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NOTÍCIES
170 ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS DE L’INS PERE ALSIUS PARTICIPEN EN
UN PROGRAMA DE CÀPSULES FORMATIVES EN INCLUSIÓ SOCIAL EN L’ÀMBIT
ESPORTIU
El projecte, impulsat per l’Ajuntament de Banyoles, és fruit
de l’acord entre l’INS Pere Alsius i el Consell Esportiu del Pla
de l’Estany amb l’objectiu de fomentar la inclusió social. Les
càpsules formatives s’insereixen en els graus mitjà i superior i en
els estudis esportius que ofereix l’INS Pere Alsius. Concretament,
s’ofereixen en el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Guia en
el Medi Natural i de Temps de Lleure, en els primers cursos
dels ensenyaments esportius de tècnic de futbol i del Grau Superior d’Ensenyament i Animació
Socioesportiva i també al Grau Superior de Condicionament Físic.
Les càpsules formatives formen part del ‘Pla d’esport per a tothom’ que s’ha començat a executar
aquest curs escolar i que inclou cinc grans línies estratègiques amb l’objectiu de fer accessible
l’esport a tota la ciutadania.

L’AJUNTAMENT DE BANYOLES LLIURA 72 AJUDES PER AL TRANSPORT A JOVES
ESTUDIANTS
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament ha lliurat 72 ajudes per al
foment del transport públic entre joves estudiants de la ciutat.
Amb aquestes ajudes el consistori pretén contribuir a sufragar
una part de les despeses de transport per als estudiants i
incentivar l’ús del transport públic entre els estudiants que
cursen els estudis fora de Banyoles.
Els estudiants que han rebut les ajudes són joves d’entre 16 i 25
anys que estudien el primer curs de Batxillerat, cicles formatius,
formació professional o de grau universitari. De les 72 ajudes concedides, 40 són per a joves que
estudien a Girona; 19, a Barcelona; 7, a Bellaterra; i 6, a Olot.
L’adjudicació de les 72 ajudes suposa un increment respecte l’any passat, quan se’n van concedir
60, i respecte del 2019, quan se’n van concedir 47.
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GENÍS MATABOSCH, PRESIDENT DE CIRCUS ARTS FOUNDATION, LA MEDALLA
D’OR AL MÈRIT EN LES BELLES ARTS EN RECONEIXEMENT A LA SEVA TASCA EN
L’ÀMBIT CIRCENSE
El Consell de Ministres, a proposta del ministre de Cultura i
Esports, Miquel Octavi Iceta i Llorens, ha aprovat avui la concessió
de les Medalles d’Or al Mèrit a les Belles Arts corresponents a
l’any 2021. Aquest guardó distingeix les persones i entitats que
han destacat en el camp de la creació artística i cultural o han
prestat serveis notoris en el foment, desenvolupament o difusió
de l’art i la cultura o en el patrimoni artístic conservació. Entre els
31 guardonats d’enguany hi figuren, al costat de Genís Matabosch, noms com els de Javier Bardem,
Icíar Bollaín, Paloma San Basilio, Amaral, Ana Locking, Ian Gibson o Jaume Plensa, entre d’altres.

L’AJUNTAMENT DE BANYOLES APROVA EL CATÀLEG DE BOTIGUES
HISTÒRIQUES
L’Ajuntament de Banyoles ha aprovat l’annex I del Pla Especial
de Protecció del Patrimoni, que inclou el catàleg de comerços
històrics de la ciutat. Amb el document, redactat pels arquitectes
Jeroni Moner i Josep Callís, es reforçarà la protecció de vuit
establiments del Barri Vell que, en alguns casos, mantenen
l’activitat i, en altres, s’han reconvertit.
El catàleg incorpora establiments com les farmàcies Masgrau i
Omedes, la botiga Can Mateu i Calçats Freixa, que mantenen l’activitat, i també altres que han
reconvertit l’activitat com l’antiga Farmàcia Boadella o Magatzems Figueras, que actualment són
bars. En el cas de la sabateria Freixa, actualment sabateria Roig, s’ha incorporat per protegir el
cartell exterior obra de l’artista Josep Ponsatí de l’any 1966, tant per la tècnica emprada com per
la seva rellevància artística.
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L’ENTREVISTA

