarts 7 de desembre, 19 h.
Dimecres 8 de desembre, 19 h.
ESPAI: La Factoria d’Arts Escèniques.
SCROOGE
Cor de Teatre. Per començar el desembre i
despertar l’esperit nadalenc Cor de Teatre
torna amb la seva adaptació a cappella del
CONTE DE NADAL, de Charles Dickens. Una
obra de teatre musical per a tots els públics!
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla.

MÚSIQUES MODERNES

Divendres 10 de desembre, 20 h. Auditori de
l’Ateneu.
STEVE SMYTH
En el marc del Festival Neu!
Steve Smyth: veu i guitarra.
Steve Smyth arriba a Banyoles i aquesta
vegada ho fa dins la programació del NEU!
Festival per repetir de manera excepcional
l’espectacle que va crear per a l’edició del
2020 del festival.
Preu: 8 € anticipada / 11 € taquilla.

TEATRE

Dissabte 11 de desembre, 20 h.
Diumenge 12 de desembre, 19 h.
ESPAI: La Factoria d’Arts Escèniques.
ELS ÀNGELS NO TENEN FILLS
De Clàudia Cedó – Cicle Verbatim.
Preu: 12 €.

CINEMA FAMILIAR

EL CARGOL I LA BALENA
Dels productors de El Grúfal. Preu: 5 €.
Diumenge 12 de desembre, 17 h. Auditori de
l’Ateneu.

PRESENTACIÓ PROGRAMACIÓ
CULTURA BANYOLES
1r SEMESTRE 2022

Dimarts 14 de desembre, 20 h. Auditori de
l’Ateneu. Entrada lliure.

CINEMA

Divendres 17 de desembre, 20 h. Auditori de
l’Ateneu.
CHAVALAS
Cicle Gaudí. Preu: 4’5 €.

ESPECTACLE FAMILIAR

Diumenge 19 de desembre, 12 h i 17 h. La
Factoria d’Arts Escèniques.
NÚVOL NÚVOL
Cia. Periféria Teatro.
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla.

CINEMA DOCUMENTAL

Diumenge 19 de desembre, 19 h. Auditori de
l’Ateneu.
UN ANY MÉS
De Juli Suárez – LGC Films.
Després de la projecció del documental hi
haurà la xerrada “Art i discapacitat. L’exemple de
Paco Bernal”, amb Rosa Bernal i Juli Suàrez.
Preu: Gratuït.

Bones Festes!
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1. Busca les 10 reivindicacions de les persones amb discapacitat
en establiments al centre de Banyoles.
2. Entra-hi, demana una butlleta i segueix les instruccions.
3. Pots guanyar un lot amb productes de les entitats. Les 10
primeres persones que entreguin la butlleta rebran un obsequi.

ON ANAR
TEATRE

Diumenge 26 de desembre, 18 h
Diumenge 2 de gener, 18 h
Dijous 6 de gener, 18 h
Dissabte 8 de gener, 18 h
Diumenge 9 de gener, 18 h
ESPAI: Teatre Municipal.
ELS PASTORETS DE BANYOLES
Cor de Teatre.
Després d’un any sense Els Pastorets a causa
de la pandèmia, tornem amb més força per
emocionar tota la família.
Més de 25.000 espectadors en 24 anys avalen
aquest espectacle genuïnament banyolí.
Preu: 12 €.

BIBLIOTECA COMARCAL
ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Dijous 9 de desembre. 17 h. Biblioteca
Comarcal. CLUB DE LECTURA. Gratuït amb
inscripció prèvia. Un indi com tu i jo, d’Erna
Sassen.
En Boaz és un nen un pèl solitari a qui li canvia
la perspectiva de les coses quan coneix l’Aixa,
una nena nouvinguda, que a partir d’ara serà la
seva companya de classe.
Conductor: Xavi Garcia.
HORA DEL CONTE
Dijous 16 de desembre. 17:30 h. Biblioteca
Comarcal.
Ka-Ke-Ki contes de neu i torrons. A càrrec de La
Senyoreta.
L’hora del conte de Nadal! Petits sons,
historietes, titelles, poesia i música per als més
petits de la casa, petites narracions per a crear
un món màgic i sorprenent.
CONCURS
Mensual / Biblioteca Comarcal.
L’Endevinalla de la Rita: Qui l’encerta l’endevina!
Cada mes la Rita Xuclalletra proposa una
endevinalla. Per participar-hi cal emplenar,
amb la vostra resposta, la butlleta que
trobareu a la Biblioteca o enviar un correu
electrònic a: biblioteca@ajbanyoles.org
indicant la respost, el nom i cognom i l’edat.
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Entre totes les butlletes i els correus correctes
sortejarem un llibre. Per a nens i nenes fins a
11 anys.
CASA MEVA ÉS UNA POMA,
M’HE FET UN PETIT SALÓ
I UNA FINESTRA RODONA.

ACTIVITATS ADULTS

ENGLISH READING CLUB
Dimecres 15 de desembre. 20 h. Biblioteca
Comarcal.
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS. Gratuït
amb inscripció prèvia. Shorts stories by Helen
MacDonald and Rebecca Solnit.
Moderator: Susan Baker.
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Dissabte 18 de desembre. 12 h. Museu
Darder.
La llum i el dol. A càrrec de Francesc
Morfulleda.
Gesualdo Bufalino és un dels escriptors més
excepcionals que ha donat Sicília, per bé que
no tan conegut a casa nostra com Giuseppe
Tomasi di Lampedusa o Leonardo Sciascia. A
banda de les seves novel·les, destaca aquest
lúcid assaig que retrata Sicília amb tots els
seus contrastos i que ha traduït al català el
banyolí Francesc Morfulleda.
CLUB DE LECTURA
Dimarts 21 de desembre. 19 h. Museu Darder.
CLUB DE LECTURA. Gratuït amb inscripció
prèvia.
Nosaltres en la nit. De Kent Haruf.
La proposta que l’Addie Moore fa al seu veí
Louis Waters -si li agradaria anar a casa seva
per dormir amb ella– sacsejarà profundament
les seves vides i les seves expectatives. Tots
dos fa anys que són vidus i saben molt bé què
és la soledat.
Conductor: Albert Torrescasana.
EXPOSICIÓ
Del 13 de desembre al 5 de gener. Biblioteca
Comarcal. EXPOSICIÓ DOCUMENTAL.
Per Nadal cada ovella al seu corral
Suggeriments per preparar les festes de Nadal:
cuina, manualitats, jocs, tradicions, novel·les
i contes, cinema, música i guies de viatge

Descobreix el Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona, una altra forma de mirar

Una proposta amb exposicions diferents i espectaculars. El CCCB és un centre cultural
multidisciplinari dedicat a explorar els grans temes de la societat contemporània mitjançant
diferents llenguatges i formats. L’espai ofereix un extens programa que inclou mostres
temàtiques, conferències i trobades literàries, projeccions audiovisuals i festivals. Vine a
descobrir el Centre de Cultura Contemporània, t’oferim una altra forma de mirar!
Més info: 933 064 100 o www.cccb.org

Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona

Viu l’experiència Nou Càmping i descobreix les Valls
d’Àneu

Una idea fantàstica per descobrir nous indrets de Catalunya són els bungalows i càmping de
muntanya d’ambient familiar a les Valls d’Àneu. Les instal·lacions del Nou Càmping són un
entorn ideal per gaudir de la muntanya a través d’activitats a l’aire lliure: rutes amb canoa o
caiac al llac de La Torrassa, activitats en parcs d’aventura, pesca, senderisme i BTT. Un
paratge inigualable situat al cor del Pirineu de Lleida.
Més info: 973 626 261 | www.noucamping.com

Nou Càmping

Descobreix el cor de les Terres de Mestral

El Camí de Mestral és una proposta ideal que ofereix, en tan sols quatre dies, una
espectacular combinació de mar i muntanya amb panoràmiques infinites al territori de les
Terres de Mestral. Una zona de petits pobles d’interior i de costa que conserven l’essència
d’una ruralitat ben viva, ideal per a senderistes i contemplatius amb ganes de descobrir indrets
oblidats de gran bellesa.
Més info: 977 569 030 | www.terresdemestral.cat

Bona Festa Major!

Residència Assistida Pla de Martís

Veïnat Martís de Baix, Esponellà (Girona) - 972 59 70 00
plademartis@suara.coop - www.plademartis.coop

Camí de Mestral

ON ANAR
perquè tothom pugui gaudir d’aquestes festes
a la seva manera i amb la nostra companyia.

MESURES SANITÀRIES

Ús de la mascareta.
Neteja de mans amb hidrogel.
Distància de seguretat.
Aforament limitat.

ADULTS - NO FICCIÓ
La comarca del Pla de l’Estany: gènesi i reptes
de futur. Jordi Galofré, Joan Nogué, Ramon
Folch... Centre d’Estudis Comarcals de
Banyoles.
Cuina catalana oblidada: del que encara es cou i
es menja. Xesco Bueno. Larousse.
El món, el nostre món. Ágnes Heller. Arcàdia.

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

CÒMIC
Revolución: libertad. Grouazel; Locard. Planeta.
Un tributo a la tierra. Joe Sacco. Reservoir
Books.

DIES DE TANCAMENT ESPECIAL
Dimarts 7 de desembre.
Tardes de divendres 24 i 31 de desembre.
Tarda de dimecres 5 de gener.

CINEMA
Nomadland. Chloé Zhao. EUA, 2020.
El padre. Florian Zeller. Regne Unit 2020.

HORARIS

NOVETATS DESEMBRE

INFANTIL - FICCIÓ
The Christmas pig. J.K.Rowling. Little Brown
Books.
Els Garcia i el Mur. Jaume Copons. Animallibres.
Mofeta i teixó. Amy Timberlake. Flamboyant.
INFANTIL - CONEIXEMENTS
Jo sí que vull saber de veritat què és la mort.
Monsieur Mouch. Takatuka.
Manual de construcció per a miniarquitectes.
Núria Prieto. Pagès.
La vida secreta dels arbres. Moira Butterfield.
Cossetània.
NARRATIVA JUVENIL
Blackout. Dhonielle Clayton. Fanbooks.
Bruna: una mirada trans. Jaume Cela. La
Galera.
Pantera. Coia Valls. Animallibres.
Operació bikini. Júlia Barceló. Flamboyant.
ADULTS - FICCIÓ
Friday Black. Nana-Kwame Adjei-Brenyah;
traducció de Ferran Ràfols Gesa. Empúries.
Los Libros de Terramar. Ursula K. Le Guin;
edició completa il·lustrada per Charles Vess.
Minoutauro.
El passat no és un somni. Theodor Kallifatides;
traducció del grec modern de Montserrat
Camps.
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MÚSICA
Handel: human love, love divine. Núria Rial i
Juan Sancho.
In the end. The Cranberries.

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

DIJOUS CULTURALS

Dijous 9 de desembre. 17 h. Sala d’Actes del
Museu Darder i en directe pel canal youtube
dels Museus de Banyoles.
La cuina del Telenotícies. A càrrec Daniel
Bramon i Batlle, Cap de la Redacció de TV3.
Què hi ha darrere dels informatius més vistos
de la televisió a Catalunya?
Més informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org;
Tel. 972 574 467.
Activitat gratuïta.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia.

Bones Festes!

Us deitgem molt Bones Festes!
Hores convingudes:

Tel. 972 58 08 77 - 650 245 888
C/ de la Llibertat, 31 · BANYOLES

AQUEST NADAL
REGALA BELLESA!
Fem xecs regal

Bones Festes!
HORES CONVINGUDES

Tel. 972 580 546 · Mòbil 647 983 923
c/ de la Llibertat, 24 1r 3a · 17820 BANYOLES
www.esteticaaura.com · esteticaaura@yahoo.es

ON ANAR
NADAL ALS MUSEUS

Del 4 de desembre al 9 de gener. Museus de
Banyoles. Un any més els 26 museus de les
Comarques de Girona s’uneixen per impulsar
la 7a edició de Nadal al Museu. Aquesta
vegada et toca trobar alguns objectes que
pots veure a la làmina del llibre Cerca i troba.
A veure si ho aconsegueixes!

TALLERS DE NADAL DELS MUSEUS

Dies 27 i 28 de desembre, 29 i 30 de
desembre i 3 i 4 de gener. Aquest Nadal vine
als Museus a fer els tallers i els jocs que, com
cada any, et proposem per passar unes bones i
divertides festes!
Els tallers estan organitzats en blocs de dos
dies cadascun i teniu l’opció d’inscriure-us a
tots els dies o per blocs.
Si vols saber més coses sobre els tallers,
consulta la pàgina web dels Museus! A partir
de l’1 de desembre hi trobaràs més informació.
Activitat amb reserva prèvia. Places limitades.
Horari: de 10 a 13 h. Edat: de 1r a 6è de
Primària.
Lloc de realització: Museu Darder.
Preu: 20€ per paquet de 2 dies.
Període d’inscripció: De l’1 al 22 de desembre
(o fins a omplir totes les places), a través del
formulari d’inscripció de la web dels museus
de Banyoles www.museusdebanyoles.cat
Places: 10.
Informació i reserves:
972 572 361; 972 574 467;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Observacions: L’organització es reserva el dret
de cancel·lar l’activitat si no s’arriba a un mínim
d’inscrits.

Construccions

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE
BANYOLES
EXPOSICIONS

Prorrogada fins al 16 de gener.
RES A VEURE. Una col·lecció de records
arqueològics.
Arran de l’imminent tancament per reformes
del Museu Arqueològic, l’artista Irene Visa
proposa un homenatge a partir de les peces
que han format part de la seva col·lecció. Les
vitrines són buides, però les peces hi són
presents a través del relat oral de diferents
testimonis vinculats al museu. Aquesta
intervenció artística es complementarà amb
activitats paral·leles.
Entrada gratuïta.

VISITES GUIADES

EL REC MAJOR: UN PASSEIG HISTÒRIC I
NATURAL
Diumenge 5 de desembre. 11 h.
Banys Vells.
Itinerari que ressegueix el recorregut del
rec Major des de l’Estany fins al centre de
Banyoles per conèixer el desenvolupament
industrial de la ciutat, tan vinculat a la
presència de l’aigua. Inclou la visita a edificis
patrimonials industrials que ens parlen de
l’origen de la vila, dels oficis i dels gremis,
però també de la importància de l’aigua, de la
presència de l’Estany i del seu ecosistema.

OLIVER & SOLER
BONES FESTES!

Marc 660 258 087 - David 650 357 224
C/ Agraris, 47 · BANYOLES
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Bones
Festes!

AQUEST NADAL, REGALA al Born!
Menús per Nadal i per Cap d’Any.

C/ Àngel Guimerà, 14 · BANYOLES

Per més informació: Tels. 972 981 708 - 620 970 149

BONES FESTES
I
FELIÇ ANY NOU!

Passeig de la Indústria, 47 · Banyoles · Tel. 972 582 171 · www.clinicadentalrover.com
Hores convingudes, de dilluns a divendres, matí i tarda.

ON ANAR
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Durada: 2 hores.
Informació i reserves:
Museu Arqueològic de Banyoles,
telèfon 972 57 23 61;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.
VISITA AL PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA
Dies 4, 12, 18 de desembre.
En la visita al parc, podrem entrar a dins les
reconstruccions de les cabanes prehistòriques
i descobrirem el dia a dia d’un grup de pagesos
i ramaders neolítics. D’aquesta manera
esbrinarem què menjaven, què caçaven, què
cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
Hora: 11:30 h.
Lloc: 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,
telèfon 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.
Jordi Sabater Pi serà recordat per la troballa
del Floquet de Neu, el goril·la albí del zoo de
Barcelona. Però també hi havia un Sabater
artista, dibuixant, fotògraf, observador del
detall, a qui està dedicada aquesta exposició.
Entrada gratuïta.

XERRADES

Dissabte 11 de desembre. 19 h. Sala d’Actes
del Museu Darder de Banyoles i en directe per
youtube.
TARDES DE CIÈNCIA.
Terratrèmols a casa. Com els estudiem i com
podem conviure-hi. A càrrec de Maria Ortuño
(Departament de Dinàmica de la Terra i de
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l’Oceà. Facultat de Geologia. Universitat de
Barcelona).
Com i on es produeixen els sismes? Com els
estudiem amb les eines de la geologia? Com
ho podem fer per conviure-hi? Coneixem els
sismes històrics de l’Edat Mitjana i les falles
que els van produir?
Més informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org;
Tel. 972 574 467.
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Divendres 17 de desembre. 19 h. Sala d’Actes
del Museu Darder de Banyoles i en directe per
youtube.
CICLE OBJECTIU 2030, PER UN PLA DE
L’ESTANY SOSTENIBLE.
S’analitzen els problemes ambientals que
afecten a nivell planetari i es fan propostes
per fer de la nostra comarca un espai més
sostenible.
Presentació del llibre Economia en el canvi
climàtic. A càrrec de l’autor, Joan Vila, enginyer
industrial.
Més enllà dels canvis tecnològics, Joan Vila
exposa els problemes econòmics que fan que
la tecnologia no sigui capaç de frenar per si
mateixa l’augment de la concentració de gasos
d’efecte hivernacle, proposnt mesures per
millorar la situació.
Més informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org;
Tel. 972 574 467
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.

ACTIVITATS FAMILIARS

Dimecres 8 de desembre. 11 h. Museu Darder
de Banyoles.
Investiguem els mamífers.
Vine amb família i descobrirem a través de
l’observació moltes coses dels mamífers
de les nostres contrades. A l’Espai Darder,
coneixerem mamífers de terres molt llunyanes.
A més, te n’enduràs una petita part...
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una
persona adulta. Durada: 2 hores.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Més informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles,
Tel. 972 574 467;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org;
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
L’activitat només es durà a terme si hi ha un
mínim d’inscrits.
Dissabte 4 de desembre. 16:30 h. Museu
Darder de Banyoles.
En Blauet i el Follet (conte amb titelles).
En Blauet, un ocell que viu en indrets d’aigua,
i el seu amic follet que és molt entremaliat,
ens explicaran una història sobre l’estany
de Banyoles, els animals que hi viuen i la
importància de l’aigua. Després ens fabricarem
una corona amb l’emblema d’en Blauet.
Edat: a partir de 3 anys acompanyats d’una
persona adulta. Preu: Gratuïta. Durada: 1 hora.
Més informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles,
Tel. 972 574 467;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Diumenge 19 de desembre. 11h. Museu
Darder de Banyoles.
Descobrim els insectes.
Quan arriba la primavera i els insectes ja
surten a visitar-nos... t’atreveixes a classificarlos? Vols saber com són, què mengen, on
viuen, com canvien al llarg de la seva vida?...en
família i al Museu Darder ho descobrireu. Ep!
Els farem una casa...
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una
persona adulta.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5

euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hores
Més informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles,
Tel. 972 574 467;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org;
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.

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.
DATES ESPECIALS:
Dilluns 6 i dimarts 7: de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i
de 4 a 2/4 de 7.
Dimecres 8: de 2/4 d’11 a 2.
Divendres 24 i 31: de 2/4 d’11 a 2/4 de 2.
Tancat els dies 25 i 26 de desembre, i 1 de
gener de 2022 amb motiu de les Festes de
Nadal.
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
BONES FESTES!

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

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.
• Formació: 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.

TANCAMENT NADAL

L’Oficina Jove tancarà el dia 7 i la tarda dels
dies 24 i 31 de desembre. La resta de dies de
Nadal estarà oberta en l’horari habitual.

CURS INTENSIU DE NADAL DE
MONITOR/A DE LLEURE

L’Oficina Jove ofereix un curs intensiu de
Nadal per treure’s el títol de monitor/a de
lleure. El curs és en format presencial, en
horari de matí i tarda i té un cost de 300 €.
Està dirigit a persones de 18 anys o més.
El termini per inscriure-s’hi acaba el 12 de
desembre.
Més informació i inscripcions:
plaestanyjove.cat

EL CARNET JOVE DBNY PASSA A SER
COMARCAL

El carnet jove DBny, que fins ara era
municipal, passa a ser comarcal. Qualsevol
jove (entre 14 i 30 anys) de qualsevol municipi
del Pla de l’Estany ja pot demanar-lo.
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Més informació i inscripcions:
plaestanyjove.cat

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 DESEMBRE

ELS RECS DE BANYOLES
Dilluns 6 de desembre, a les 11 h. Ruta guiada
per conèixer els Recs, des de l’Estany fins la
plaça Major seguint el rec Major.
Preu: Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Punt de trobada: Oficina de Turisme (passeig
Darder, pesquera 10).
Aforament limitat.
Edat: activitat recomanada a partir de 8 anys.
VIU L’EXPERIÈNCIA DEL PAPER ARTESANAL
Diumenge 12 de desembre, a les 11 h. Us
convidem a visitar un molí paperer viu i actiu
que us permetrà viure de prop l’experiència
del paper artesanal. Un recorregut per la
història del paper des de la seva invenció fins
a l’actualitat.
Us ensenyarem el Molí de la Farga i parlarem
de la indústria manufacturera de la comarca i
del paper que hi ha jugat l’aigua de l’Estany.
Aprendrem com s’elabora el paper artesanal i
quines són les seves eines bàsiques. Us fareu
el paper en un autèntic molí artesanal i us
l’emportareu!
Preu: Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Punt de trobada: Molí de la Farga (c/
Concòrdia Aigües de l’Estany, 1).
Aforament limitat
Edat: activitat recomanada a partir de 4 anys.

MÉS A MES
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
MOTHERS
DOCS DEL MES.
Dijous 2 de desembre. 20 h. 3 €.
GIRONA JAZZ PROJECT
HOMENATGE A THAD JONES.
Dissabte 4 de desembre. 20 h. 12 €.
STEVE SMYTH
MÚSIQUES MODERNES.
Divendres 10 de desembre. 20 h. 8 € - 11 €.
EL CARGOL I LA BALENA
CINEMA FAMILIAR.
Diumenge 12 de desembre. 17 h. 5 €.
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OMBRES I LLUM
CIA. COR DE TEATRE.
Dissabte 18 de desembre. 20 h. 12 €.
UN ANY MÉS
DOCUMENTAL.
Diumenge 19 de desembre. 19 h. Gratuït.
Després de la projecció del documental hi
haurà la xerrada Art i discapacitat. L’exemple de
Paco Bernal, amb Rosa Bernal i Juli Suàrez.

ACTIVITATS EMMB
CONCERT DE L’EMMB PER LA MARATÓ DE
TV3
Dia 12 de desembre. 11:30 h. Plaça Major de
Banyoles.
CONCERT DEL COR PETIT
Dia 15 de desembre. 18 h. Auditori de
l’Ateneu.
CONCERT DEL COR MITJÀ
Dia 15 de desembre. 20 h. Auditori de
l’Ateneu.
CONCERT DE LA BANYOLES BIG BAND
Dia 16 de desembre. 19 h. Auditori de
l’Ateneu.
CONCERT DE L’ORQUESTRA DE GUITARRES
Dia 17 de desembre. 18 h. Auditori de
l’Ateneu.
CANTADA DE NADALES - SENSIBILITZACIÓ
Dia 18 de desembre. 11:15 h. Plaça de davant
del Monestir de Sant Esteve.

ON ANAR
TOCADA DE NADALES
Dia 18 de desembre. Tarda, diversos horaris.
Plaça de la Font i plaça Major.
CONCERT DE LA JOVE ORQUESTRA DE
BANYOLES (JOB)
Dia 21 de desembre. 19 h. Auditori de
l’Ateneu.
CONCERT DEL COR GRAN
Dia 22 de desembre. 18 h. Auditori de
l’Ateneu.
CONCERT DEL COR JOVE
Dia 22 de desembre. 20 h. Auditori de
l’Ateneu.

PUNT ÒMNIA BANYOLES
SERVEIS TIC PUNT ÒMNIA

TIC EN RUTA PELS BARRIS
Dimarts 14 i 21 de desembre, de 15:30 a 17 h.
Taller per conèixer de primera mà el nostre
mòbil Android. Per conèixer les principals
funcions i utilitats del telèfon, així com algunes
aplicacions que fem servir al nostre dia a
dia. Un curset bàsic per resoldre qualsevol
problema.
Material: portar telèfon intel·ligent Android.
Adreçat a adults. Places molt limitades.
Casal de barri de Can Puig. C/ Figueres, 49
baixos 1. Gratuït.
CLUB DIGITAL
Coneixeu els clubs de lectura? Doncs aquest
pretén ser el mateix però amb aplicacions
mòbil. Un divendres cada dos mesos ens
trobarem per parlar sobre alguna aplicació
gratuïta. La idea és poder utilitzar-la al nostre
dia a dia i poder compartir experiències,
dubtes, problemes al Club Digital. Si t’interessa
envia’ns un correu o Whatsapp.
Un divendres cada dos mesos. Hora a
concretar segons disponibilitats.
Material: portar telèfon Smathphone.
Adreçat a adults.
AULA OBERTA
Ús lliure dels ordinadors amb el suport d’una
dinamitzadora: deures, treballs, xarxes socials,
30 _

etc. Cita prèvia.
Horari:
Primària: dilluns, dimarts, dimecres i divendres,
de 17 a 18 h.
ESO: dilluns, dimecres i divendres, de 18 a
19h. Dimarts, de 18 a 20 h., i dijous, de 17 a
19h.
Més de 16 anys: dilluns, dimecres, dijous i
divendres, de 19 a 20 h.
TRÀMITS ONLINE
Amb suport del dinamitzador podràs realitzar:
- Inscripcions a portals de feina, selecció
d’ofertes de feina, enviaments de CV online...
Horari: Dimarts, de 16 a 17 h. Cal anar
primerament al SOM de Banyoles.
- Diferents tràmits on-line a les
administracions
Horari: Dilluns, dimecres i divendres, de 16 a
17 h. Cal cita prèvia a Benestar Social.
Més informació: 606 36 36 67 Whatsapp /
puntomniabny@gmail.com

LA PORTA DEL MÓN
ACTIVITATS DESEMBRE

Dijous 9 de desembre. 19:30 h.
Fairytales of growth. Documental i col·loqui.
Fairytales of growth (Contes de fades sobre el
creixement) fa un recorregut històric per la
problemàtica ecològica i energètica i proposa
alternatives a l’actual sistema capitalista,
alhora que és crític amb la visió tecnoptimista
hegemònica.
Gratuït.
Dissabte 18 de desembre. Tot el dia.
Primer aniversari de La Porta del Món.
Fa un any que vam obrir un bar-restaurant
gestat i parit per banyolines de diferents
orígens. Som aquí i volem arribar més lluny. A
poc a poc, hem anat construint un espai que,
més enllà de la gastronomia, acull iniciatives
socials i culturals organitzades amb diferents
col·lectius de la comarca.
Això ens fa felices i ho volem compartir amb
tothom que ens ha acompanyat i amb qui

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS

Telèfon

609 284 872
SERVEI 24 HORES

PINTURES

Q UIM

972 572 025

sussivila@hotmail.com
TRASLLATS A
PORTS I
AEROPORTS

Bones Festes!

686 452 608 - 696 445 275
pinturesquim@hotmail.com

SERVEI A
PARTICULARS I
EMPRESES

www.pinturesquim.com

CURTS I LLARGS
RECORREGUTS

Ctra. Camós, 67 - 17834 Camós

Quim Pintura Decoració

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

BONES FESTES!

T 972 580 505
M 669 666 113
info@insttec.com
www.insttec.com
c/ Paper, 21 baix
BANYOLES

Bones Festes!

rma
FORMEM PART DEL GRUP

COMERCIALITZADORA

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

Bones Festes!

Dia de Nadal, 25 de desembre, tancat
Vacances del 3 al 10 de gener
Obrim dimarts 11 de gener

Tel. 972 497 035 / 629 305 428
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vulgui. Ens ve de gust fer-la grossa durant tot
el dissabte.
A les 14 h. DINAR POPULAR + PD Valdi.
Plat principal, postres, pa i aigua (10 €), amb
una vetllada amenitzada per PD Valdi.
Passeu pel bar-restaurant o truqueu per
reservar.
A les 17 h. MICRÒFON OBERT.
A les 20 h. CONCERT DE TIGER FLASH I
AMICS.
Versions dels vuitanta i, sobretot, una versió
pròpia de la llibertat. Música, colors, jocs de
pantalla i felicitat a tots i cadascun dels acords.
Hi haurà col·laboracions molt especials. No us
ho perdeu!
Gratuït. Taquilla inversa.
Dijous 23 de desembre. 16 h.
La veïna del costat. Cafè concert.
Es defineixen com dos intents d’artista que
fan “una mica de música per fer la vida més
divertida”. Però la veritat és que la Martina
Majó i en Guillem Lloret van enamorant, a
poc a poc, el públic del Pla de l’Estany i de la
demarcació. Versions sentides interpretades
amb ànima i amb actitud.
Gratuït. Taquilla inversa.
Fins el 9 de gener.
CORC. Exposició de Guillem Busquets
Fernández.
«En un carrer de la ciutat, un noi sense nom
camina sense saber on va, camina sobre runes
d’una societat industrial, fuma i s’escup als
peus». CORC, de Guillem Busquets Fernández,
pretén mostrar la solitud i la incomprensió
d’una societat industrial del segle XXI i com
d’inspirador pot ser.
Gratuït.

SHOW ROOM ART EN BRUT
GALLERY
REGAL’ART

Fins el 30 de gener.
Una selecció de diferents autors i tècniques
són la proposta d’Art En Brut Gallery al seu
Show Room.
Fins al 30 de gener podeu veure i adquirir
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obra dels autors: Joan Ponç, Antoni Clavé,
Guinovart, Alcaraz, Gino Rubert, Maria Corte,
León, Joan Mateu, Francesc Daranas... entre
altres. El visitant pot triar entre varietat de
tècniques, estils i preus, i que van de l’obra
original en pintura i escultura fins a obra
gràfica d’autors que abracen la segona meitat
de segle XX i fins a l’actualitat.
Visites concertades:
Trucant al 606 887 933.
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h.
De dimarts a dissabte.
Més informació
ART EN BRUT GALLERY - SHOW ROOM
Associació Cultural
Francesc Macià, 3-5 B 1a, de Banyoles.
Tel. 606 887 933. www.artenbrut.info

CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS
DE BANYOLES
Diumenge 12 de desembre. A les 8 h. A
Correus de Banyoles. Sortida Conèixer el Pla de
l’Estany. Pou de glaç de Can Mitjà.
Cal anar ben calçat. Inscripció prèvia.
Divendres 17 de desembre. A les 19 h. Sala
d’actes del Museu Darder de Banyoles.
Cicle Objectiu 2030: per un Pla de l’Estany
sostenible. Presentació del llibre Economia en el
canvi climàtic. A càrrec del seu autor, Joan Vila,
enginyer industrial.

ASTROBANYOLES
DESEMBRE

TARDES DE CIÈNCIA
Dissabte 11 de desembre. 19 h. Museu
Darder. Tema: Terratrèmols a casa.
Convidada: Maria Ortuño.
CICLE DE CONFERÈNCIES
OBJECTIU 2030, PER UN PLA DE L’ESTANY
SOSTENIBLE
Divendres 17 de desembre. 19 h. Museu
Darder. Tema: Economia en el canvi climàtic.
Convidat: Joan Vila.

Restaurant

Bones Festes!

Can Garriga
DINARS:
Plats combinats, entre setmana
Carn a la brasa, caps de setmana i festius
ESMORZARS DE FORQUILLA

· SERVEI RÀPID
· MECÀNICA
· ELECTRICITAT
· PNEUMÀTICS
· AMORTIDORS
· FRENS

640 395 002

· PRE ITV

garatgepladelestany

· BATERIES
· AIRE CONDICIONAT
· REVISIONS DE MANTENIMENT

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

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

QUEVIURES

CA L’ESTRELLA
Flor & Flor
QUEVIURES

Ca l’Estrella

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

Diumenge i festius
SERVEI DE ROSTISSERIA
Horari:
MATÍ
De dilluns a diumenge, de 8 a 14 h.
TARDES Dilluns, dimarts, dijous i divendres,
de 17 a 20 h.

Ctra. de Fontcoberta, 53

Tel. 972 57 53 99

17833 MELIANTA - FONTCOBERTA

ON ANAR
BLAU D’ART BANYOLES

CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE
L’ESTANY

CONCERT PRENADAL

LA LLUM DINS L’AIGUA
Dissabte 18 de desembre, a les 20:30h. A la
sala Blau d’Art de Banyoles. Concert de piano
a càrrec de Paco Viciana.
Entrades a la venda a Blau d’Art, de dimarts a
dijous matí, d’11 a 13 h.
Més informació:
Sala Blau d’Art Banyoles
Pg. de la Generalitat, 19-21 (Banyoles)
www.blaudart.com
info@blaudart.com
Tel. 676 157 800.

CURS DE FORMACIÓ PER ENTITATS
ESPORTIVES
14a jornada – La relació de l’entitat esportiva
amb les famílies.
Data: 13 de desembre. Horari: 19 a 21 h.
Format: Virtual des de la plataforma Zoom.
Destinataris: Entitats Esportives del Pla de
l’Estany.
ESCOLA DE TUTOR/A DE JOC
Data: Curs 2021-22.
Destinataris: Majors de 16 anys interessats en
el futbol, l’educació esportiva i arbitratge

CLUB NATACIÓ BANYOLES
ATLETISME

Dia 19 de desembre. 19è Cros de Banyoles, a
Banyoles.

NATACIÓ

Dia 18 de desembre. 4a jornada de lliga Aleví,
a Banyoles.

REM

Dia 11 de desembre. Lliga de promoció
ergòmetre (Virtual), a Banyoles.

WATERPOLO

FORMACIÓ ESPORTIVA

Dia 11 de desembre. 9 h. Aleví – CN Badia, a
Banyoles.
Dia 18 de desembre. 18 h. Absolut – CW
Figueres, a Banyoles.

CURS MONITOR/A ACTIVITATS
POLIESPORTIVES
1a part (Nadal): 23/12 al 31/12.
2a part (Setmana Santa): 9/04 al 14/04.
Horari: de 9 a 14 h i de 15 a 18 h.
Formació semipresencial:
Online-Clasroom
Presencial – Pavelló de la Farga
Destinataris:
Pels que només fan la 1a part:
En l’any natural han de complir 16 anys
Pels que fan tot el curs o només la 2a part:
Tenir 16 anys en el moment d’inici de la 2a
part del curs (Primers Auxilis i pràctiques).
Tenir l’ESO o equivalent.
Més informació i inscripcions:
www.ceplaestany.cat

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

e Nadal
Bones Festes d !
i feliç Any Nou

Dret civil · Immobiliari · Contractes · Hipotecari · Clàusules abusives · Reclamacions de quantitat
Família · Divorcis · Modi�icacions mesures · Custòdia · Successions · Accidents de circulació

Escolto i assessoro les persones amb un tracte proper
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Ara més a prop teu
MAITE VIÑAS ORIOL

Bones Festes!

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

Si et poses en contacte amb mi, t’ajudaré a
assegurar tot el que t’importa.
Llar
Automòbil
Vida
Negocis
Estalvi i jubilació
Decessos

T’hi esperem!

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

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.

Avinguda Països Catalans, 253 · 17820 BANYOLES · T. 616 787 234 · F. 972 100 658

ON ANAR
ACTIVITATS CONTINUES AMB
INSCRIPCIÓ OBERTA

MARXA NÒRDICA
Dates: Curs 2021-22.
Lloc: Comarca del Pla de l’Estany.
Destinataris: Totes les edats.
Inscripcions: Directament a la sessió que
t’interessi.
Més informació i calendari:
www.ceplaestany.cat

FUTBOLNET
Dates: Curs 21-22.
Horari: Dilluns i dimecres, de 17 a 19 h.
Lloc: Pavelló i escola de Can Puig.
Destinataris: Joves de 1r a 4t d’ESO.

EXERCICI FÍSIC I SALUT “PILATES”
Dates: Curs 2021-22.
Lloc: Pavelló de la Farga - Sala Fitness.
Destinataris: Majors de 18 anys.
Més informació: www.ceplaestany.cat
Inscripcions: Tel. 972 58 13 44.

ESCOLA MULTIESPORTIVA CURS 2021-22
Lloc: Escoles de la comarca.
Destinataris: Nens i nenes de P3 a 6è de
primària.
Descripció: Activitats extraescolars d’iniciació
a diversos esports.

JOVES EN DANSA
Dates: Curs 2021-22.
Horari: de 17 a 18.30 h.
Lloc: Gimnàs de l’escola Pla de l’Ametller
Destinataris: Joves de 1r a 4t d’ESO i
Batxillerat.
ESPORT I BARRIS
Dates: Curs 2021-22.
Lloc i horari:
Barri de Canaleta: dimarts (joves) i divendres
(infants), de 17 a 18.30 h.
Barri de Sant Pere: dimecres (joves) i divendres
(infants), de 17 a 18.30 h.
Destinataris: Infants de 1r a 6è de primària;
Joves de 1r a 4t d’ESO.
CIRCUIT DE CURSES POPULARS
2a prova – XXV Cursa popular de Porqueres.
Diumenge 8 de desembre.
Horari: Sortida a les 10 h.
Lloc: Pavelló d’esports de Porqueres
Més informació: www.cursesplaestany.cat
Inscripcions: www.cursesplaestany.cat o el
mateix dia de la prova de 8 a 9.30 h.
PARCS DE SALUT
Dates: Curs 2021-22.
Lloc: Parcs urbans de salut de la comarca.
Destinataris: Totes les edats.
Activitats: Activitats de manteniment i millora
de la condició física.
Inscripcions: Directament al parc urbà de salut
que t’interessi.
Més informació: www.ceplaestany.cat
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IOGA
Dates: Curs 2021-22.
Lloc: Gimnàs Pavelló de la Farga.
Destinataris: Majors de 18 anys.
Més informació: www.ceplaestany.cat
Inscripcions: Tel. 972 58 13 44.
RELAXACIÓ
Dates: Curs 2021-22.
Lloc: Centre Cívic-Banyoles.
Destinataris: Majors de 55 anys.
Més informació: www.ceplaestany.cat
Inscripcions: Tel. 972 58 13 44.
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Banyoles
Dates: Curs 2021-22.
Lloc: Banyoles - Pavelló de La Draga.
Destinataris: Adults.
Activitats: Activitats de manteniment i millora
de la condició física.
Més informació: www.ceplaestany.cat
Inscripcions: Tel. 972 58 13 44.
Cornellà del Terri
Dates: Curs 2021-22.
Lloc: Cornellà del Terri - Can Font.
Destinataris: Adults.
Activitats: Activitats de manteniment i millora
de la condició física.
Inscripcions: al telèfon 972 59 40 01 o al
mòbil 619 70 61 30.
Més informació: www.ceplaestany.cat

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS

Bones Festes!
BONES FESTES!