Redacció d’Els Colors

Albert Olivas Hugas, director de l’obra de
teatre Primera persona
Albert, com neix Primera persona?
Vaig estar ingressat a l’hospital per COVID19.
Va ser un cop fort, tant emocional com
físicament. Jo sóc bastant actiu i la malaltia
va suposar una frenada en sec i això també
va alterar el meu cervell, suposo… perquè
mentre estava estirat al llit amb la mascara
respiratòria, vaig començar un viatge
d’emocions, sentiments i idees que és el que
tractem d’explicar en aquesta peça que ara
presentem.
De què tracta?
L’espectacle no parla de la malaltia ni és de
mal rotllo ni res semblant... Explica el que molt
sovint ens passa als humans, que per accident,
per necessitat o per voluntat tenim necessitat
de fer un viatge, que pot ser mental o físic,
que ens permetrà recomençar, viure una nova
vida. Tots tenim somnis, projectes, il·lusions...
i a vegades per aconseguir-los cal baixar a
l’infern... que seria la UCI en el meu cas.
L’estrena és a Banyoles?
Sí, és un projecte pràcticament 100% banyolí.
La proposta és una peça de teatre físic per a un
sol intèrpret, que és l’Adrià Viñas. Amb l’Adrià
havíem coincidit a l’Aula de Teatre on va ser
alumne meu de Nous Formats teatrals. Ara
ell es dedica professionalment a això, entre
altres projectes forma part de la companyia
Moveo, que fa coses molt interessants en
dansa i teatre físic. Recentment han estat a
París. I ara ens hem retrobat, i el treball està
essent molt interessant. Per altra banda, el
projecte el fem amb Punt Produccions, també
de Banyoles, que porten tota la part tècnica...
És un luxe que Banyoles tingui gent com ells,
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que són el fruit de molts anys de treball des
de l’Ajuntament, l’Aula i la tossuderia de les
companyies d’aquí.
La Factoria és el lloc ideal per representar
Primera persona?
Sí, aquesta proposta no està pensada per
un espai teatral convencional. Només és per
a 20 espectadors i la part tecnològica hi té
un paper important. El públic portarà uns
auriculars per poder sentir l’experiència més
a prop, en primera persona. La part tècnica la
porta l’Arnau Nadal, que també va ser alumne
meu a l’Aula... Sí, ja ho sé... ja començo a tenir
una edat... ja ho veig.
En un futur, teniu previst representar-la en
altres llocs?
Aquesta seria la idea. Tenim ganes d’ensenyar
el projecte més enllà de Banyoles i hem
començat a treballar per fer-ho possible.
De moment és massa aviat per avançar res.
Primer hem d’estrenar... Us convidem a tots
que vingueu i gaudiu d’una experiència única
dins un teatre. Esperem que us agradi.

“Des de l’any 2001 tots els serveis i destinacions al seu abast”
DEMANI’NS PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS
CARREGADOR
MÒBIL

Tel. 639 006 601

ZONA
WIFI

AIRE
PURIFICAT

www.taxisbanyoles.cat

PAGAMENT
EFECTIU
O TARGETA

Tel. 629 624 584

Salut

FINS A 6 MESOS GRATIS*
SI CONTRACTES ARA LA
TEVA ASSEGURANÇA DE
SALUT MAPFRE
I a més a més accés gratuït
a serveis de telemedicina
amb l’app MAPFRE SALUT
La teva asseguradora
global de conﬁança
c / Lli ber tat , 98 - 17820 Ba nyoles - Tel. 972 574 437
ww w.mapfr e. com/ of ici nas / 1724
M EDI ADOR S D’A SSEGURANCE S DE S DE L 1977

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

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

PROGRAMACIÓ ACTES DE NADAL
AMBAIXADA REIAL

RECOLLIDA DE CARTES I VISITA A
L’AMBAIXADA REIAL
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 al Facebook/Instagram REIS D’ORIENT
BANYOLES.