Bones Festes!

Bones Festes!

FUSTERIA D’OBRA
FUSTERIA DECORATIVA
TREBALLS AMB CNC

Vacances del 25 de desembre a l’1 de gener
Obrim diumenge 2 de gener

Av. Carles Fortuny, 4
17832 ESPONELLÀ (Girona)
Tel. 972 597 004 Fax 972 597 227
Mòbil 606 299 630
estevegifreu@gmail.com

Barri Can Mach, s/n - Cornellà del Terri
Tel. 972 59 48 94
Dimarts i dimecres tancat

Menú Diari 11.00€

CARNISSERIA, XARCUTERIA, PLATS CUINATS

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS,
POLLASTRES A L’AST
C/ Mn. Constans, 348 · BANYOLES

Tel. 972 57 00 04
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Sant Miquel de Campmajor
Dates: Curs 2021-22.
Lloc: Sant Miquel de Campmajor – Local
Social.
Destinataris: Adults.
Activitats: Activitats de manteniment i millora
de la condició física.
Inscripcions: tels 609 582 685 - 649 331 757.
Més informació: www.ceplaestany.cat

vespre. Plaça Major. Banyoles.
Acte d’encesa de l’enllumenat de
Nadal. Cantada de Nadales.

Esponellà
Dates: Curs 2021-22.
Lloc: Esponellà – Gimnàs Carles de Fortuny.
Destinataris: Adults.
Activitats: Activitats de manteniment i millora
de la condició física.
Inscripcions: tels 609 582 685 - 649 331 757.

Dilluns 6 de desembre, a les 11 del matí.
Església parroquial de Santa Llogaia del
Terri. Missa i Concert de Festa Major.

Més informació: www.ceplaestany.cat

Diumenge 26 de desembre, diada de Sant
Esteve. Església de Santa Maria dels Turers,
Banyoles.
A les 12 h. Missa cantada.
A 3/4 d’1. Tradicional Concert de Sant
Esteve, enfilall de nadales.

CENTRE EXCURSIONISTA DE
BANYOLES
SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

OBJECT – UI
EXPOSICIÓ NADALENCA DE FOTOGRAFIES
Tema: Lliure.
Lloc: Planta baixa de la Llotja del Tint.
Inauguració: divendres 17 de desembre a les
19 h.
Cloenda: diumenge 9 de gener, a les 20:30 h.
Horari de visites:
Laborables: Tarda, de 18:30 a 20:30 h.
(excepte els dilluns i els dies 24 i 31 de
desembre i 5 de gener).
Dissabtes, diumenges i festius: matí, d’11:30
a 13:30 h.; tarda, de 17:30 a 20:30 h. (25
de desembre i 1 de gener, només obert a la
tarda).

CORAL VEUS DE L’ESTANY
DESEMBRE

Direcció: Carme Cornellà.
Tots els actes són gratuïts.
www.veusdelestany.cat
Divendres 3 de desembre, a les 7 del
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Divendres 3 de desembre, a les 9 del vespre.
Església de l’Antic Convent de Sant Domènec.
Girona.
Cantem: Concert Solidari de Corals per
l’Esclerosi Múltiple.

Dissabte 11 de desembre, a les 7 del vespre.
Plaça Major. Banyoles. Participació als actes
de La Marató TV3 - 2021.

Diumenge 26 de desembre, diada de Sant
Esteve.
A les 8 del vespre. Església de
Vilavenut. Concert nadalenc.
Els cantaires de la coral Veus de l’estany us
desitgem unes joioses festes de Nadal plenes
de música i cançons.

BANYOLES, AMB LA MARATÓ DE
TV3
Dissabte 11 de desembre. A partir de les 18
h. Plaça Major. Actuacions musicals. Amb la
presència de les entitats socials i de salut de
la ciutat.
Diumenge 12 de desembre. A partir de les 11
h. Plaça Major. Actuacions musicals. Amb la
presència de les entitats socials i de salut de
la ciutat.
Diumenge 19 de desembre. Activitats
esportives a l’entorn de l’Estany. Compra el
dorsal i col·labora amb la Marató.

Bones Festes!

REGALS PERSONALITZATS
PER AQUESTES FESTES

VALS DE REGAL

C/ ÀNGEL GUIMERÀ, 7 · TEL. 972 57 32 79

17834 PORQUERES (GIRONA) · esteticalluisa@gmail.com

PERRUQUERIA

Bones Festes!

Bones Festes!

Home - Dona

Aquest Nadal
FEM VALS REGAL
I PACKS DE PRODUCTES
AMB DESCOMPTE

20% DESCOMPTE

EN TRACTAMENTS DE KERATINA

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

AQUEST NADAL
DÓNA UN NOU AIRE
A CASA TEVA
www.botiguesbonanit.com
c/ Rubió d’Ors, nau 18
(al costat de l’Ajuntament)
PORQUERES

Tel. 972 58 30 39

Pg. Olot, 97-97A
GIRONA

Tel. 972 24 57 58

LLISTES DE NAIXEMENT

ON ANAR
GRAN QUINA DE L’INS JOSEP
BRUGULAT DE BANYOLES
Dissabte 18 de desembre. De 16 a 18 h.
QUINA CAFÈ. Vine a fer un cafè o una tassa
de xocolata fent una quina.
Diumenge 19 de desembre. D’11 a 14 h.
QUINA VERMUT. Vine a fer l’aperitiu fent una
quina.
Lloc: Instal·lacions de l’Institut Josep Brugulat
de Banyoles.
Els beneficis es destinaran a col·laborar en
les despeses del viatge de final de curs dels
alumnes de 4t d’ESO.

ASSOCIACIÓ DEL CASAL DE LA
GENT GRAN DE BANYOLES
Dimecres i diumenges, de 2/4 de 5 de la
tarda, a les 8 del vespre, els dies 1, 5, 9, 12,
15, 19, 22 i 29 de desembre i 2 de gener.
Quines a la Cafeteria del Casal Cívic Banyoles.

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

SERVEIS

PODOLOGIA
Dijous, a partir de les 9 h.
Cal cita prèvia trucant al 972 571 162.
CAFETERIA MENJADOR
Menú diari obert a tothom i diumenge menú
especial.

Ctra. de Figueres, 24
17820 Banyoles
Tel. 972 58 03 89
De dilluns a divendres,
de 8:30 a 21h
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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.

PROGRAMACIÓ CASAL CÍVIC
BANYOLES

MONÒLEG: POSA UN DISCAPACITAT A LA
TEVA VIDA
L’actor Marc Buxaderas ens ofereix un
monòleg durant el qual parlarà amb total
llibertat i sinceritat sobre les reaccions que
té el món davant de la discapacitat. Ens farà
riure amb la seva ironia i ens farà reflexionar
analitzant les situacions quotidianes que ha
anat vivint.
Dia 15 de desembre.
Dimecres, de 18 a 19 h.
A càrrec de Marc Buxaderas.
Activitat gratuïta i oberta a tots els públics.
Cal inscripció prèvia trucant al 972 571 162 o
per correu cc.banyoles@gencat.cat

ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS

INICIACIÓ A LA DANSA CONTEMPORÀNIA
Vine i prova la dansa contemporània.
Dia 15 de desembre.
Dimecres, de 19.15 a 20.30 h.
A càrrec de Gabriela García.

RECUPERACIÓ FUNCIONAL
MASSATGES TERAPÈUTICS I ESPORTIUS
REEDUCACIÓ POSTURAL GLOBAL
RECUPERACIÓ FUNCIONAL A DOMICILI
OSTEOPATIA
ACUPUNTURA
s!
ste
s Fe

Bone

Bon Nadal i feliç Any Nou 2022!

Venda i reparació d’equips informàtics
17820 BANYOLES:
c/ Llibertat, 30-32
Tel. 972 57 12 67
banyoles@garaestany.com

17800 OLOT:
c/ Major, 16
Tel. 972 26 45 39

BONES

!

FESTES

DIES 25 i 26 DE DESEMBRE i 1 DE GENER, TANCAT

BANYOLES · Plaça dels Turers, 2 · Tel. 626 302 151
SERINYÀ · C/ Nou, 67 (Ctra. Girona a Olot) · Tel. 638 223 614
HORARI: Dimarts a divendres, de 8 a 13:30h.
Dissabtes, diumenges i festius, de 8 a 13h.

SEGUEIX-NOS A

ON ANAR
SALUT I BENESTAR

TAO KUNG
Exercici que combina moviments suaus,
respiracions i estiraments. La pràctica ajuda
en la millora de l’energia, l’equilibri i la
coordinació.
Fins al 17 de desembre.
Divendres, d’11.45 a 13 h.
A càrrec de Susan Baker, Silat de la Grulla
Blanca.

DIJOUS CULTURALS

LA CUINA DEL TELENOTÍCIES
A càrrec del periodista Dani Bramon.
Dia 9 de desembre.
Dijous, 17 a 18 h.
A la sala d’actes del Museu Darder.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ

Consulteu al Casal Cívic Banyoles la nova
programació de tallers:
• Aprendre a tocar la guitarra (activitat
intergeneracional)- dimecres tarda
• Hipopressius -dijous matí
• Estiraments – dimarts matí
• GAC Glutis abdominals i cames- dimecres
vespre
• Brodat experimental -dijous vespre
• Cuina -dimarts tarda
• Lettering- dimarts tarda
• Diari de gratitud il·lustrat- dimarts tarda
• Cançons de taverna - dimarts matí
• Estimulem els sentits – dimarts tarda
• i molts més
Inscripcions pels nous tallers del 2022:
Del 20 de desembre al 5 de gener.
Inscripcions o informació:
Presencialment al Casal Cívic Banyoles,
per telèfon al 972 571 162 o per mail a
cc.banyoles@gencat.cat.
Les activitats organitzades pel Casal (Direcció
General d’Acció Cívica i Comunitària) són
gratuïtes. El material necessari va a càrrec
de les persones inscrites. La realització d’una
activitat està condicionada a la inscripció d’un
nombre mínim de persones.
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Les activitats organitzades per les entitats
són responsabilitat d’aquestes, així com els
requisits per accedir-hi
El desenvolupament de les activitats queda
sotmesa a la normativa sanitària vigent i
podria ser alterada/modificada.

CAMÓS
VIU EL NADAL A CAMÓS 2021
TALLER DE CUINA

DILLUNS 13 DE DESEMBRE
A les 9 del vespre, al Local Social de Camós.
A càrrec d’en Joan i la Dolors del Restaurant
Quatre Estacions.
Preu: 10 euros.
Places limitades. Inscripció prèvia a la pàgina
web de l’Ajuntament de Camós a partir del
dilluns 6 de desembre.

GIMCANA FAMILIAR “CAMÓS TERRA
DE TIONS”

DIUMENGE 19 DE DESEMBRE
De 10 a 2 del migdia. Veniu a descobrir la
família de tió i col·laboreu amb la Marató de
TV3. Hi haurà un regal del Tió per a tots els
infants i un primer premi a la família més
ràpida.
Inscripcions a la plaça de l’Ajuntament durant
tot el matí.
Preu: 5 euros/grup (tots els beneficis de
l’activitat aniran destinats a la Marató de TV3).

MISSA DE NADAL

DISSABTE 25 DE DESEMBRE
A 2/4 de 10 del matí, a l’Església de Santa
Maria. Amb l’acompanyament del Grup Udols
de Llop. A la sortida hi haurà xocolata desfeta
per a tots els assistents.

QUINES DE NADAL

DIES 25 I 26 DE DESEMBRE I 1 I 6 DE
GENER

Pintures Bramon, S.L.
Bones Festes!

ESPECIALISTA EN
MAMPOSTERIA

(COL·LOCACIÓ DE PEDRA)

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

Tel. 972 57 43 43
info@pinturesbramon.com
Avinguda de la Farga, 19 · BANYOLES

Bones Festes!

Bones Festes!

ON ANAR
A partir de les 6 de la tarda, al Pavelló
Municipal, tornen les quines de Nadal que
organitzen el Club de Futbol Camós i el Grup
de Joves Tabitum. Vine a provar sort, aquest
any hi ha més premis que mai!
Local climatitzat i amb servei de bar.

VISITA DEL CARTER REIAL A CAMÓS

DIUMENGE 26 DE DESEMBRE
El carter reial arribarà a Camós i després de
fer una ruta pel poble amb la seva carrossa
s’aturarà a la plaça de l’Ajuntament, a 2/4 de
12 del migdia per recollir totes les cartes dels
més petits.
En cas de pluja es farà al Pavelló Municipal.

CAVALCADA DE REIS I PESSEBRE
VIVENT

DIMECRES 5 DE GENER
A partir de les 7 de la tarda.
La cavalcada seguirà el recorregut habitual des
de l’entrada del poble fins a l’escenari ubicat a
la plaça de l’Ajuntament.
En cas de pluja es farà al Pavelló Municipal.

XV CONCURS DE PESSEBRES

Inscripcions del 2 al 24 de desembre a
l’Ajuntament de Camós o al correu electrònic
pessebresdecamos@gmail.com.
Visita dels pessebres: diumenge 2 de gener, a
partir de les 9.30 h.
En totes les activitats es seguiran les mesures
vigents dictades per les autoritats sanitàries.
L’Ajuntament de Camós i els organitzadors se
reserven el dret de modificació del programa i/o
les activitats en cas de canvis en les restriccions.

CORNELLÀ
DEL TERRI
ACTIVITATS DESEMBRE I NADAL
2021-22
FESTA MAJOR DE SANTA LLOGAIA
DEL TERRI

DILLUNS 6 DE DESEMBRE
Lloc: La Plaça de Santa Llogaia.
A les 11 h. Missa i concert Coral.
A les 12 h. Jocs Infantils.
A les 13 h. Vermut Musical amb bob Dyego.

FESTA INFANTIL D’EN MIL ULLS

DISSABTE 11 DE DESEMBRE
Lloc: Pavelló de Cornellà del Terri.
De 16 a 18 h.
Photocall amb en Mil Ulls
Caga Tió Gegant
Pinta en Mil Ulls
A les 18 h. Concert Infantil amb en Jordi
Patxecu.

TEATRE KILOMETRES

DISSABTE 18 DE DESEMBRE
Lloc: La Conillera de Borgonyà.
A les 18 h.

GRAN QUINA DE LA MARATÓ DE TV3
DIUMENGE 19 DE DESEMBRE
Lloc: Pavelló de Cornellà del Terri.
A les 17 h.
Organitza: Associació de Dones la Vall del
Terri.

CASALET DE NADAL

Us desitgem bones festes,
i feliç any 2022
Telèfons 972 570 318 - 636 133 433
www.revistaelscolors.com
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Del 23 de desembre al 5 de gener.
Lloc: Escola Vall del Terri.
Horari: de 9 a 13 h.
Preu: 65 € tots els dies / 11 € dies esporàdics
Inscripcions: https://forms.gle/
iqmWgzYgUc1QYmdM6

La Trobada
Bar - Restaurant

CUINA CATALANA I MARROQUINA
Bones Festes!

DINARS DE NADAL
PER EMPRESES I GRUPS
DIVERSOS MENÚS

Demana’ns pressupost.
Reserves a:

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

Bones Festes!

R e s -Q u a t r e
RESTAURACIÓ
D’HABITATGES I FAÇANES
REFORMES
I PALETERIA GENERAL
Pere Vidal / Joan i Jordi Ylla

659 436 061
resquatre@gmail.com
@Resquatre

Bones Festes!

ON ANAR
QUINA DELS ALUMNES DE 6è ESCOLA
VALL DEL TERRI
DIUMENGE 26 DE DESEMBRE
Lloc: Pavelló de Cornellà del Terri.
A les 18 h.
Organitza: Nens i Nenes de 6è de Primària de
l’Escola Vall del Terri.

CONCERT D’ANY NOU 2022

DISSABTE 1 DE GENER
Amb la Participació de Sussi Geli (veu) i Blai
Ciurana (piano).
Lloc: Església de Cornellà del Terri.
A les 10:30 h. (en acabar la missa, cantada per
la mateixa coral, que comença a les 10 h.)
Organitza: Coral la Vall del Terri.

QUINA ESPORTIVA

DISSABTE 1 DE GENER
Lloc: Pavelló de Cornellà del Terri.
A les 18 h.
Organitza: AE Cornellà del Terri i Club
Patinatge Cornellà del Terri.

PARC INFANTIL DE NADAL I TALLERS
NADALENCS A CÀRREC DEL CESP
DILLUNS 3 DE GENER
INFLABLES, TALLERS i VISTA DEL PATGE
REIAL.
Lloc: Pavelló de Cornellà del Terri
De 16 a 20 h.
Preu Entrada: 2 €.

CAVALCADA DELS REIS MAGS ORIENT
DIMECRES 5 DE GENER
Més informació www.cornelladelterri.cat i
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xarxes socials de l’Ajuntament de Cornellà del
Terri.

QUINA ESPORTIVA

DIJOUS 6 DE GENER
Lloc: Pavelló de Cornellà del Terri
A les 18 h.
Organitza: AE Cornellà del Terri i Club
Patinatge Cornellà del Terri.

A+A +

CONCURS DE PESSEBRES NADAL 2021-22
Categories Infantil i Familiar.
Com hi puc participar: envia un WhatsApp al
619 706 130 indicant el teu nom, edat, mòbil
i correu electrònic i ens posarem en contacte
amb vosaltres.
Dates: fins el 20 de desembre.

CRESPIÀ
FESTA MAJOR DE CRESPIÀ 2021
DISSABTE 11 DE DESEMBRE

D’11 a 14 h. A la pista esportiva, activitats
infantils diverses: castells inflables, llit elàstic,
caseta de boles, ...
A les 18 h. Espectacle de màgia a càrrec del
mag “Màgic Frank”, a la Sala de Ball.
A les 23 h. Sessió de música a càrrec del DJ
“Disco XEXU”, a la Sala de Ball.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS

Bones Festes!

Bones festes

PINTURA GENERAL

ESPECIALITAT EN FAÇANES
(bastida pròpia homologada)
POLIT I ABRILLANTAT DE TERRES

CUINA CASOLANA

Bones Festes de Nadal!

Menú migdia, de dilluns a divendres
Menú cap de setmana, migdia i vespres
Diumenge tancat

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

C/ Santa Maria, 5 - BANYOLES
Tel. 972 570 498

680 336 757
972 574 769

BONES FESTES!

Classes
ANGLÈS i FRANCÈS

Tel. 630 839 067
pablopenabad72@gmail.com

C/ Dr. Carulla, 28 - 17852 SERINYÀ
Tel. 972 59 31 03
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ON ANAR
DIUMENGE 12 DE DESEMBRE

A les 12 h. Ofici solemne i seguidament petit
concert de música catalana amb la coral “Cor
de veus blanques menthA”.
A les 19 h. Espectacle d’humor L’home
orquestra amb en Peyu, a la Sala de Ball.
Aforament limitat en l’espectacle d’en Peyu i
cal reserva prèvia trucant a l’Ajuntament en
horari d’oficina. Els residents al municipi
tindran preferència en la reserva.
En tots els actes dels dos dies que es realitzen a
la Sala de Ball, per tal de complir amb les mesures
derivades per la prevenció del COVID-19 i
seguint les recomanacions sanitàries, cal tenir en
compte que:
- Hi ha aforament limitat.
- Hi haurà un control d’accés.
- És obligatori l’ús de mascareta.
L’Ajuntament es reserva el dret de modificar la
programació si causes alienes ho justifiquessin.
En cas de pluja els actes exteriors es faran a la
Sala de Ball.