DIMECRES 5 DE GENER

ESPECTACLE DE BENVINGUDA DE SES
MAJESTATS ELS REIS DE L’ORIENT
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.

FINS 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.
Lliurament de premis:
Diumenge 9 de gener, a l’ Auditori de
Banyoles, a les 12 del migdia.

TAMBÉ FEM CLASSES AL MATÍ,
INCLOSOS DISSABTES

CLASSES PER NENS I NENES A PARTIR DE 8 ANYS
PROFESSOR NADIU · TOTS ELS NIVELLS · 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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LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
ACTIVITATS CULTURALS
COM HA DE SER BANYOLES
CULTURALMENT?

Dimecres 19 de gener. A les 8 del vespre.
Auditori de l’Ateneu. Presentació del procés
d’elaboració del Pla Estratègic de Cultura de
Banyoles. Entrada lliure.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘LES
PESQUERES DE L’ESTANY DE BANYOLES’,
DE JERONI MONER
Divendres 28 de gener. A les 7 de la tarda.
Museu Darder. Entrada lliure.

ARTS ESCÈNIQUES
MÚSICA CLÀSSICA

LAURA ANDRÉS
Presentació del disc #blanc.
Dissabte 15 de gener, 20 h. Auditori de
l’Ateneu. Preu: 10 €.

CINEMA

PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA
Cicle Gaudí.
Diumenge 16 de gener, 19 h. Auditori de
l’Ateneu. Preu: 4,5 €.

CINEMA

ARICA
El Documental del Mes.
Dijous 20 de gener, 20 h. Auditori de l’Ateneu.
Preu: 3 €.

TEATRE

DESPERTAR
Manel Sans dona vida a Oliver Sacks.
Divendres 21 de gener, 20 h.
Dissabte 22 de gener, 20 h.
Diumenge 23 de gener, 19 h.
Espai: TEATRE MUNICIPAL. Preu: 15 €.

TEATRE FÍSIC

PRIMERA PERSONA
D’Albert Olivas i Adrià Viñas.
Intèrpret: Adrià Viñas. Direcció: Albert
Olivas Hugas. Creació: Adrià Viñas i Albert

Olivas Hugas. Direcció tècnica: Arnau Nadal.
Il·luminació: August Viladomat (Guti). Espai
escènic: Lluís Nadal (Koko). Espai sonor: Marc
Paneque.
Primera persona és una travessa a la cerca
d’un nou horitzó. Representa la necessitat que
tenim els humans de cercar un espai propi,
íntim, el nostre refugi. És un viatge vital per a
renèixer i començar de nou.
Aquesta és una peça de teatre físic en un
espai íntim, per a pocs espectadors i per seguir
a través d’auriculars. Una proposta immersiva
per viure en primera persona.
Producció: Sísmica d’Espectacles i Punt
Produccions
Amb la col·laboració de: Ajuntament de
Banyoles.
Divendres 28 de gener, 20 h i 22 h.
Dissabte 29 de gener, 18 h i 20 h.
Diumenge 30 de gener, 12:30 h i 18 h.
Espai: La Factoria d’Arts Escèniques.
Preu: 15 €.

CINEMA

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

ESPECTACLE FAMILIAR

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

CINEMA DOCUMENTAL

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.
Diumenge 19 de desembre, 19 h. Auditori de
l’Ateneu. Gratuït.