ESPONELLÀ
CLUB DE LECTURA
PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2022

Dilluns 13 de desembre. A les 19 h., a Cal
Baró, presentació pública del pressupost
municipal aprovat pel 2022.

PRESENTACIÓ DEL PLA D’ARBRAT I
MANTENIMENT

Dimecres 15 de desembre. A les 19 h.,
a Cal Baró, presentació del Pla d’Arbrat i
Manteniment del Municipi, a càrrec d’en Martí
Masó, del Centre El Puig.

VISITA DELS PATGES REIALS

Dissabte 18 de desembre. A les 10 h., a Can
Vila de Centenys.
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A les 11:30 h., a Cal Baró d’Esponellà, vindran
els patges reials a repartir cartes perquè les
nenes i nens puguin expressar els seus desitjos
als Reis. També portaran material per fer el
fanalet.

FESTIVAL DE NADAL

Dissabte 18 de desembre, a les 18 h., al Local
Social, Cantada de Nadal, a càrrec de l’alumnat
de l’escola Carles de Fortuny.
Tot seguit, Gran Quina organitzada per l’AFA.

LECTURA DEL POEMA DE NADAL

Diumenge 19 de desembre. A les 18 h., a
l’església parroquial d’Esponellà, lectura del
Poema de Nadal realitzada per dones i homes
del municipi, acompanyada d’una cantada
de Nadales, a càrrec de la Coral Plenitud, del
Casal de la Gent Gran de Banyoles.

RECOLLIDA DE CARTES ALS REIS

Dijous 30 de desembre. A les 17:30 h., a
Centenys.
A les 19 h., a Esponellà, vindran els patges
reials a recollir les cartes que haurà escrit la
mainada del municipi, per entregar-les a Ses
Majestats els Reis d’Orient.

CAMINADA QUICO SABATER

Dia 1 de gener de 2022
Sortida a les 11 del matí del Pont d’Esponellà.
Recorregut per la ruta que el guerriller
antifranquista Quico Sabater va fer pel nostre
municipi l’any 1960.

MOSTRA DE PESSEBRES I
ORNAMENTS NADALENCS

Durant les festes de Nadal hi haurà una
mostra de Pessebres i Ornaments nadalencs a
Cal Baró. Es podrà visitar, en horari d’atenció
al públic de l’Ajuntament, els dies 25 i 26 de
desembre, de 16 a 20 h.

ESTES!
BONES F
mai,
Ara més que
tar
regala benes
times!
a qui més es

PER LA COMPRA D’UN VAL REGAL
EL SEGON AMB UN 20% DE DESCOMPTE
Vàlid de l’1 de desembre al 5 de gener. Exclosos de la promoció vals regal de fisioteràpia i altres promocions.

Tenim packs
d’alta cosmètica natural
en promoció i descomptes,
fets a mida per a elles,
ells i els més petits!
ATENEM AMB CITA PRÈVIA: Tel. 634 500 951

centre_inspira

inspirafisioestetica

C/ Església, 19 - 17846 Mata (Porqueres)
www.inspirafisioestetica.com · info@inspirafisioestetica.com

Bones
Festes de Nadal!

5è aniversari! Moltes gràcies per la vostra confiança!

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

ON ANAR
PALOL DE
REVARDIT
ACTIVITATS DE NADAL
II MARKET DE NADAL

Dissabte 11 i diumenge 12 de desembre, al
Castell de Palol de Revardit.

EXPOSICIÓ SILENCIS DE L’ARTISTA
Ma ROSA SÁNCHEZ CASTELLS i
EXPOSICIÓ DE DIORAMES i NOVA
EDICIÓ D’UN PESSEBRE DINS... UN
POT DE CONFITURA

Es podran visitar del dissabte 18 de desembre
fins al diumenge 16 de gener, al Castell de
Palol de Revardit.
Horari:
Dissabte, de 10 a 14 h. i de 17 a 19 h.
Diumenge, de 10 a 14 h.
Dia de Nadal, tancat.
Dissabte 1 de gener, tancat.
Diumenge 2 de gener, obert també a la tarda.

QUINA

Divendres 24 de desembre, a partir de les 11
de la nit, al local polivalent de la Banyeta.

MISSA DE NADAL CANTADA

A les 10 del matí. A l’església parroquial de
Riudellots de la Creu.

VISITA DEL PATGE REIAL

Diumenge 2 de gener, de 5 a 7 de la tarda, a
l’exterior del Castell de Palol. Es podran visitar
les exposicions del Castell.

ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT

Dimecres 5 de gener, a les 8 del vespre, a
l’entorn del Castell.
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CASALET DE NADAL

Els pares i mares interessats us podeu adreçar
a l’Ajuntament, tel. 972 594 448.

II MARKET NADAL
PALOL DE REVARDIT
DIES 11 i 12 DE DESEMBRE
CASTELL DE PALOL DE REVARDIT
DIA 11 DE DESEMBRE

A les 11 h. Obertura Mercat de Nadal.
A les 11 h. Exhibició de Funky, a càrrec
d’Studio Funky de Girona.
A les 12:30 h. Concert, a càrrec de Lídia
Torrejón & Santi Fontclara, amb Versió 2.0.
A les 17 h. Concert a càrrec d’Andrés Redondo
(LoopRound).
A les 19 h. Concert, a càrrec de Toni Beiro,
acompanyat del baixista Dani Sànchez.
A les 21 h. Concert, a càrrec de Júlia i Clàudia.

DIA 12 DE DESEMBRE

A les 10 h. Obertura Mercat de Nadal.
A les 11:30 h. Demostració de l’ofici de la
Cistelleria.
A les 13:30 h. Exhibició, a càrrec de Dans
Banyoles, amb l’espectacle Fred de Nadal.
A les 16 h. Concert amb el grup Oxigen.
A les 18 h. Concert a càrrec de Madamme
Mustash.
Durant els dos dies hi haurà inflables i jocs per
als més petits. Preu: 4€ al dia.
A l’interior del Castell i haurà parades amb
productes artesans i de Nadal. A l’exterior hi
haurà food trucks, on la gent podrà menjar i
gaudir d’un entorn privilegiat.
L’organització es reserva el dret de fer
modificacions a la programació. Es garantiran
les mesures Covid i l’ús de la mascareta.
Per més informació: aprimmat@gmail.com

BON NADAL I FELIÇ 2022!

VENDA I REPARACIÓ DE MOTOS,
BICICLETES I MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

BICICLETES, MOTOS
I ACCESSORIS
REGALA IL·LUSIÓ!

A MOTOS CAMPS TENIM MOLTES IDEES!

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

ON ANAR
PORQUERES

SANTA LLÚCIA
PALOL DE REVARDIT
DIES 11 I 12 DE DESEMBRE 2021
DIA 11 DE DESEMBRE

A les 10 h. Obertura de la II edició del Market
de Nadal a l’interior del Castell.

DIA 12 DE DESEMBRE

A les 9:30 h. Concentració de vehicles clàssics.
A les 10 h. Obertura de portes de la II edició
del Market de Nadal.
A les 11 h. Ruta de vehicles clàssics pel
municipi de Palol de Revardit.
A les 11 h. Missa cantada en honor a
Santa Llúcia a l’església parroquial, amb
l’acompanyament de la cobla la Principal de
Porqueres.
Tot seguit, sardanes a la plaça del Castell.
A les 12 h. Exposició de vehicles clàssics.
A les 12:15 h. Sardanes, a càrrec de la Cobla la
Principal de Porqueres.
A les 12:30 h. Lliurament de premis de la
concentració de vehicles.
Durant al matí, a la plaça 1 d’Octubre, hi haurà
una demostració de l’ofici de cistelleria.
L’organització es reserva el dret d’admissió i de
modificar la programació.

XXV FIRA D’HIVERN DE
PORQUERES
DEL 4 AL 8 DE DESEMBRE DE 2021

Finalment la Fira d’Hivern de Porqueres podrà
celebrar el seu 25è aniversari després que
l’última edició s’hagués de reformular per les
restriccions imposades per la pandèmia.
La Fira d’Hivern de Porqueres, la “festa petita”
que cada any es va fent més gran, havia de
celebrar el desembre passat els vint-i-cinc
anys de vida, però la pandèmia va obligar a
reformular-la i es va fer una edició batejada
com a Flocs d’Hivern.
US DESITGEM MOLT BONES FESTES DE
NADAL I UN FELIÇ ANY NOU!

ASSESSORIA

FISCAL · LABORAL · COMPTABLE · ASSEGURANCES
JURÍDICA
Avda. Països Catalans, 45-47 entresòl 1a - 17820 BANYOLES - Tel. 972 570 919 - Fax 972 573 611
administracio@vergeteixidor.com - www.vergeteixidor.com
Horari d’oficina: De dilluns a divendres: matins, de 9 a 13:30h. - tardes: de 15:30 a 19h.
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Bones Festes!
PER AQUESTES FESTES DE NADAL I CAP D’ANY
FES-NOS EL TEU ENCÀRREC!
Els nostres “Pica pica”, patès, farcits, pollastres i ànecs
de pagès, canelons casolans, embotits, formatges...

CARNISSERIA · XARCUTERIA
ELABORACIÓ PRÒPIA · CARNS DE QUALITAT · PATÈS I FORMATGES
EMBOTITS · CANELONS · PLATS PER EMPORTAR

Passeig Mossèn Constans, 259 - BANYOLES
Tels. 972 573 502 · 661 770 552

De Tot Bo, a la teva taula!

· carnisseriatotbo@gmail.com

Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 15h i de 17 a 20h. Dissabtes, de 9 a 13:30h.

Segueix-nos a

T. 661 279 397
ALUMINI, PVC, VIDRE

www.tancamentsalbert.com · tancamentsalbert@gmail.com

Segueix-nos a

ON ANAR
La Fira d’Hivern de Porqueres, que com un
acordió s’escurça i s’allarga per adaptar-se
al calendari, enguany estarà de celebració
del seu quart de segle amb un bon grapat
de propostes culturals i festives per a tota
la família durant els dies previs a l’inici de la
campanya nadalenca.
Del 4 al 8 de desembre una vintena d’activitats
s’estendran en el municipi per viure amb tota
la família el 25è aniversari de la Fira d’Hivern
de Porqueres. Veniu a gaudir-la!

DISSABTE 4 DE DESEMBRE

DINAMITZACIÓ I EXHIBICIÓ DEL BIKE
PARK
Matinal de bikers a la Zona Esportiva.
De 10 a 11 h.
Curs d’introducció i conducció.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a
www.esportsporqueres.com
A partir de les 11 i fins a les 12 h.
Exhibició de salts.
Activitat oberta a tothom.
VERMUT MUSICAL
Concert de Viatjant Sons.
A les 12 h., al Bar de la Zona Esportiva.
Gratuït.
BICÈFAL AL ROCO!
Música - Espectacle de presentació de
RERELTELÓ 2022.
Al rocòdrom del Centre Cívic de Porqueres
A les 20.30 h / 21.30 h.
Durada: 30 minuts.
Preu: 5 €. Venda d’entrades a
https://centrecivicporqueres.koobin.com/
Aforament molt reduït.

DIUMENGE 5 DE DESEMBRE

GREGARIS
De Soon Circus.
Circ familiar.
A les 12.30 h., al pavelló municipal.
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Gratuït amb reserva prèvia a
https://centrecivicporqueres.koobin.com/
Aforament limitat.
ESCAMBELLADA D’HIVERN
Lleure per a infants.
A les 16 h., al Centre Cívic de Porqueres.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
obligatòria a l’enllaç del perfil de la bio a
Instagram: @escambellencs.
ELS SOMNÀMBULS
Teatre - Espectacle de presentació de
RERELTELÓ 2022.
A les 20 h., al Centre Cívic de Porqueres.
Preu: 10 €. Venda d’entrades a
https://centrecivicporqueres.koobin.com/
Aforament limitat.
Direcció i dramatúrgia: Llàtzer Garcia;
Intèrprets: David Marcè, Genís Casals i Laura
Pujolàs; Il·luminació August Viladomat; Espai
escènic: Lluís Nadal, Koko; Espai sonor: Marc
Paneque; Vestuari: Tere Solà; Producció
executiva i ajudant de direcció: Arnau Nadal

DILLUNS 6 DE DESEMBRE

MOSTRA D’ENTITATS I FIRA DE
PRODUCTES ARTESANALS I DE
PROXIMITAT
Estands d’entitats del municipi i parades de
proximitat.
A partir de les 10 h., a la plaça Major.
La fira és un espai de trobada de les entitats
del poble i de la comarca per ensenyar i donar
a conèixer la missió de la seva entitat. Durant
la jornada podreu descobrir les diferents
activitats que organitzaran i participar-hi.
A més, també és un espai per a productors
locals i artesans que ens apropen el seu
treball en unes dates ideals per començar a
pensar en els presents que farem per Nadal,
amb propostes de consum conscient i de
proximitat.

Bones Festes!

S

ÒNIA

PERRUQUERIA

Cra. Fontcoberta, 52 · MELIANTA (Fontcoberta)

Tel. 605 393 436

perruqueria.sonia

CONSULTORI D’OBSTETRÍCIA
I GINECOLOGIA
ECOGRAFIA OBSTÈTRICA
I GINECOLÒGICA

Dr. JOSEP Mª RAMOS i MAESO
Bones Festes!

PAU V E L A

F I S I OT E R À P I A I O S T E O P AT I A

B a n y o l e s - To r t o s a
686 895 281

Control de l’embaràs i part
Tècniques de diagnòstic prenatal
Ed. FLORA. Av. Països Catalans, 3 2n E - Banyoles
Telèfon: 972 58 27 27 (hores convingudes)
Per demanar hora: dilluns, dimarts i dijous, a la tarda,
de 16:15 a 20h.
També a Girona, GD plaça Josep Pla, 11
Tel. 972 20 48 82 (hores convingudes).

ON ANAR
A LA FRESCA
Teatre còmic de carrer amb Cia. Anna Confetti
A les 12 h., a la plaça Major.
Activitat gratuïta i oberta a tothom.
CONCURS D’ALLIOLI
Concurs popular i exhibició d’allioli.
A les 18 h., a Can Carreras.
Master class de com fer un bon allioli, amb
Ramon Ferrer, i concurs popular d’allioli.
Inscripcions a les 18 h. Inici del concurs a les
18.30 h.
MILLENIUM
Concert de música catalana.
A les 19.30 h., a Can Carreras.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia al pavelló
municipal.

DIMARTS 7 DE DESEMBRE

VAIXELLS
Visita guiada per l’exposició.
Visita guiada de l’exposició Vaixells, de Luís
Chamorro.
A les 11 h., a la Biblioteca Carles Fontserè.
LA PINTADA - PROJECTE JOVE
Mural participatiu i presentació de la
dinamitzadora juvenil.
A les 11 h., al Local Social Jove (Escoles Velles
de Mata).
Activitat gratuïta i adreçada a joves d’ESO.

CONEGUEM EL BOSC MEDITERRANI DE
CAN GINEBREDA
Ruta botànica pel Bosc de Can Ginebreda.
A les 10.30 h., al Bosc de Can Ginebreda
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a
www.centrecivicporqueres.cat
A càrrec de Flora Catalana, grup local del Pla
de l’Estany.
PLAYBACK
Actuació del grup de playback del Casal de la
Gent Gran.
A les 18 h., al Centre Cívic de Porqueres.
Donatiu: 2 € per a la Marató de TV3.
SOPAR GLOSAT
Glosada amb la Gemma Pla, Guillem Ballaz i
Adrià Dilmé.
A les 21 h., al Bar del Cívic de Porqueres.
Preu: 20 € (sopar i beguda inclòs).
Venda d’entrades a
www.centrecivicporqueres.cat
Aforament molt limitat.
Un sopar glosat! Veus més agudes, veus més
greus, persones que canten, persones que
escolten... totes sereu benvingudes al sopar
glosat. Una proposta de sobretaula on la
improvisació i la paraula serà el fil conductor
per guarnir la vetllada.
Amb la Gemma Pla al timó i Guillem Ballaz i
Adrià Dilmé a les eines.

Xavi Clavero

Rubén Parreño

Tel. 616 490 632

Tel. 615 169 759

xaviclaveropintor@gmail.com

rubenparrenor@gmail.com

Pintors
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Us desitgem unes bones festes!
BON NADAL!

Dies 24 i 31 de desembre, de 10 a 19 h.
Dies 25 de desembre i 1 de gener, tancat.

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

AQUESTES FESTES DE NADAL
VOLEM CUINAR PER TU

info@boifet.cat · www.boifet.cat

Piquillos farcits de
bacallà

Fes-nos el teu
encàrrec!

TAMBÉ ET PODEM PREPARAR UN MENÚ AL TEU GUST
CONSULTA’NS ELS NOSTRES PLATS ESPECIALS
DE NADAL I CAP D’ANY

Lluç amb cloïsses
a la marinera

Cua de rap al forn

Calamars farcits

Bones Festes!

ON ANAR
DIMECRES 8 DE DESEMBRE

XXV CURSA POPULAR DE PORQUERES
Cursa popular competitiva.
A les 10 h., davant el pavelló municipal.
Recorregut de 7,2 km. Classificacions per
categories.
Preu de la inscripció: anticipada, 8 €; el mateix
dia, 12 €.
Més informació i inscripcions a
www.esportsporqueres.com
XX FIRA DEL PETIT MERCADER
Fira infantil de venda de joguines.
A partir de les 10 h., a la plaça Major.
Normativa de funcionament:
L’espai s’habilitarà a partir de les 8.30 h.
per preparar la parada. Queda prohibida la

instal·lació de parades abans de l’arribada de
l’organització.
L’organització posa a disposició dels
participants una taula per parada. No es
permet reservar taules ni guardar llocs a
altres participants. Les taules disponibles són
limitades.
És obligatori participar en la campanya de
recollida de joguines organitzada per Càritas
Pla de l’Estany amb, com a mínim, una donació
que compleixi els requisits.
És obligatori que a cada parada hi hagi un
responsable adult i que sigui present a la fira
durant la jornada.
Es recomana que la compravenda de joguines
sigui entre els infants sense la intervenció dels
tutors responsables.
Cal mantenir les mesures de seguretat de
prevenció de la Covid-19 de distància social,
mascareta i rentat de mans.
L’incompliment de la normativa pot ser motiu
d’expulsió de la fira.
OCELLS I LLIBERTAT
Intervenció escultòrica de teixit amb fibres
vegetals de gran format.
De 10 a 17 h., a l’Estudi Taller Carles Fontserè.
Artista i facilitadora: Ona Trepat.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a
www.centrecivicporqueres.cat
Muntatge, construcció i inauguració d’una
instal·lació de fibres vegetals efímera,
participativa i oberta a tothom en record del
cartellista i artista polifacètic Carles Fontserè i
de les lluites en defensa del territori.
ENCESA DELS LLUMS DE NADAL
Il·luminació nadalenca del lledoner centenari
de l’Ajuntament.
A les 19 h., als jardins de l’Ajuntament.
Activitat gratuïta i oberta a tothom i
comptarem amb una petita actuació del cor de
cant Cor de Porcs.
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Bones Festes!

DISPOSEM D’AMPLIS MENJADORS PER LES
VOSTRES CELEBRACIONS I FESTES DE NADAL.

DINARS I SOPARS
D’EMPRESES I GRUPS

TRES MENÚS DIFERENTS A ESCOLLIR
DEMANA’NS INFORMACIÓ
US HI ESPEREM!

Cra. C-66 km, 41,8 · CORNELLÀ DEL TERRI (Girona) Telèfon 972 59 40 23
reservas.masferrer@gmail.com · www.hostalmasferrer.es
Horari: De dilluns a divendres, de 6 a 23:30h. Dissabte i diumenge, de 7 a 23:30h.
Hostal Mas Ferrer

hostalmasferrer

HABITACIONS 24h

HABITACIONS REFORMADES AMB TV i BANY COMPLET

Bones Festes!

@samialuminis

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

ON ANAR
PARADA A L’ESTACIÓ!
Visita teatralitzada al baixador de Mata.
Vine a conèixer d’una manera diferent i de
prop la història del baixador de Mata i el
famós Tren Pinxo. La teatralització serà a
càrrec del grup de teatre de Camós. No us la
perdeu, que serà una visita per recordar!
Sessions:
Dissabte 4: 11 h, 12 h i 17 h.
Diumenge 5: 11 h i 12 h.
Dimarts 7: 11 h i 17 h.
Dimecres 8: 11 h i 17 h.
Durada: 30 minuts
Preu: 3 €. Venda d’entrades a https://
centrecivicporqueres.koobin.com/
Aforament limitat.
VAIXELLS
Exposició de Luís Chamorro.
A la Biblioteca Carles Fontserè de Porqueres.
Veniu a descobrir el treball artesà i minuciós
que fa aquest veí de Porqueres des que s’ha
jubilat. Rèpliques en miniatura de vaixells que
molts de vosaltres segur que reconeixereu.
Una feina delicada i constant que omple els
prestatges de casa seva; peces fetes amb
paciència al garatge, reconvertit en un espai
de treball de precisió.
Horari de visita:
Dissabte 4, dilluns 6, dimarts 7 i dimecres 8 de
desembre, de 10 a 13 h.

Visita guiada amb Luís Chamorro el dimarts 7,
a les 11 h.
RECEPTES AMB ALLIOLI
El reportatge, presentat pel crític gastronòmic
Jaume Fàbrega, es podrà veure a la
programació especial que farà Banyoles TV.

ACTIVITATS DE DESEMBRE I
NADAL
ENCESA DELS LLUMS DE NADAL

El dimecres 8 de desembre, a les 19 h., encesa
dels llums de Nadal. Il·luminació nadalenca del
lledoner centenari de l’Ajuntament.
A les 19 h., als jardins de l’Ajuntament.
Activitat gratuïta i oberta a tothom.
El lledoner que hi ha als jardins de
l’Ajuntament s’omple de llum durant les festes
de Nadal i ens agradaria compartir l’encesa
amb la ciutadania del municipi. Aquest
acte simbòlic de donar la benvinguda a la
campanya de Nadal serà obert a tothom i
comptarem amb una petita actuació del cor de
cant Cor de Porcs.

PORQUERES CANTA PER LA MARATÓ
Diumenge 19 de desembre, a les 18 h., a
l’Església de Sant Joan de les Pedreres.
Concert de Nadal a càrrec de la Coral Les
Estunes de Porqueres.
Direcció: Gloria Bonal.

Ronda Monestir, 99 -101
17820 BANYOLES

Tels. 972 57 03 92
972 57 00 69
info@transportsbanyoles.cat
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Bones Festes de Nadal

BONES FESTES!

Tel. 972 571 261 - M. 669 473 381

josep.tubert@agentes.catalanaoccidente.com
Agent d’Assegurances Exclusiu
Núm. reg. C046840299888R

Assegurança
de cotxe

Assegurança
de la llar

Assegurança
Protecció
de salut
jurídica familiar

TOT, TOT I TOT
Josep Tubert i Llensa

Bones Festes!

ON ANAR
CONCURS DE PESSEBRES A LES LLARS
Les inscripcions al Concurs de Pessebres
s’ha de fer abans del dia 21 de desembre.
Els fulls d’inscripció estaran disponibles: a
l’Ajuntament, l’Escola l’Entorn, Biblioteca
Carles Fontserè i alguns establiments del
municipi: Fruites Teixidor (les Pedreres), Can
Paliro.
Els premis es donaran el diumenge 9 de gener
sortint de missa d’11 h., a l’església de Sant
Andreu de Mata.

MISSA DEL GALL

Divendres 24 de desembre, a les 20 h. A la
Parròquia de Sant Andreu de Mata

ELS PASTORETS DE PORQUERES

Diumenge 26 i Dilluns 27 de desembre, a les
20 h. ELS PASTORETS DE PORQUERES.
Preu entrada anticipada: 8€ - Entrades
numerades. Preu entrada a taquilla: 10 € Entrades numerades Les entrades infantils fins
a P5 són gratuïtes (cal reservar seient). Venda
d’entrades a la secretaria del Centre Cívic, de
17 a 21 h. Període de venda anticipada: del 13
al 22 de desembre.
Organitza: Els pastorets de Porqueres.

QUINA D’ENTITATS ESPORTIVES DE
PORQUERES

tradicional. Pots visitar-lo de fosc, la
combinació de llum els fa molt més especials.
Vitrall de Nadal als locals
Organitza: parròquies de Mata i Les Pedreres.

ARRIBADA DELS CARTERS REIALS DE
PORQUERES
Diumenge 2 de gener. Els carters reials i el
Patge dels Xumets, arribaran als diferents
pobles de Porqueres per recollir totes les
cartes dels nens i nenes; pares i mares; avis
i àvies ... Perquè tots els vostres desitjos es
facin realitat el dia de Reis.

Horaris:
A les 10 h. Plaça del centre cívic.
A les 11 h. Plaça del poble de Miànigues.
A les 12 h. Escola El Frigolet.
A les 15:30 h. Parc infantil de la Urbanització
de Casellas Davall.
A les 17 h. Plaça Major (biblioteca).

NADALES A LA VORA DEL FOC

Diumenge 2 de gener, a les 18 h., a la plaça
Major. Concert de Nadal a càrrec de la Coral
Les Estunes de Porqueres, compartirem tots
plegats nadales tradicionals que tots coneixem
a la vora d’un foc al mig de la plaça Major.
Direcció: Gloria Bonal.

Dies 25, 26 de desembre i 1, 2, 6 de gener.
Lloc: Pavelló.
Horaris: A partir de les 18 h.
Organitza: UE Porqueres, Bàsquet Porqueres,
CFS Porqueres, Gimnàstica Artística
Porqueres, Patinatge Artístic Porqueres. Club
Vòlei Aloges Porqueres.
Més informació: www.esportsporqueres.com

BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ

EXPOSICIÓ DE PESSEBRES DELS
LOCALS PARROQUIALS

PRESENTACIÓ LLIBRE

Durant tot aquest Nadal vine a visitar el
nostre vitrall de Nadal, uns vitralls artesanals
que reprodueixen l’esperit nadalenc més
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L’HORA DELS MÉS PETITS

Dijous 9, a les 17:30 h. El millor regal del món.
A càrrec de Pepa Contes. Activitat adreçada a
famílies amb infants de 0 a 3 anys.
Aforament limitat, cal inscripció prèvia a
bit.ly/3Hk43RM

Blau, d’Assum Guardiola.
Divendres 10, a les 20 h. Assum Guardiola
(Porqueres, 1973) ens presentarà la seva
novel·la Blau, finalista del 39è Premi

Bon Nadal i Feliç Any Nou!

EL TEU TALLER DE CONFIANÇA
MECÀNICA GENERAL

CLIMA A/C

MECÀNICA RÀPIDA

DIAGNOSIS

AMORTIDORS

FRENS

BATERIES

PNEUMÀTICS

PRE ITV

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

Bones festes!

ON ANAR
de Novel·la Curta Just Manuel Casero.
Aforament limitat, cal inscripció prèvia a
bit.ly/3bYkZ1s

VISITA GUIADA A L’ESTUDI TALLER
CARLES FONTSERÈ
Dissabte 11, a les 12 h. S’ofereix visita guiada
a l’Estudi Taller del polifacètic artista Carles
Fontserè.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a
bit.ly/3C2Hei7

HORA DEL CONTE

Dimecres 15, a les 17:30 h. La llum del fanalet.
A càrrec de País de Xauxa. Activitat adreçada a
mainada a partir de 4 anys.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a
bit.ly/3qrpiuW

CLUB DE CINEMA

Divendres 17, a les 19 h. Projectarem la
pel·lícula Cometas en el cielo, dirigida per
Marc Foster. Adaptació cinematogràfica de la
novel·la El caçador d’estels, de Khaled Hosseini.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a
biblioteca@porqueres.cat

EXPOSICIONS

CALENDARI D’ADVENT, per adults i
infants durant el mes de desembre amb
recomanacions elaborades pel personal
bibliotecari de la província de Girona.
VAIXELLS, de Luís Chamorro. Els dies 4, 6, 7 i 8
de desembre descobrirem el treball artesà i
minuciós que fa aquest veí de Porqueres:
rèpliques en miniatura de vaixells.
Visita guiada el 7 de desembre, a les 11 h.

LLIBRES SOLIDARIS

Durant tot el mes de desembre la biblioteca
ofereix duplicats i donatius a 1€ per recaptar
fons per LA MARATÓ DE TV3 PER LA SALUT
MENTAL..
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MÉS INFORMACIÓ

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

ACTIVITATS ESPORTIVES
DESEMBRE, NADAL I MARATÓ DE
TV3 2021
XXV CURSA POPULAR DE PORQUERES
Diumenge 8 de desembre. A les 10 h. Sortida i
arribada al pavelló de Porqueres.
Més informació i inscripcions:
www.esportsporqueres.com

CAMPIONAT DE NADAL DE PETANCA

Diumenge 12 de desembre. A partir de les 9 h.
Pistes municipals, plaça dels poetes.
Inscripcions: es poden fer anticipades o el
mateix dia (618 311 274), inotbo@gmail.com .
15 € per equip.

PEDALA PER LA MARATÓ DE TV3

Dissabte 18 de desembre. Pavelló de
Porqueres. 2 sessions: 11 h i 12 h.
Cal inscripció prèvia al pavelló (972 570 102)
Places limitades.
Més informació: www.esportsporqueres.com

CRONO ESPERXADA PER LA MARATÓ
DE TV3
Diumenge 19 de desembre. Zona Esportiva.
Inici 9:30 hores.
Inscripcions: www.sendicatdelpedal.cat. 10 €
federats, 12 € no federats.
Més informació: www.sendicatdelpedal.cat.

CAMINADA PER LA MARATÓ DE TV3

Diumenge 19 de desembre. 10 h. Sortida i
arribada al Centre Cívic de Porqueres.
Més informació: www.esportsporqueres.com

CROSSFIT PER LA MARATÓ DE TV3

Diumenge 19 de desembre. 12 h. Zona
Esportiva.
Inscripcions el mateix dia, no cal inscripció
prèvia.
Més informació: www.esportsporqueres.com

L’equip de la Clíncia Dental Besalú
us desitgem molt Bones Festes!
Conservadora · Implantologia
Periodòncia · Ortodòncia
Odontopediatria · Pròtesis
Estètica Dental
MONTSE ANGELATS
(col·legiat núm. 5545)

Av. Lluís Companys, 15 · 17850 BESALÚ
Tel. 972 590 698 · info@clinicadentalbesalu.cat
Horari: De dilluns a dijous, de 9.30 a 20 h. Divendres, de 9.30 a 17 h.

Bon Nadal i feliç Any Nou!

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

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

ON ANAR
PATINADAL PORQUERES 2021

Diumenge 19 de desembre. A les 17 h. Pavelló
de Porqueres.
Més informació:
http://www.facebook.com/patinatgeporqueres

CASAL ESPORTIU DE NADAL

Dies: 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 de desembre i
3, 4, 5, 7 de gener.
Lloc de trobada: Escola l’Entorn. Horari: de
9 a 13 h, amb possibilitat de servei bon dia i
menjador.
Preu: 9 € per dia, si s’agafen 3 dies o més i 13
€ dies eventuals.
Més informació i inscripcions:
www.esportsporqueres.com

CASAL DE LA GENT GRAN
QUINA DEL CASAL DE LA GENT GRAN
Dissabtes 4, 11 i 18 de desembre.
Horaris: cada sessió començarà a les 17 h.
Al Local Social de Porqueres.

PLAYBACK A CÀRREC DEL CASAL DE
LA GENT GRAN DE PORQUERES
Dimarts 7 de desembre, a les 18 h., al Centre
Cívic. Actuació del grup de playback.
Preu: 2€ (íntegrament per la Marató de TV3).

LOTERIA NACIONAL, NÚM. 62364

Es pot anar a buscar directament a
l’Administració de Loteria El Gall de la Sort.
La Junta del Casal de la Gent Gran de Porqueres,
us desitja un Bon Nadal i feliç any 2022.

SANT MIQUEL
DE CAMPMAJOR
ACTIVITATS DE NADAL
ENCESA DELS LLUMS DE NADAL A
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

Dia 8 de desembre. A partir de les 17.30 h., al
pati de l’Espai Roqueta, xocolatada.
A les 18.30 h., encesa de les llums de l’arbre
de Nadal. Tot seguit cantarem nadales tots
plegats amb la col·laboració del Grup de
Caramelles de Sant Miquel.

ARRIBADA DELS PATGES REIALS
I RECOLLIDA DE CARTES A SANT
MIQUEL DE CAMPMAJOR

Dia 2 de gener. A les 12 del migdia, al local
social, arribada dels Patges Reials, que
recolliran les cartes de tots els nens i nenes.

ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT A
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

Dia 5 de gener. A les 19 h., al local del sindicat,
arribada dels Reis d’Orient, que rebran totes
les nenes i nens abans de fer la seva màgica
visita nocturna per deixar els regals a cada
casa sense ser vistos.

QUINA UE SANT MIQUEL

Dies 25 de desembre i 1 de gener. Ambdós
dies, al local social El Sindicat, a les 18h.
Amb gran varietat de lots i premis.
Es convidarà a tothom a xocolata calenta.

Us desitja
Bon Nadal i Feliç Any Nou 2022
www.dormitum.cat · info@dormitum.com

Tel. 972 573 262
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ON ANAR
SERINYÀ
ACTIVITATS DESEMBRE I NADAL
PESSEBRISTES DE SERINYÀ

Del 13 de desembre al 30 de gener, al Casal
d’Avis. S’exposarà un pessebre al Casal d’Avis.

REPRESENTACIÓ DELS PASTORETS
Diumenge 19 de desembre, a les 18 h.,
al pavelló. Entrada gratuïta. Es recollirà el
donatiu destinat a la Marató de TV3.

MISSA DE NADAL

Dia 25 de desembre, a les 12 h., a l’església de
Sant Andreu.

CONCERT DE NADAL

Dimarts 28, a les 17 h., a Can Xerric.
Concert dels Fidulins i nens i nenes de piano.

AFA BORA GRAN

VENDA DE PONSÈTIES I TIONS
Dissabte 4 de desembre, de 9 a 13 h., davant
el Bypass.
MERCAT DE SEGONA MÀ
Dissabte 11 de desembre, d’11 a 13 h., a la
plaça de l’Ajuntament. En cas de mal temps es
farà al pavelló.
QUINA DE L’AFA
Dimecres 29 de desembre, a les 18 h., al
pavelló.

SOMIATRUITES

TALLERS DE NADAL
23, 27, 28, 29 i 30 de desembre.

SALA FRANCESCA BARTRINA MARTÍ
CLUB DE LECTURA
Dimecres 15 de desembre, a les 19.30 h.
Comentem Petita crònica, de Stefan Zweig.
TALLER DE SCRAPBOOK
Divendres 3 de desembre, a les 17 h.
Vine a fer la teva manualitat de Nadal amb
l’Albert Mademont.
Inscripcions al 610 281 846.
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CASAL D’AVIS

GRAN QUINA
Dimarts 28, a les 16.30h, al Casal.
Quina i xocolata per a tots els assistents.
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Cada dimarts i divendres, de 9 a 10 h. i de 10
a 11 h. (rehabilitadora), a Can Xerric.
Inscripcions i més informació a l’Ajuntament
(972 593 128).
TALLER DE MEMÒRIA
Els dijous, de 15.30 a les 16.30 h, a Can Xerric.
Inscripcions i més informació a l’Ajuntament
(972 593 128).
FEM CAMÍ
Dimecres 22 de desembre, a les 15 h.
Passejades en grup per a la gent gran.
Activitat quinzenal. Gratuïta.
ANEM AL CINE
Dimecres 15 de desembre, a les 14.30 h, ens
trobem a la parada de la Teisa.
CARNET DE SOCI
A partir de gener, podeu passar a recollir el
carnet de soci del Casal. Recordeu que l’horari
és de dilluns a divendres, de 14 a 18.30 h.

COMENCEM A PREPARAR L’ARRIBADA
DELS REIS MAGS D’ORIENT
Divendres 17 de desembre, a les 19 h, a
Can Beia. Si tens ganes de participar en els
preparatius per una nit tan màgica, no et
perdis aquesta trobada.

CAVALCADA DE SES MAJESTATS ELS
REIS D’ORIENT
Dissabte 5 de gener, a les 18.30 h. Recorregut
pels principals carrers del poble, adoració a
l’església de Sant Andreu, xocolatada a la plaça
de Sant Andreu i recepció final des del balcó
de l’Ajuntament. Qui desitgi tenir la visita de
Ses Majestats els Reis d’Orient a casa, que es
posi en contacte amb l’Ajuntament o als tel.
610 281 846 - 664 369 607.

PARC INFANTIL DE NADAL

Divendres 3 de gener, a partir de les 16h, al
pavelló. Com és habitual, també tindrem la
visita del Patge Reial.

CORBALAN ASSESSORS - DES DE 1986

I-SEGUR

BANYOLES

CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL

34 anys al servei dels clients de la nostra comarca
ASSEGURANCES DE SALUT I ASSISTÈNCIA MÈDICA

CONSULTA’NS LES PROMOCIONS DE TARDOR 2021

Xarxa Nacional de Corredors d’Assegurances

Bones Festes!

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

MÉS A MES
PRESENTACIÓ LLIBRE
Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del
Pla de l’Estany.
Tel. 972 580 388 o voluntariat@plaestany.net
Facebook: puntvoluntariatplaestany

EXPOSICIÓ 28 MESOS
RAPHA DEHESA
Inauguració el dimecres 1 de desembre, a les
6 de la tarda, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
de Banyoles.
De l’1 de desembre al 7 de gener de 2022.
De dilluns a divendres, de 9 a 20 h.

Presentació del tercer
volum de la Col·lecció Llegat
Patrimonial de Pla de l’Estany,
Pedres i més pedres. Inventari
de les construccions religioses del Pla de l’Estany,
de Joan Anton Abellán.
Dissabte 4 de desembre, a les 12 h., a la
parròquia de Santa Maria dels Turers de
Banyoles.
Presidirà l’acte el bisbe de Girona Mons.
Francesc Pardo i Artigas,
i la presentació anirà a càrrec de J. Victor Gay,
periodista i Medalla Pro Ecclesia et Pontífice.

DONACIONS DE SANG
BANYOLES. Dia 4 de desembre. CLÍNICA
SALUS INFIRMORUM, de 10 a 14 i de 16 a
20:30 h.