BIBLIOTECA COMARCAL
ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS
HORA DEL CONTE
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ON ANAR
Dijous 13 de gener. 17:30 h. Biblioteca
Comarcal. HORA DEL CONTE. El cosidor.
A càrrec de Contes en Sol Major.
Què hi cap dins un cosidor? Agulles de cap,
agulles de cosir, rodets de fils de colors, didals,
un metre enrotllable, etc. Amb tot el que hi
cap, anirem cosint i teixint històries, rondalles
i endevinalles per a celebrar el desè aniversari
de l’Endevinalla de la Rita.
CLUB DE LECTURA INFANTIL
Dijous 27 de gener. 17:30 h. Biblioteca
Comarcal. CLUB DE LECTURA. Gratuït amb
inscripció prèvia. Tània Claravall, de Maria Parr.
La Tània és pèl-roja i té el cabell rinxolat. De
cognom es diu Claravall, igual que la petita
vall on viu. El que més li agrada és baixar amb
trineu pels pendents de les muntanyes que
l’envolten. Conductor: Xavi Garcia.
CONCURS
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.
Entre totes les butlletes i els correus correctes
sortejarem un llibre. Per a nens i nenes fins als
11 anys.
PICA QUE PICARÀS,
UNA CASA, D’UNA SOCA,
RÀPIDAMENT FARÀS

ACTIVITATS ADULTS

PRESENTACIÓ
Dissabte 15 de gener. 12 h. Museu Darder.
PRESENTACIÓ DE LLIBRE. Blau, d’Assum
Guardiola.
Finalista del Premi Just M. Casero 2019. Una
novel·la que viatja entre les platges de la Costa
Brava i Eivissa, encadenant revelacions entre
dues amigues amb una assignatura pendent.
A càrrec d’Helena Batlle, editora de textos,
bookstagramer i entusiasta de la literatura i de
la llengua.
CLUB DE LECTURA
Dimarts 18 de gener. 19 h. Museu Darder.
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CLUB DE LECTURA. Gratuït amb inscripció
prèvia. Això és tot, de James Salter.
L’obra mestra de James Salter ens parla de la
vida, dels llibres, del sexe, però sobretot d’una
gran història d’amor. Amor i desamor, venjança
i nostàlgia, en una novel·la que, en paraules de
John Irving, hauria satisfet Shakespeare.
Conductor: Albert Torrescasana.
ENGLISH READING CLUB
Dijous 20 de gener. 20 h. Biblioteca Comarcal.
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS. Gratuït
amb inscripció prèvia. Paradise, by Abdulrazak
Gurnah.
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.
Moderator: Matthew Tree.
EXPOSICIÓ
Fins al 25 de febrer. Biblioteca Comarcal.
EXPOSICIÓ DOCUMENTAL. Els + llegits, les +
vistes, els + escoltats 2021.
Com cada any, amb les estadístiques
proporcionades pel Servei de Biblioteques de
la Generalitat, elaborem el rànquing dels llibres
de narrativa, pel·lícules, sèries i música més
prestats durant el darrer any a la Biblioteca.

MESURES SANITÀRIES

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

HORARIS

Matí: De dimarts a dissabte: de 10’30 a 14h.
Tarda: De dilluns a divendres: de 16 a 20 h.
DIES DE TANCAMENT ESPECIAL
Tarda del dimecres 5 de gener.