PROGRAMACIÓ 57è CONCURS DE
PESSEBRES DE BANYOLES
Mostra de diorames presentats en el Concurs
de Pessebres 2021 i els pessebres presentats
en els comerços l’any passat.
Del 5 de desembre al 9 de gener de 2022
Lloc: Monestir de Sant Esteve.
Inauguració: Dissabte 4 de desembre, a les
20h., al Monestir.
Horari:
Dissabtes i festius, d’11 a 14h i de 17 a 21h.
Feiners: 7, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 i 30 de
desembre i 3 i 4 de gener, de 18 a 20h.
Lliurament de premis el diumenge 9 de gener
de 2022, a l’Auditori de Banyoles, a les 12 del
migdia.
Fotografia d’un pessebre de Jordi Gratacós Laqué
que ens deixat aquest any.
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Bon Nadal i Feliç Any Nou!

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

BANYOLES:

C/ del Paper, s/n · Tel. per encàrrecs 972 581 104
Horari: de 10 a 15 h. i de 17 a 20 h. Dilluns tancat.
C/ Mn. Jacint Verdaguer, 42 · Tel. 973 070 017
Horari: de 10 a 15 h. Dilluns tancat.
www.cuinatslafarga.cat

Calendari d’Els Colors 2022
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CALENDARI 2
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Planxa i pintura - Mecànica i electricitat
Canvis de vidres - Neteja d’interiors

R e s -Q u a t r e

M EDI ADOR S D’A S S EGU R A NC ES DES DEL 1977

RESTAURACIÓ D’HABITATGES I FAÇANES
REFORMES I PALETERIA GENERAL

Pere Vidal / Joan i Jordi Ylla

Pa artesà

Agraïments:

Torras.
d’imatges de Xocolates
del Pla de l’Estany.
de Banyoles. Fons
i Consell Comarcal
de l’Arxiu Municipal
de Vilademuls
Arxiu de Complement
Porqueres, Ajuntament
del Pla de l’Estany,
Ajuntament de
Arxiu Comarcal
de Palol de Revardit,
i arxiu fotogràfic:
de Crespià, Ajuntament
digital.com Documents
runi@primavera
de Banyoles, Ajuntament
i maquetació:
de: Ajuntament
Disseny gràfic
Amb el suport
aquest projecte.
del Pla de l’Estany
una vegada més,
Edita: Els Colors
que han fet possible,
A tots els anunciants

cuit en forn de llenya

659 436 061

resquatre@gmail.com

@Resquatre

M I Q U E L i M A R C TA B E RNE R
T. 646 636 551 - 646 660 106 - 972 59 45 87
M. info@larcplanxa.com
W. www.larcplanxa.com
Pol. Ind. Pont Xetmar, C. P, 3 - Cornellà del Terri

NOU CANAL DE
COMUNICACIÓ

C/ Bòbila, 20 Bx
17481 Sant Julià de Ramis
Tel. 972 170 793 - 675 632 345

www.ciner.es

La informació municipal
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BANYOLES

Plaça dels Turers, 2
Tel. 626 302 151
cc// lliber tat 9
98 - 17820 Banyoles
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SERINYÀ

C/ Nou, 67
(Ctra. Girona a Olot)
Tel. 638 223 614
SEGUEIX-NOS A

Mousse, tiramisú i pastissos!
Plaça dels Turers, 2, 1r-2a
17820 Banyoles - 972 58 11 03
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Telèfon 972 570 676

Descarrega-la ara!
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Telèfon 972 570 934
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NOVETAT!

En aquesta nova edició hi destaquem
festes locals dels municipis del Pla de l’Estany
Demana’l a:

R e s -Q u a t r e

M E DIA DOR S D’A S SEGU R A NC ES DE S DE L 1977

RESTAURACIÓ DE FAÇANES
REFORMES I PALETERIA GENERAL

ALUMINI, PVC, VIDRE

ESPECIALISTA EN
MAMPOSTERIA
(COL·LOCACIÓ DE PEDRA)

Moltes gràcies als nostres col·laboradors que, un any més,
han fet possible l’edició del Calendari d’Els Colors
Amb el suport de:

Ajuntament de

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

AJUNTAMENT DE

BANYOLES

AJUNTAMENT DE

CRESPIÀ

AJUNTAMENT DE

PALOL DE REVARDIT

AJUNTAMENT DE

PORQUERES

AJUNTAMENT DE

VILADEMULS

English Reading Club

De la Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany
The idea behind the ENGLISH READING CLUB is to say what you think about the
different books we'll be reading. Most will be shortish modern classics, written in
English, by writers from different backgrounds. Just because they’re classics doesn’t
mean you have to like them, so feel free to speak freely.

Moderator: Matthew Tree, writer in English and Catalan
ENGLISH READING CLUB

With the collaboration of
Llibreria L’Altell

Thursday, January 20th, 2022 / 20 h. / Public Library

Paradise, by Abdulrazak Gurnah (Nobel Prize in Literature 2021).

Born in East Africa, Yusuf has few qualms about the journey he is to make. It never
occurs to him to ask why he is accompanying Uncle Aziz or why the trip has been
organised so suddenly, and he does not think to ask when he will be returning.

ENGLISH READING CLUB

Thursday, March 17th, 2022 / 20 h. / Public Library
The Unbearable Bassington, by Saki.

The Unbearable Bassington was the first novel written by Saki (H. H. Munro) and
contains much of the elegant win found in his short stories. Comus (The Unbearable)
Bassington, is a charming young man about town.

ENGLISH READING CLUB

Thursday, May 19th, 2022 / 20 h. / Llibreria L’Altell
De Profundis, by Oscar Wilde.

While imprisoned in Reading Gaol from 1895 to 1897 for homosexual practices, Wilde
wrote an impassioned letter to his lover, Lord Alfred Douglas. It was edited and
published posthumously in 1905 as De Profundis, the first two words of Psalms 130,
part of the Roman Catholic funeral service.

ENGLISH READING CLUB

Thursday, June 16th, 2022 / 20 h. / Public Library
The Lord of the Flies, by William Golding.

At the dawn of the next world war, a plane crashes on an uncharted island, stranding a
group of schoolboys. At first, with no adult supervision, their freedom is something to
celebrate. This far from civilization they can do anything they want.
SI US INTERESSA, DEMANEU MÉS INFORMACIÓ A LA BIBLIOTECA

C/ Llibertat, 155 - 1r (Vila Olímpica) 17820 BANYOLES

Tel. 972 57 16 02 · biblioteca@ajbanyoles.org · www.bibgirona.cat/bibliotecadebanyoles
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LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA

Per Josep Grabuleda

Viu pels pèls
A vegades la víctima d’un intent d’assassinat i
robatori s’escapa d’una mort segura pels pèls.
Aquest va ser el cas del banyolí Pere Badosa
i Torres el juliol de 1936, pocs dies abans de
l’inici de la Guerra Civil (1936-39).
El fet tràgic o sortós, segons com es miri, ens
el relata el diari republicà barceloní El Diluvio el
dia 14 de juliol de 1936. Llavors, Pere Badosa
tenia quaranta-dos anys i era solter. Havia
nascut a Sant Esteve de Llémena, però residia
a Banyoles.
Pere Badosa es va presentar ferit al quarter de
la guàrdia civil, situat al passeig de la Indústria,
davant de la Casa Consistorial: “El vecino de
Bañolas Pedro Badosa Torres, de 42 años,
soltero, natural de San Esteban de Llémana, se
presentó a la guardia civil de aquella ciudad”
i volia denunciar uns fets, una agressió: “para
denunciar una agresión de que había sido
víctima.”
La nit del succés havia anat a dormir en una
barraca que tenia al Trenc del Cimà, al puig de
Sant Martirià, a prop de l’Estany i molt allunyat
del centre de la població: “Estaba durmiendo
en una barraca de su propiedad llamada “El
Cimá” y enclavada en el término municipal de
Bañolas”. Quan dormia tranquil·lament, cap
a la mitjanit, va sentir fressa i unes persones
no identificades varen calar foc a la porta de
la barraca per fer-lo sortir a fora: “cuando
después de la medianoche se presentaron unos
individuos que prendieron fuego á la puerta”.
Posteriorment, es va saber que aquestes
persones no identificades eren gitanos.
I, efectivament, varen aconseguir l’objectiu
i, a causa del fum i en veure perillar la seva
vida, Pere Badosa va obrir la porta que estava
tancada i va sortir de la barraca: “El Badosa
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salió para librarse de las llamas”; i, només
veure’l, un dels assaltant va disparar-li diversos
trets de revòlver, mentre un altre li picava el
cap amb un pal: “pero uno de los individuos le
disparó varios tiros de revólver mientras otro
le golpeaba la cabeza con un palo”. Ell s’hi va
tornar i va agafar una barra de ferro que el va
fer escapar d’una mort molt certa i va poder
arribar viu al quarter de la guàrdia civil: “El
agredido defendióse bravamente con una barra
de hierro, pudiéndose librar y llegar hasta el
mentado puesto de la guardia civil”.
Evidentment, el seu estat físic era lamentable i
el varen haver de portar a l’hospital municipal,
situat a l’actual carrer de la Pia Almoina,
enganxat a l’actual Museu Arqueològic
Comarcal. Allí varen veure que tenia dues
ferides d’arma de foc (una al cap i l’altra a la
cama) i ferides al cap, al braç esquerre i al
muscle.
Pere Badosa va confessar que segurament el
volien matar per robar-li els diners que portava
a sobre i tenia a la seva barraca. En total eren
2.300 pessetes i 11 bitllets de 100 francs, 19
de 50, 30 de 10 i 26 de 5.
A més d’El Diluvio també varen recollir la notícia
publicacions d’arreu, com els madrilenys La
Libertad i Ahora (tots el 14/07/1936), Diario
de Almería (15/07/1936), La Región (de
Santander, 16/07/1936, que titllava Pere
Badosa de “mendigo profesional”), els gironins
Diario de Gerona (14/07/1936) i L’Autonomista
(13/07/1936) i els barcelonins La Publicitat i La
Vanguardia (tots dos el 14/07/1936).
Segons sembla, els gitanos desconeguts (dos o
cinc) varen deixar abandonades les pistoles al
lloc del crim i es van fer fonedissos.

BON I FI C A C I Ó DE FI N S UN
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GENERACIÓ POST

ANDREU FONTÀS PRAT

Futbolista

La teva història?
Vaig néixer el 14 de novembre del 1989 a
Banyoles. El poble que m’ha vist créixer i
formar-me com a persona i futbolista. Vaig
començar a jugar a futbol quan tenia només
4 anys. El Club Esportiu Banyoles va ser el
meu club fins que amb 16 anys vaig tenir
l’oportunitat d’anar al Girona FC. Vaig estar-hi
només un any, vam fer una gran temporada i
el FC Barcelona es va interessar per mi. Si algú
m’hagués dit que en cosa d’un any passaria
d’estar jugant al Banyoles a firmar un contracte
amb el Barça, l’equip dels meus somnis, no
m’ho hauria cregut. A Barcelona vaig viure-hi
cinc anys increïbles, passant per l’equip juvenil,
pel Barça B (on em vaig adonar que, realment,
em podria dedicar a jugar a futbol) i, finalment,
pel primer equip. He tingut la sort de poder
gaudir una de les millor èpoques de la història
d’un dels millors clubs del món, si no el millor.
La temporada 2012-13 la vaig jugar cedit al
RCD Mallorca, no va ser una bona temporada,
ni a nivell individual ni col·lectiu, però em va
servir per madurar. La temporada següent vaig
fitxar pel RC Celta, a Vigo hi vaig estar cinc
anys que em van servir per consolidar-me com
a futbolista de primera divisió. Allà va néixer la
meva filla Andrea. Per mi Vigo sempre serà la
meva segona casa. L’any 2018 vaig emprendre
l’aventura d’anar a jugar al Sporting Kansas
City, de la lliga professional dels Estats Units.

Redacció d’Els Colors

Hi porto gairebé quatre anys i no puc estar més
orgullós de la decisió que vaig prendre, tant a
nivell professional com personal i familiar. Estic
gaudint de la MLS, una lliga molt competitiva i
que no para de créixer. A Kansas City, a més a
més, hi ha nascut la meva segona filla, l’Alex. En
el món del futbol és difícil saber què passarà o
on seràs en un futur pròxim, però espero que
l’experiència americana no s’acabi aviat.
Ambició o vocació?
La meva història com a futbolista inicialment
és purament vocacional. Des que tinc ús de
raó, el futbol m’ha apassionat i divertit. Ara bé,
una vegada arribes al futbol professional no et
serveix la vocació sense ambició, esforç i molt
de treball. Com tot a la vida, has de lluitar per
arribar i mantenir-te on vols estar.
Viure per treballar o treballar per viure?
Em considero molt afortunat de poder viure
per treballar. Faig el que realment m’agrada,
anar a entrenar cada dia i competir cada cap
de setmana. Treballo del que des de ben petit
sempre havia estat un somni.
Però, d’altra banda, és veritat que la carrera
professional d’un futbolista és relativament
curta, així que també treballo per poder viure
de la millor manera possible una vegada retirat.
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MENJAR BÉ

Per Jaume Fàbrega

Pollastre farcit
Una recepta de festa i, sobretot, de Nadal, que
retrobem pràcticament arreu de Catalunya
i la resta de països de llengua catalana, amb
algunes variants pel que fa al farciment.
INGREDIENTS
Un pollastre (de Vilafranca, del Berguedà, del
Prat, del Penedès, de Banyoles, capó del Prat,
etc.) d’uns tres quilos.
200 g de llom de porc (i, si es vol, una botifarra
crua).
50 pinyons.
20 g de panses.
20 g de prunes.
Oli i llard.
Sal.
Pebre.
Canyella.
Una copa de brandi.
ELABORACIÓ
Feu fregir la carn trinxada juntament amb la
botifarra, que es tallarà a trossos, i s’hi afegeixen
les panses, les prunes (prèviament remullades)
i els pinyons; poseu-hi sal i pebre. Quan sigui
una mica fred, farciu-ne el pollastre, salpebrat i
aromatitzat amb una mica de canyella, que no

bé al forn. De tant en tant l’aneu ruixant amb la
salsa, per tal que quedi cuit i ros. Al forn mitjà
es necessita una hora per cada quilo de pes, de
manera aproximada.
NOTES
Es pot barrejar la composició de la carn,
vedella i porc, o bé substituir les botifarres
per salsitxes. També s’hi poden posar olives
sense pinyols, orellanes, pomes, castanyes,
etc., així com trossos d’ous durs. Hi ha qui lliga
el farciment amb ou. A la cassola s’hi poden
posar un parell de cebes senceres, un parell de
tomàquets sencers i una cabeça d’alls, a més

quedi ple del tot, i cosiu-lo. Si voleu, lligueu-li

d’alguna herba al gust. Aquest suc de cocció

les cuixes.

servirà de salsa.

Feu-lo rossejar a foc alt en una cassola a meitat

El gall, pollastre o capó de Nadal rostit i farcit

d’oli i meitat de llard; tireu-hi una copa de

forma part de la cuina i el folklore del Països

conyac i, després una mica d’aigua. Acabeu-lo

Catalans i altres països com Occitània. “Ara ve

de coure a la cassola tapada, a foc ben baix, o

Nadal, matarem el gall…”
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El Mirador de l’Estany
Residència per a gent gran

Tel. 972 58 04 63

www.elmiradorestany.com
Ctra. Banyoles a Figueres, km. 1,5 - 17820 Banyoles (Girona)
e-mail: elmiradorestany@gmail.com

Bones Festes!

Us recordem que tenim SERVEI DE CENTRE DE DIA
amb recollida i tornada al domicili.

ANIMALS PROPERS

Per Clínica 1001

Sóc d’allà i d’aquí, sóc de jugar i d’anar fent camí.
Català, americà, m’agrada visonar el món i córrer com si fos ben gros.
Mentre m’esmunyo com si encara fos petit.
Qui sóc?

NOM

Català: Visó Americà; Castellà: Visón americano; Anglès: American mink; Llatí: Neovision vision

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS

Pelatge generalment negre o marró fosc.
Pesa aproximadament 1,5 kg el mascle i 1 kg la femella.
Habitualment presenta una taca blanca al musell de la mandíbula inferior.
Com que fa una dieta molt variada, el visó americà pot ésser un seriós
competidor d'altres depredadors autòctons de la fauna catalana, com ara la
llúdria, el turó comú o el visó europeu.
Longevitat màxima: 11,4 anys.

HORARI D’ATENCIÓ CLÍNICA I BOTIGA
Cal demanar cita prèvia
De dilluns a divendres, de 9 a 20h. Dissabtes, de 10 a 13h.
Perruqueria a hores convingudes
Urgències / Servei a domicili

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

1

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
Pressupostos sense compromís

TAPISSEM CAPÇALS DE LLIT

TAPISSERIES · TENDALS · CORTINATGES · NÒRDICS · LLENÇOLS · CATIFES

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DESEMBRE 2021
BANYOLES

BANYOLES
DIA 1
DIA 2
DIA 3
DIA 4
DIA 5
DIA 6
DIA 7
DIA 8
DIA 9
DIA 10
DIA 11
DIA 12
DIA 13
DIA 14
DIA 15

ROSA ALSIUS
MASGRAU
GRATACÓS
M. FÀBREGA
M. FÀBREGA
F. FIGUERAS
ESTEVE ALSIUS
OMEDES
NÚRIA BALLÓ
ROSA ALSIUS
GRATACÓS
GRATACÓS
EVA LLAVERIA
M. FÀBREGA
F. FIGUERAS

PORQUERES

Dies 1, 2, 3
JOSEP Ma TORRES

DIA 16
DIA 17
DIA 18
DIA 19
DIA 20
DIA 21
DIA 22
DIA 23
DIA 24
DIA 25
DIA 26
DIA 27
DIA 28
DIA 29
DIA 30
DIA 31

ESTEVE ALSIUS
OMEDES
ROSA ALSIUS
ROSA ALSIUS
MASGRAU
GRATACÓS
EVA LLAVERIA
M. FÀBREGA
F. FIGUERAS
OMEDES
NÚRIA BALLÓ
NÚRIA BALLÓ
ROSA ALSIUS
MASGRAU
GRATACÓS
EVA LLAVERIA

FONTCOBERTA

Dies 20, 21, 22, 23, 24
NATÀLIA RUHÍ

CORNELLÀ DEL TERRI CAMÓS
Dies 7, 9, 10
M. CARME BUSQUETS

TELÈFONS D’INTERÈS

Dies 27, 28, 29, 30, 31
CARME FRIGOLÉ

SERINYÀ

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

Dies 13, 14, 15, 16, 17
ANNA M. PAGÈS

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

CORNELLÀ DEL TERRI

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M

A Roig Urban Comfort
estem d'enhorabona!
El dia 17 de novembre vam assistir a la 21a edició
dels Premis Nacionals als Establiments Comercials
Centenaris, on se'ns va lliurar un guardó honoríﬁc a
la nostra trajectòria professional i comercial en
aquests 152 anys d’història.
Cada any, la Generalitat de Catalunya atorga
aquests guardons per distingir els establiments
comercials que han estat actius durant més de 100
i de 150 anys. Tot i que aquests anys no han estat
fàcils, ens hem intentat adaptar als nous temps i
seguir oferint-vos un tracte proper i professional.
Tantmateix, estem molt contents d’informar-vos
que, a proposta del jurat de les dues últimes
edicions del premi, hem guanyat el Premi Nacional
de Comerç, 20a edició en reconeixement a la
nostra llarga trajectòria i rellevància al món del
comerç. També s’ha valorat la nostra vinculació al
comerç de proximitat atenent la sostenibilitat
mediambiental, econòmica i social.
Estem molt contents d'haver-hi assistit, i d'aquest
reconeixement! També donem l’enhorabona a la
resta de premiats!
Gràcies a tothom per fer-ho possible!