NOVETATS GENER

INFANTIL - FICCIÓ
El meu arbre secret. David Pintor. La Guardia
Ediciones.
On van quan plou? Gerda Muller. Ing Edicions.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Peanut Jones i la Ciutat il·lustrada. Rob
Biddulph. Barcanova.
INFANTIL - CONEIXEMENTS
Els bombers. Emmanuel Trédez. Cruïla.
El gran llibre dels contraris. Magda Garguláková.
Tramuntana.
El gran llibre dels dinosaures d’en Pol. Liesbet
Slegers. Baula.
Meravellosos mags. Lydia Corry. Blume.
NARRATIVA JUVENIL
El destí inevitable d’Arlène Rêvetruite. Javi
Araguz. La Galera.
El dia de l’esquerda. Mar Bosch. La Galera.
El noi del diari. Vince Vawter. Bambú.
ADULTS - FICCIÓ
Mai. Ken Follet. Rosa dels Vents.
Madres y camioneros. Ivana Dobrakovová.
Sexto Piso.
La mort a les seves mans. Otessa Moshfegh.
Angle.
ADULTS - NO FICCIÓ
L’art de persistir: un viatge a les profunditats
del cervell per aprendre a gestionar el canvi i la
incertesa. David Bueno i Torrens. Ara Llibres.
Fotògrafs banyolins: Carles Avilés. Koan: retrat
i proporció àuria; Elsa Cano Sánchez, Carles
Avilés Estudis. Rigau.
Viure com els ocells. Vinciane Despret. Arcàdia.
CÒMIC
Astèrix i el griu. Ferri; Conrad. Salvat.
El dibujado. Paco Roca. Astiberri.

CINEMA
Luca. Disney/Pixar. EEUU 2021.
The Party. Sally Potter. Regne Unit, 2017.
MÚSICA
A tope amb la vida. Oques Grasses.
Vikings Chant. Skáld

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.

NADAL ALS MUSEUS

Fins 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.

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE
BANYOLES
EXPOSICIONS

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
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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

Dissabte 8 i diumenge 23 de gener. A les
11:30 h. Al Parc Neolític de la Draga.
Visita al Parc Neolític de la Draga.
En la visita al parc, podrem entrar a dins les
reconstruccions de les cabanes prehistòriques
i descobrirem el dia a dia d’un grup de pagesos
i ramaders neolítics. D’aquesta manera
esbrinarem què menjaven, què caçaven, què
cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
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, 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 9 de gener
Jordi Sabater Pi. L’art de la ciència.
Jordi Sabater Pi (Barcelona, 2 d’agost de
1922 - 5 d’agost de 2009), serà recordat
per la troballa del Floquet de Neu, el goril·la
albí que va viure gairebé 40 anys al zoo
de Barcelona. Però Sabater Pi és molt més
que el descobridor d’un animal “mediàtic”.
Sabater Pi va ser un científic reconegut
internacionalment pels seus descobriments
sobre les eines dels ximpanzés, sobre la
cultura de tribus com la dels Fang, per haver
treballat amb Diane Fossey... però el que
més ens interessa de la seva faceta científica
és la seva capacitat d’observació, que ell
considerava la base del coneixement.
En aquesta exposició volem descobrir el
Sabater artista, dibuixant, fotògraf, observador
del detall; Jordi Sabater apuntava en les
seves llibretes, de manera incansable, apunts
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anatòmics, mesures, colors, retrats, tatuatges,
expressions.
Farem un repàs del que ha significat el dibuix
científic, una eina imprescindible d’observació
i d’anàlisi, que mai podrà ser superada en
l’obtenció de coneixement, i que cal, més que
mai, tornar a recuperar com a disciplina de
formació dels nostres futurs científics.
Entrada gratuïta.
Del 15 de gener al 27 de març.
Brigades internacionals i multilingüisme.
Amb aquesta exposició hem volgut
mostrar com una comunitat multilingüe
tan heterogènia, i durant un període de
temps tan breu, viu, conviu i sobreviu a una
guerra. Malgrat la diversitat de llengües i
cultures que podien separar-los, hi havia
un denominador comú entre tots els seus
integrants: el compromís de lluitar per un
ideal. La voluntat d’assolir-lo els va fer superar
la barrera idiomàtica. Com diuen els mateixos
brigadistes: “Parlem diferents idiomes però
una mateixa llengua”. Entrada gratuïta.
ACTIVITAT PARAL·LELA A L’EXPOSICIÓ
Dissabte 29 de gener. A les 11:30 h. A la Sala
d’Actes del Museu Darder de Banyoles.
Brigades internacionals: multilingüisme,
pedagogies i memòria. A càrrec de Ramon Naya,
Llicenciat en Història i en Documentació,
bibliotecari del CRAI Biblioteca Mundet
de la Universitat de Barcelona, i Lourdes
Prades, doctora en Història Contemporània
i Diplomada en Biblioteconomia i
Documentació, directora del CRAI Biblioteca
Pavelló de la República de la Universitat de
Barcelona.
Les Brigades Internacionals eren un
contingent multilingüe i molt heterogeni.
Com s’ho van fer per superar les adversitats,
comunicar-se i aprendre llengües? Com van
combatre l’analfabetisme dins de les seves
files i en la població civil? La xerrada pretén
posar un context en aquest fenomen i explicar
el projecte SIDBRINT.
Més informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles,
Tel. 972 574 467;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org;