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

Vine a veure la nova col·lecció Hivern 21/22
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Dra. Ester Domènech Terradas
Foniatra
Col·legiada 6029

Nòduls a les cordes vocals
Els nòduls vocals són una patologia freqüent
que es dóna sobretot en dones i en nens.
Són
dues
petites
lesions
situades
aproximadament al terç mig de les cordes
vocals i solen ser bilaterals, depenent
sobretot del temps d’evolució, i poden ser
simètrics o no.
Els nòduls, en contactar entre ells,
impedeixen el tancament complet de les
cordes vocals. D’aquesta forma es produeix
un defecte en aquest tancament tant
anterior com posterior, obtenint una típica
imatge “en rellotge de sorra”.
Per això, la veu de les persones amb nòduls
és bufada i aspra, i típicament s’escapa aire
quan parlen o quan volen cantar, i també és
típica la pèrdua de tons aguts. Parlen forçant
i augmentant el volum i la tensió muscular
encara més. Això els pot donar molta fatiga
vocal, són pacients que es cansen en parlar.
L’origen d’aquestes lesions és funcional i
mecànic i tenen una presentació molt
progressiva. Es produeixen per petits
traumatismes reiterats que tenen lloc a les
cordes vocals a causa d’un mal ús o d’un
abús de la veu. Quan no es té bé la veu o s’ha
de fer molt d’esforç per parlar, amb una mala
tècnica vocal, i això es manté en el temps, és
quan ens poden aparèixer aquests nòduls.
Si són recents els veiem transparents, són
edematosos, flexibles, i acompanyen l’ona
mucosa, és a dir, es mouen d’acord amb les

ones que fan les cordes vocals en parlar. En
canvi, quan són crònics són fibrosos,
d’aspecte enquistat i de coloració
blanquinosa.
El tractament d’elecció pels nòduls és la
reeducació vocal. Es pot aconseguir que
aquestes lesions es reabsorbeixin i
desapareguin adquirint uns bons hàbits
d’higiene de la veu, reduint l’esforç que es fa
en parlar, aprenent una millor tècnica vocal i
fent exercicis que permetin la disminució de
les lesions.
Tot i això, si els nòduls fa molt temps que hi
són i no hi s’hi fa res, poden adquirir un
caràcter fibrós i enquistat on sí que es
requerirà de cirurgia per eliminar-los.
Així doncs, davant una alteració de la veu
que duri més de 15 dies, si notes que la teva
veu és bufada o et canses parlant, és
convenient consultar un especialista.
Pg. Mn Lluís Constans, 130 · Banyoles (Girona)
administracio@clinicasalus.org

CONSULTES EXTERNES: 972 573 018

CONSULTORI OBERT

Per Marta Expósito

Per Nadal...
Tots sabem què no ens convé, però com

bullir durant 1,5 hores tapat. Colar i guardar

que és molt bo acabem saltant-nos la pauta

el brou sense vegetals a la nevera. Pots

alimentària saludable quan ens reunim al

prendre’n per sopar, substituint el sopar (si

voltant d’una taula. Així, amb l’excusa que és

has fet un dinar copiós i no tens gana) o bé

festa, que s’ha de celebrar, acabem amb la

abans dels àpats amb una mica de suc de

panxa inflada i problemes digestius (alguns).

llimona acabat d’esprémer.

Amb això no vull dir que no puguem fer

*si no hi ha cap problema de tiroides, pots

extres, al contrari, sóc defensora de poder-

afegir alga kombu al brou juntament amb les

nos permetre els extres amb aliments no tan

altres verdures.

saludables perquè necessitem menjar sa, però
també gaudir-ne. Tot i que es pot gaudir d’un

- Si vols millorar la digestió després d’un

àpat sa, també podem menjar alguna cosa no

àpat copiós, pots preparar un brou amb les

tan sana per poder-ne obtenir el plaer.

mateixes verdures que el brou anterior o

Dit això, com podem combatre els àpats de les

similar i un cop fet, afegir-hi al moment de

festes de Nadal?

prendre, 1 cullerada de postres de miso,

Doncs no cal compensar àpats, però sí procurar

dissoldre-ho bé i ratllar-hi una mica de

escoltar-nos bé el cos i respectar quan té gana i

gingebre fresc.

quan no en té. Després d’un dinar copiós, potser
no tinc massa gana o gens i si menjo potser és

No oblidem que serà important respectar un

d’ansietat. Llavors intentarem prendre un brou

dejuni cada dia d’unes 12 hores. És a dir, entre

depuratiu que podem deixar preparat perquè

l’últim àpat del dia i l’esmorzar de l’endemà,

quan arribem al vespre ja el tinguem a punt.

haurien de passar 12 hores de no menjar. Si
sopo a les 20h, puc esmorzar a les 8h, no pas

Pel brou:

abans.

- Si el que vols és depurar, pots fer un brou

Desitjo molta salut i felicitat pel proper 2022!

amb uns 3 porros (amb la fulla verda, ben
nets), 2 branques d’api, 1 bulb i fulla de

Si teniu algun dubte o suggeriment podeu

fonoll, 1 poma ecològica sense pelar, 1

escriure un correu a martadietista@gmail.com o

trosset de gingebre. Tot en 3 litres d’aigua i

bé consultar a www.martaexposito.cat

Us desitgem bones festes,
i feliç any 2022
Telèfons 972 570 318 - 636 133 433
90 _

www.revistaelscolors.com

Bones Festes!

Vehicle
elèctric

Autoconsum
www.bassolsenergia.com

EL CATALANISME
A BANYOLES
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

De venda a les llibreries de Banyoles!

SALUT I EDUCACIÓ en moviment

Per Anja Liebe
Logopeda i Neuropsicòloga

Saps quants tipus de memòria hi ha?
Si busquem en el diccionari la paraula MEMÒRIA,
veiem que la defineixen com la capacitat de
recordar, però si volem filar més prim podríem dir
que la memòria és una de les funcions cerebrals
que permet a la persona (o animals) codificar,
emmagatzemar i recuperar la informació.
Per realitzar aquest procés necessitem disposar
dels mitjans d’entrada, que serien els cinc sentits:
l’oïda, la vista, el tacte, l’olfacte i el gust; que
ens permetran integrar la informació. Un cop
estigui a dins del nostre cervell, necessitarem
unes “caixes d’emmagatzematge” segons la
informació que tinguem; decidirem si és una
informació que no necessitem molt de temps o
si al contrari, la volem guardar per molts anys.
Aquestes caixes serien els tipus de memòria, i
podem distingir:

• Explícita: és la que guardem de forma
conscient i intencionada.
• Memòria esporàdica: és el record de les
experiències viscudes: el naixement
dels nostres fills, el primer dia de feina…
• Memòria semàntica: està relacionada
amb els coneixements generals: saber
que un armari és un moble... seria com
el nostre diccionari mental, ens permet
saber les coses automàticament sense
haver de fer un “esforç”.
• Implícita: la memòria que guardem de
forma inconscient i que no podem anar
a buscar, sinó que està present; estaria
relacionada amb la memòria procedimental,
és l’encarregada dels actes motors, de
les habilitats; seria l’exemple d’anar en
bicicleta, no la podem anar a buscar, però
en el moment que puges a una bicicleta
automàticament el teu cos es posa en
marxa i sap quins moviments ha de fer, o
també anar en cotxe, per exemple.

• Memòria a curt termini: té capacitat limitada,
pots emmagatzemar informació, manipular-la
i una vegada utilitzada, la descartem/oblidem.
Seria l’exemple de quan ens diuen una data de
visita, un número de telèfon, ho memoritzem
fins que l’apuntem, desprès nosaltres decidim
si l’eliminem o si pel contrari la guardem a
la “caixa” de la memòria a llarg termini, o
també les llistes del supermercat (aquelles
que portem al cap, les escrites no!!), quan
comprem el que necessitem descartem la
informació i no recordem un dia en concret
que va ser el que vàrem comprar.

Ara que en saps més, vols fer un joc? Aquí
tens uns quants exemples… sabries dir a què
correspon cadascuna? La resposta la trobaràs al
IG o Facebook de CINER @cinergirona

• Memòria a llarg termini: és la informació
que per diversos motius emmagatzemem i la
tenim tota la nostra vida. Aquesta memòria la
podríem dividir en:

En properes publicacions us parlarem de factors
que poden influir en la memòria… Per què
recordem certes coses i altres no? Estar trist o
estressat fa que no recordem correctament?…

1. Una olor de la teva infància
2. Fer ganxet
3. Distingir entre paraules del català o castellà
4. Recordar una cita
5. Fer un pastís

SOM ESPECIALISTES EN

ENS MOUEN LES PERSONES

@cinergirona

- TRASTORNS DE LA VEU
- ICTUS i malalties neurològiques

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

C/ Bòbila, 20 Bx - 17481 Sant Julià de Ramis (Girona) - Tel. 972 170 793 - www.ciner.es
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Per Dr. August Corominas
Professor de Fisiologia Humana
de l’Universitat Autònoma de Barcelona

COL·LABORACIÓ

Morir d’amor (desamor)
L’Amor és un sentiment d’afecte universal que
es té cap a una persona, animal o cosa. A les
persones és freqüent la relació física (sexual)
amb la finalitat de formar família, parella
artística o parella professional. És important
una relació compartida i molt estable. Hi ha
parelles tòxiques de discussió permanent, que
prenen drogues i poden acabar en homicidi.
Amor noble, autèntic, net, sincer, compartit,
recíproc, romàntic, idíl·lic.
Aquest tema és molt complex, però té una
gran transcendència mèdica. En l’amor, en la
convivència i en el sexe hi ha un conjunt de
situacions que obliguen a comentar amb un
resultat presumptament positiu. Si bé el que
passa entre quatre parets i sota els llençols
d’un habitatge és difícil d’esbrinar. Entenc que
un dels grans problemes de benestar d’una
família en l’absència de drogues (de qualsevol
tipus) en el llenguatge urbà es fan servir frases
com: “Aquesta casa és un infern”, “ De tant que
t’estimo, et pico”, o encara pitjor, “La vaig matar
perquè era meva!” Nooo!!!! Com és possible,
ahir tan enamorats i avui tan maltractats? La
dona no és un objecte per jugar o per gaudir,
és un ésser humà idèntic als homes. Els
mateixos drets, les mateixes obligacions. No a
la PREPOTÈNCIA i VIOLÈNCIA MASCLISTA!!!
És indignant i vergonyós la freqüència
d’assassinats per la brutalitat masclista.
Quan hi ha una mort (feminicidi), no és per
amor; és por violència i crueltat (a vegades per
estimulació per drogues).
És possible morir d’amor? No és morir d’amor,
sinó assassinat d’un cònjuge.
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És possible patir estrès per un desamor.
Això
pot
produir
qualsevol
malaltia
(psiconeuroendocrinoimmunologia).
Cançons modernes amb el tema de “Corazón
partido o roto”, A. Sanz; cardiomiopatia o
síndrome del cor trencat (símptomes poc
freqüents, sembla un angor, angina de pit).
Tipus o classes d’amor: amor etern, amor
juvenil, amor centenari, amor impossible,
amor tòxic, amor patològic, amor homosexual,
amor LGTBI, amor platònic, amor a Déu,
amor religiós, amor sàdic, amor sentiment,
amor possesió-esclavitud, amor comercial,
prepotència amorosa. Adulteri.
AMANTS HISTÒRICS
1. Joana I, boja d’amor (1504), Romanticisme,
depressió, anorèxia, reclusió. Inestabilitat,
esquizofrènia, psicosi. Probablement morí
per excessiva pressió familiar, anorèxia
nerviosa i desnutrició.
2. Amants de Terol (Juan Martínez de Marcilla
i Isabel Segura. Segle XIII). Morir d’amor
només es mor a Terol.
3. Romeu i Julieta (Montescos i Capuletos).
1597, Shaskespeare. Història romàntica
universal, música, ballet, concert, pel·lícules.
4. SISI emperadriu. Elisabet de Baviera, 1837
i (suïcidi dels amants, Rodolfo i Maria
Vetsera. Meyerling).
Altres AMANTS FAMOSOS
Carles d’Anglaterra, Casanova, Marquès de
Sade, Rasputin, Cleopatra, Neró, caps d’estat i
altres menys coneguts.

Bones Festes!

PER AQUEST NADAL,
DEMANA ALS REIS LES TEVES ULLERES
ESPORTIVES GRADUADES!
I GAUDEIX FENT ESPORT!

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

COM VA COMENÇAR...

Per Joan Anton Abellán

El Rugbi
L’any 1975, dos universitaris, Jaume Martí i
Xavier Bertran, van decidir organitzar un equip
de rugbi per seguir practicant l’esport que
havien après mentre eren a la universitat. Els
primers implicats foren alguns alumnes a qui en
Xavi feia classes particulars de matemàtiques,
però els calia un lloc on practicar-lo, perquè si
bé en un primer moment va ser al paratge de la
Font del Rector, al cap de poc es va demostrar
que no era un lloc adequat. Va ser així com van
fer cap a l’estany intermitent del Clot d’Espolla,
dins del municipi de Fontcoberta, que tot i
haver-lo de compartir amb la gent del tir a plat,
tenia la particularitat que quan les aigües es
retiraven, quedava una catifa verda ideal per
amortir els cops.
Al cap d’uns mesos d’entrenament i quan es
van veure en condicions d’enfrontar-se a altres
equips, van començar a fer un seguit de partits
amistosos; el GEiEG de Girona i el CRAC de
Cassà de la Selva eren en aquell moment els
únics equips provincials de rugbi.
A aquells primers “alumnes” de matemàtiques,
amb el temps s’hi varen afegir remers del CNB,
i el grup arribà a tenir 32 fitxes, entre sèniors,
juvenils i cadets. Però aquest equip que
defensava el nom de Banyoles amb pantalons
blancs i samarreta blava amb coll blanc i amb un
escut que simulava un drac agafant una pilota
ovalada, va desaparèixer probablement a finals
de l’any 1980, coincidint amb la desfeta de la
secció de rem del CNB com a conseqüència del
segrest, aquell any, del que n’era el mecenes,
Pedro Abreu, per part de la banda terrorista
ETA.
I dic probablement perquè la darrera notícia que
he trobat fa referència a un acord municipal de
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13 d’agost d’aquell any, on l’Ajuntament de
Banyoles autoritza la realització de treballs
de neteja i anivellació d’una finca rústica,
propietat d’una empresa particular, situada a
la part posterior del balneari La Puda, per tal
que s’hi pogués dur a terme la pràctica d’aquest
esport. Però aquesta és la darrera noticia que
he trobat d’aquell primer equip.
Haurien de passar 30 anys perquè a Banyoles
es tornès a parlar de rugbi, i això va passar l’any
2009 quan un grup de joves amants d’aquest
esport i d’altres procedents del horseball i del
rem, varen començar a rebre consells de tres
exjugadors de rugbi, un dels quals supervivent
d’aquell equip dels anys setanta, que varen
començar a gestar el que seria el nou equip
de rugbi de la ciutat de Banyoles: el Banyoles
Rugby Club, que el 25 de febrer de 2012
es va batejar formalment amb el sobrenom
de Monstres de Banyoles. L’any 2015 es va
plantejar la possibilitat que entrés a formar
part, com una secció més, del CNB, però tot i
haver-se comentat i aprovat en l’assemblea de
les dues entitats, al final l’acord no es va dur a
terme i els Monstres de Banyoles varen seguir
el camí en solitari.

Bon Nadal
i feliç 2022!

Qualitat i servei 365 dies a l’any!

PREVENCIÓ I SEGURETAT

Per Faust Moreno Rodríguez

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

Aquest Nadal, compres segures
S’apropen les festes de Nadal i arriba el moment
de pensar en les compres. Però cal anar amb
molt de compte ja que al fer-ho podem ser
víctimes d’algun delicte. És per això, que és
important fer un recordatori de tots aquests
consells bàsics de seguretat:
AMB LES BOSSES DE MÀ
• Feu servir bosses de mà amb un sistema de
tancament segur, com ara les cremalleres.
Assegureu-vos

que

sempre

la

porteu

correctament tancada.
• Es recomanable que porteu les bosses de
mà creuades al davant, de manera que no la
perdeu de vista en cap moment.
• Eviteu portar la cartera en llocs de fàcil accés,
a les butxaques de darrera dels pantalons, en
bosses de mà obertes o sense tancaments
segurs.

efectiu. És recomanable no portar-los tots
junts i no treure’ls tots a la vegada de la
bossa o moneder.
EN ELS PAGAMENTS DE LES COMPRES PER
INTERNET O AMB TARGETA
• Custodieu la targeta a l’hora de fer el
pagament per evitar que se’n faci un ús
fraudulent.
• Mostreu un document d’identitat.
• Escolliu botigues en línia de confiança.

• Si porteu la cartera al cabàs o al carretó

• Assegureu-vos que la pàgina és segura: us

poseu-la en una butxaca interior amb

ho indicarà a l’adreça web amb “https” o amb

tancament segur.

un cadenat petit en el navegador.

• Mentre compreu no perdeu de vista la bossa

• Utilitzeu contrasenyes segures.

de mà, el carretó o el cabàs, situeu-lo sempre

• Eviteu les xarxes wiﬃ obertes i públiques.

al davant vostre de manera que estigui

• Si us sostreuen la cartera amb targetes de

vigilat. Penseu que si les porteu al costat o

crèdit, no oblideu anul·lar-les.

al darrere és molt fàcil que algú us la prengui

Recordeu que si sou víctima o testimoni d’un

aprofitant la concentració de gent.

fet delictiu, cal que aviseu immediatament a la

• No feu exhibició dels diners que porteu en
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policia a través de telèfon d’emergències 112.

BONES FESTES!

UNS ULLS ESTRANYS

Per Mar Vilà

Coses que no sabíeu
Finals d’octubre. Diumenge cap a les 14:00.
Aprofito els efectes col·laterals del canvi
climàtic i me’n vaig a prendre el sol a la Caseta
de Fusta. A diferència de l’estiu, que la gent
planta la tovallola i s’hi està una bona estona;
ara, la gent entra, fa un cop d’ull, un parell de
fotos, quatre comentaris i torna a marxar. I
gràcies a aquests quatre comentaris que fan
alguns, he descobert coses de Banyoles que
jo crec que, ni els banyolins de soca-rel, sabeu.
Primer de tot, resulta que m’he passat l’estiu
banyant-me als aiguamolls de Banyoles. Tant
discutir que si es diu llac o estany... doncs ni
l’una, ni l’altra... Són aiguamolls!!! Però molt de
compte!!! Per què? Doncs perquè “este agua
es tóxica, si la bebes, te mueres”. Mare meva!
Amb els litres d’aigua d’aquests aiguamolls que
porto empassant-me cada estiu!!! Potser estic
morta, i jo... sense saber-ho!
I que sapigueu que la gent acaba molt decebuda
quan descobreix que l’aigua és clara i neta. Més
d’un ve amb la idea preconcebuda que l’aigua
d’aquí és negra. I jo tota la vida pensant que
l’aigua era transparent i el color que hi vèiem
depenia del color del fons, del color del cel i
de la llum... Doncs en algun lloc tenen aigua
negra. I aneu amb molt de compte... bé, jo
us recomanaria que si us acosteu a l’estany...

Bones Festes!

perdó, aiguamolls, hi aneu amb casc o, com
a mínim, amb un paraigua. Últimament els
visitants que s’enfilen a la Torre del Rem veuen
un ocell raríssim volant: el black bass. Es veu
que n’està ple i fan exhibicions de vol pels
visitants.
I per cert... qui ha estat el graciós? Entre els
comentaristes hi havia un pobre home que
portava 3 hores fent la volta a l’estany i encara
no havia acabat. A veure, qui de vosaltres es
dedica a girar els cartells indicadors o a canviarlos de lloc. No ho feu! Que després aquesta
gent s’espanta i no torna. Mmmmm... Us sap
greu si ho deixo aquí? Me’n vaig a girar uns
quants cartells. Shhht!

COMPRA LA GROSSA A:

www.lagrossadecatalunya.cat
info@lagrossadecatalunya.cat

Si no hi participes segur que no guanyes!

Venda i reparació de TV, DVD, videos, equips
de música, petits electrodomèstics
Instal·lació i manteniment d’antenes TV
col·lectives i particulars

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

Per Maica Palmada

Qui va ser Nellie Bly?
Està considerada com la primera reportera
d’investigació i pionera del periodisme
clandestí.
Va néixer a Pennsilvània el 5 de maig de 1864.
Batejada amb el nom d’Elizabeth Jane Cochran,
era la tretzena filla d’una modesta família.
L’any 1885 va llegir una columna sexista del
diari Pittsburgh Dispatch que li canviaria la vida.
Es titulava Per a què són bones les noies, i en el
text es criticava les dones pel fet d’intentar
tenir una educació, fer una carrera o allunyarse de casa seva. Indignada, va respondre a
aquest article amb un text sota pseudònim que
va sorprendre tant l’editor, que no només li va
publicar la carta sinó que li va donar feina de
periodista al mateix diari. Va ser llavors que
va adoptar el pseudònim de Nellie Bly, que
provenia d’una cançó popular. Al cap de dos
anys es va cansar de la secció femenina que li
havien assignat i va decidir marxar a Mèxic per
treballar com a corresponsal.
Allí va escriure sobre la vida quotidiana dels
mexicans, la corrupció i l’explotació que
sofrien els pagesos i els obrers. Al cap de sis
mesos havia fet enfadar fins i tot al dictador
Porfirio Díaz, i es va veure obligada a fugir
precipitadament del país.
Se’n va anar a Nova York, on va demanar feina
al diari sensacionalista de Joseph Pulitzer, el
New York World. Pulitzer la va contractar, i la
seva primera tasca va ser escriure una història
sobre el centre psiquiàtric de dones a l’illa
de Blackwell. Va decidir integrar-s’hi, fent-se
passar per boja i exposant-se a les horribles
condicions, tortures i tracte que rebien les
pacients del centre psiquiàtric. Aquesta
manera de fer periodisme d’integrar-se
clandestinament per aconseguir una història,
es convertiria en el seu estil particular.
Ara bé, la gesta que li va donar més renom va ser
quan el 14 de novembre de 1889, després de
llegir el llibre La volta al món en vuitanta dies, de
Jules Verne, va proposar al seu editor intentar
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emular l’aventura de
Phileas Fogg. L’editor
va dir que estava boja
i que era impossible
que una dona ho
pogués aconseguir
sense un home que
l’acompanyés. A més,
considerava que com
a dona necessitaria
dur massa equipatge.
No va fer cas a cap
d’aquestes negatives
i va iniciar el seu
viatge agafant un
vaixell de vapor a Nova Jersey amb destinació a
Anglaterra. Com a equipatge tan sols duia una
petita maleta de mà amb roba interior, articles
d’higiene, material d’escriptura, una bata, una
jaqueta, un termo amb una tassa, dues gorres,
tres vels, unes plantofes, fil i agulla i uns
mocadors. I sense cap arma, cosa que li havien
recomanat. El seu viatge va ser seguit pel diari
amb gran èxit i, fins i tot, va establir un rècord,
el 25 de gener del 1890, va completar la volta al
món en 72 dies, 6 hores, 11 minuts i 14 segons.
Un viatge de 40.100 quilòmetres que la va
portar a visitar Anglaterra, Japó, Xina, Hong
Kong, a més a més de la llar de Jules Verne,
Brindisi, Colombo i San Francisco. Va esdevenir
un model per a les dones de tot el món.
El 1985 es va casar amb el milionari Robert
Seaman i es va retirar del periodisme durant
una temporada. Després de la mort del seu
marit l’any 1904, es va encarregar de la
direcció de les seves empreses. Anys més tard
va tornar a escriure sobre noves històries,
feu un reportatge sobre la convenció a favor
del sufragi femení l’any 1913 i feu també el
seguiment de la Primera Guerra mundial des
del front oriental europeu.
Va morir el 27 de gener de 1922 a Nova York,
a l’edat de 57 anys, a causa d’una pneumònia.

TEMPS AL TEMPS

Per Enric Estragués

L’observació meteorològica
Benvolguts

lectors

d’Els

Colors,

després

de l’últim capítol dedicat a les preguntes
volcàniques, aquest mes i ja ficats fins al coll
en l’hivern, i amb la col·laboració del Servei
Meteorològic de Catalunya, parlarem de
l’observació meteorològica.
La meteorologia és l’estudi de tot allò que
està suspès a l’aire. Això vol dir que aquesta
ciència estudia tot allò que observem a
l’atmosfera, ja siguin els núvols, la precipitació,
el vent, la temperatura, etc. Per estudiar tots

i Jo. Tothom podria iniciar-se com a observador

aquests fenòmens es necessiten estacions

del seu municipi o barriada, i així començar

meteorològiques que són capaces de mesurar

a reunir dades molt útils del seu entorn. Per

la major part de les variables.

començar només calen uns termòmetres de

Abans, totes les estacions meteorològiques

màximes i mínimes i un pluviòmetre, tot això

eren manuals, és a dir, que calia algú que

col·locat en un lloc adequat.

consultés el termòmetre o el pluviòmetre

Conèixer el clima d’un lloc ens ajuda a planificar

i anotés en un paper els valors que havia

les obres que es fan en un país i evitar

mesurat. Avui dia la major part de les estacions

construir als llocs perillosos o inundables,

són automàtiques. Això vol dir que funcionen

on alguna vegada hi ha hagut alguna riuada

soles amb electricitat o bateries i envien les

o un possible volcà. També és molt útil per a

dades fins al centre del qual depenen.

la planificació de l’agricultura. Durant aquest
molt

mes de desembre, la saviesa acumulada durant

sovint, es poden fer gràfics i no cal que

moltes generacions d’observar el temps per

ningú vagi a prendre les dades. Però també

part de la gent de la pagesia, ha donat com

té inconvenients: si falla l’energia s’aturen, i

a fruit, entre moltes altres coses de l’hort,

en general no mesuren la visibilitat, la boira,

uns excel·lents calçots comarcals. La gent de

els tipus de núvols, la calamarsa o la neu.

Banyoles i comarca són uns gran entesos i molt

Per tot això, continua essent imprescindible

aficionats dels calçots. En la foto adjunta, una

l’observació manual per part de la xarxa

cuita d’aquestes apreciades cebes.

Això

té

avantatges:

donen

dades

d’observadors comarcals del SMC, entre els
quals tenim l’honor de figurar el meu fill Gabriel
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Per a més informació www.meteobanyoles.com

LA FOTO NOTÍCIA D’ARA FA….

Foto: Joan Comalat Text: Josep Grabuleda

La foto notícia d’ara fa 13 anys
La plaça del Doctor Rovira es va inaugurar el
1909. Des de llavors s’hi han fet unes quantes
modificacions. A la dècada dels cinquanta s’hi
va construir una font-sortidor, amb un espai
per a posar-hi peixos.

En aquesta imatge del 8 de juliol de 2008
s’hi veu com una vegada més s’arreglava el
sortidor de la plaça del Doctor Rovira. Es
conserva a l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany
(Fons de Joan Comalat i Vilà).

TAMBÉ FEM CLASSES AL MATÍ,
INCLOSOS DISSABTES

INSCRIPCIONS OBERTES PEL NOU CURS ESCOLAR
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
Pl. Major, 20 1r · BANYOLES · stuarthaynes62@gmail.com ·Tels. 972 57 60 38 / 619 271 675
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LA GUIA
A

AGÈNCIA DE VIATGES

SERVEIS PROFESSIONALS I COMERCIALS
PER ANUNCIAR-TE, DEMANA’NS INFORMACIÓ AL 636 133 433

E

M

ESTÈTICA

MENJARS

MENÚ
DIARI

estètica i salut
WWW.CEMES.ES

DRA. ANTÒNIA JOVÉ
ESTÈTICA I SALUT
Pg. Mn. Constans, 249 baixos

BANYOLES · Tel. 972 575 978

ANIMALS DOMÈSTICS

F

URGÈNCIES · PERRUQUERIA CANINA
COMPLEMENTS PER ANIMALS

ASSEGURANCES

Ctra. Camós, 73 · BANYOLES

Tel. 872 260 081

www.kinesi.cat
c/ Llibertat, 134 · BANYOLES

J

www.boifet.com

FISIOTERÀPIA

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL
MIMI BUSQUETS

C/ Pare Butinyà, 8 · Banyoles T. 972 580 661

Tel. 972 57 07 62

JARDINERIA

C/ Paper, s/n · Tel. 972 58 11 04
C/ Jacint Veraguer, 42 · Tel. 973 07 00 17
17820 BANYOLES
www.cuinatslafarga.cat

Q

QUEVIURES

@calanor1965

M E DI A DOR S D’ A SSEGU R A NC E S DE S DE L 1977

c/ Llibertat, 98 - BANYOLES
Tel. 972 574 437
www.mapfre.com/oficinas/1724
ASSEFONT 1977 SL
Agència d’assegurances exclusiva de Mapfre
CD0058B17824566

B

Tel. 972 58 10 93

9jardi.com - info@9jardi.com

Urbanització Can Puig, S/N - Banyoles
ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL
MIMI BUSQUETS

BARS

Diumenges i festius,
tancat

R

REVISIONS MÈDIQUES
especialitats
mèdiques
WWW.CEMES.ES

Rda. Monestir, 80
BANYOLES
Tel. 972 574 056
Obert de 6 a 22h.
Dissabte, de 8 a 22h

Pg. Mn. Constans, 265 · BANYOLES

Tel. 972 57 68 59 · 1965calanor@gmail.com

CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS
SISTEMES DE REG - GESPA ARTIFICIAL
VENDA DE PLANTES

C/ Joan Maragall, 38 - PORQUERES
Tel. 616 45 10 21
ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL
MIMI BUSQUETS

RENOVACIÓ CARNET DE CONDUIR
RECONEIXEMENTS MÈDICS
Pg. Mn. Constans, 249 baixos

BANYOLES · Tel. 972 575 978
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ANUNCIS PER PARAULES
FLECA CAL NINO DE
BANYOLES CERCA
PERSONAL

IMMOBLE DE 3 PLANTES
130 m2, al centre de Figueres,
preparat per oficina,
local comercial,
negoci...

Per treballar els matins
de dimecres, dissabtes,
diumenges i festius.

FÀCIL HABILITACIÓ PER
HABITATGE

INTERESSATS:
Truqueu al 626 302 161
I porteu currículum a
plaça Turers, 2

Tel. 658 932 331, Carme

TAXI SUSSI VILA. Serveis
a particulars i empreses.
Consulti’ns pressupost
sense compromís. Telèfon
de contacte. 609 284 872.

NOIA cerca feina dissabte
o diumenge matins (cura
de mainada o gent gran,
cambrera). Telèfon de
contacte 606 677 559.

TAXIS BANYOLES. Telèfons
de contacte 639 006 601
i 629 624 584, tots els
serveis i destins al seu
abast.

DONA responsable i de
confiança amb experiència
com a cuidadora s’ofereix
per realitzar tasques
d’atenció i cura de gent gran
i / o nens. Molta experiència
també en tasques de neteja
i organització domiciliària.
Amb referències. Telèfon
671 264 736 (Josefina).

BUSCO companya per anar
a caminar i sortir caps de
setmana. Tel. 671 431 166
(Susanna).
BUSCO feina de neteja per
hores. Tel. 632 297 346.
S’OFEREIX paleta per tot
tipus de reforma. A hores
o a pressupost. Telèfon de
contacte 669 363 329.
CADAQUÉS lloguer casa
per caps de setmana i
setmanes completes. 8
places. HUTG-26765.
Telèfon 636 911 480.

DONA s’ofereix per tasques
de neteja, ajudant de cuina
i cuidar gent gran. Telèfon
632 162 389.
EM dic Rosa Maria i soc
Treballadora Familiar. Si
necessites ajuda per cuidar
gent gran no dubtis de
trucar-me. Disponibilitat
horària total. Telèfon de
contacte 650 200 750.

VENC matalàs, barra
cortina, WC, ràdio antiga,
cintes cassette, tocadiscos,
làmpada, taula menjador,
pastiller setmanal. Telèfon
618 547 607.
SADEVIURE. Formació
harmonització energètica.
www.sadeviure.com.
Sessions teràpia i orientació.
Reflexopodal, flors de bach,
risoteràpia. Tel. 616 431
328. monsavida@gmail.com.
DESBROSSAMENT amb
tractor de parcel·les, camps,
boscos, etc. Telèfon de
contacte 616 451 021
(Jordi).
ESTUFA de llenya, tubs i
colzes. Tel. 972 574 821.
CARAVANES i
autocaravanes, tenim espai
per guardar-les amb dret a
aigua i llum. a dins i a fora.
Tel. 629 513 654.

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

ANUNCIS GRATUÏTS PER PARTICULARS A WWW.REVISTAELSCOLORS.COM

HOTEL MASIA LA PALMA
Busca persona de
manteniment qualificada
i amb experiència.
Imprescindible cotxe propi.
INTERESSATS:
Interessats enviar CV a
info@masialapalma.com o
per Whatsapp al
680 823 864

VENC tamboret, maleta
i necesser viatge, sofà llit
Futton, llit bebè per viatge,
armilla de llana verge,
llençols per nena, copes.
Telèfon 660 475 195.
SI NECESSITES guardar
mobles, traster, etc. Estarà
ben guardat. És a 100
m. de la Zona Esportiva
de Porqueres. Telèfon de
contacte 656 194 936.
GRUP Amistat Banyoles:
som un grup de persones
diverses de diferents edats,
que quedem entre setmana
per 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.
VENC finca rústica, 1 Ha,
a Masarac, amb casa i deu
d’aigua termal. Telèfon de
contacte 934 067 628.

SADEVIURE

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

PER NO PODER
ATENDRE, TRASPASSO
EMPRESA de Serveis per
gent gran a domicili, en
funcionament. Només per a
persones coneixedores del
sector. Telèfon de contacte
620 394 962.
L’AULA D’ANGLÈS Merry
Christmas i Bon Any Nou a
tothom. Tel. 616 431 328.
aulangles@hotmail.com.

Formació harmonització
energètica. Sessions teràpia
i orientació. Reflexopodal,
flors de bach, risoteràpia.
www.sadeviure.com.
Tel. 616 431 328.
monsavida@gmail.com.

VENC violí Stentor Student,
patinet de línia, ornaments
de Nadal, cadireta per
cotxe, alçador per cotxe,
disfresses mantes. Telèfon
972 584 055.
COMPRO discos rock, jazz,
blues, etc. revistes musicals,
tebeos antics, àlbums
de cromos. Ho recullo a

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

domicili. Tel. 626 016 641.

ES VENEN OQUES netes
i desplomades, a punt per
coure. Criades a casa amb
alimentació natural, sense
cap tipus d’additiu. Telèfon
de contacte 659 091 439.

en general, seriosa,

LLOGARIA casa al municipi
de Serinyà. Telèfon de
contacte 672 848 220.

TOT EN PINTURA.
Empresa de pintura
professional i responsable.
Pressupostos sense
compromís, adequats als
temps de crisi, especialitat
en façanes (bastida
pròpia homologada). Lluís
massegú. Tel. 680 336 757.

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
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ASTRONOMIA

Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

La constel·lació d’Orió
Aquesta constel·lació la podem veure al cel
gairebé tot l’hivern, al desembre surt per l’est
cap a les 7 de la tarda i es manté visible fins que
es pon a les 5 del matí. Entre maig i juliol no és
visible a cap hora de la nit.
És de les més fàcils d’identificar per dos detalls.
La trobarem a la dreta de l’estrella, no planeta,
més brillant del cel, l’estrella Sírius i, també,
perquè conté una agrupació de tres estrelles
alineades de forma recta, que destaquen molt.
Es coneixen popularment com les Tres Maries
o els Tres Reis Mags, oficialment són el cinturó
d’Orió.
La forma completa de la constel·lació, segons
la mitologia grega, correspon a la d’un caçador
que porta una maça a la mà esquerra i un
escut a la dreta. Les seves principals estrelles
corresponen a les espatlles, les dues superiors,
i les dues de les cames o genolls a la part
de baix. L’espatlla esquerra és una estrella
supergegant de color vermellós, anomenada
Betelgeuse, mil vegades més grossa que el Sol
i que abastaria fins al planeta Venus si estigués
situada on és aquest. Al genoll dret hi ha una
altra supergegant, ara de color blau, i de nom
Rigel.
També li destaca el cinturó, ja esmentat, amb
Alnitak, Alnilam i Mintaka, d’esquerra a dreta i
el baldric, la tira de cuiro per posar l’espasa, on
s’ubica M42, la joia de la constel·lació.
Als seus peus veiem les constel·lacions del dos
Cans, Major –on hi ha Sírius– i Menor, a més de
la Llebre. Al costat dret, també es distingeix un
seguit d’estrelles que formen l’escut. Tot seguit
ja trobem Taure.
Aquestes estrelles no són velles, sembla que
es van formar fa uns 12 milions d’anys com a
conseqüència d’una o vàries, ones expansives
originades per explosions d’estrelles a una zona
anomenada cinturó de Gould. Dites ones van
provocar que els gasos i la pols que hi havia en
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aquella zona es condensessin originant grups
d’estrelles, conegudes com el Grup d’Orió.
Totes les estrelles que formen la constel·lació
van néixer d’aquest grup i s’han anat separant
amb el temps.
Aquests grups, que no van arribar a conèixer
els dinosaures, fan d’aquesta zona –d’hivern a
l’hemisferi nord, o estiu al sud– una de les més
boniques del cel per observar amb telescopi.
Quant més a prop de l’equador viatgem, més
altes estaran i més fàcil serà que les puguem
observar.
El primer grup conegut com a OB1a se situa
entre Mintaka, l’estrella de l’extrem dret del
cinturó, i Bellatrix, l’espatlla dreta. Quatre
milions d’anys més tard es va formar el grup
OB1b, que correspon a les estrelles del cinturó.
Entre 2 i 5 milions d’anys més tard es va formar
el núvol OB1c, corresponent a l’espasa d’Orió.
Finalment, ara fa uns 2 milions d’anys es va
formar el grup OB1d, que correspon al que
coneixem com la nebulosa d’Orió, o M42, i
també engloba M43 i el cúmul del Trapezi.
Aquest és a l’esquerra de M42, té una antiguitat
inferior al milió d’anys i il·lumina amb les seves
estrelles el núvol de gas de M42.
Blog personal de l’autor:
http://elsmeusescritscpf.blogspot.com.es
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