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.

XERRADES

Dissabte 15 de gener. A les 7 de la tarda. A la
Sala d’Actes del Museu Darder de Banyoles i
en directe per youtube.
TARDES DE CIÈNCIA.
Residu zero a casa. A càrrec d’Ester Peñarrubia
(doctora en Enginyeria Agrònoma).
La cultura del residu zero ens dóna estratègies
per portar un estil de vida més sostenible,
prevenint i reduint al mínim els nostres residus
mentre gaudim de beneficis com l’estalvi
de diners i de temps. Exemples aplicables a
la realitat catalana. Es mostraran objectes
alternatius als d’un sol ús i als fabricats amb
plàstic.
Més informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles,
Tel. 972 574 467;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org;
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Divendres 21 de gener. A les 7 de la tarda. A
la Sala d’Actes del Museu Darder de Banyoles i
en directe per youtube.
CICLE OBJECTIU 2030, PER UN PLA DE
L’ESTANY SOSTENIBLE.
S’analitzen els problemes ambientals que
afecten a nivell planetari i es fan propostes
per fer de la nostra comarca un espai més
sostenible.
Els paisatges que venen. A càrrec de Pere Sala,
ambientòleg.
L’enorme dinamisme dels paisatges

contemporanis indueix a l’emergència
constant de noves formes de paisatge
que cal llegir, entendre, i a les que s’ha de
donar respostes de gestió i planificació
adequades. Per exemple, de l’obligada
resposta a l’emergència climàtica emergeixen
els paisatges de les energies renovables,
on proliferen sobretot aerogeneradors i
plaques fotovoltaiques. Aquest nou escenari
representa una oportunitat per aprendre i
construir una nova mirada a aquest tipus
d’energia renovable. Com ho hem de fer
perquè aquestes infraestructures sumin valor
al territori i se situïn en la quotidianitat del
paisatge? Com ordenem els paisatges de les
energies renovables?
Més informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles,
Tel. 972 574 467;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org;
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.

ACTIVITATS FAMILIARS

Dissabte 22 de gener. A les 11 h. Al 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.
Durada: 1 hora. Preu: Gratuïta.
Més informació i reserves:

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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Museu Darder de Banyoles,
Tel. 972 574 467;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Diumenge 16 de gener. A les 11 h. Al Museu
Darder de Banyoles.
Descobrim els insectes. Quan arriba la
primavera i els insectes ja surten a visitar-nos...
t’atreveixes a classificar-los? Vols saber com
són, què mengen, on viuen, com canvien al
llarg de la seva vida?... doncs veniu amb família
al Museu Darder i ho descobrireu. Ep! No ho
diguis a ningú però els hi farem una casa...
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una
persona adulta. Durada: 1,5 hores.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Més informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles,
Tel. 972 574 467;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.

HORARI MUSEUS
De dimarts a dissabte, de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i
de 4 a 2/4 de 7. Diumenges, de 2/4 d’11 a 2.
DATES ESPECIALS:
Dimecres 5: de 2/4 d’11 a 2/4 de 2.
Tancat l’1 i 6 de gener 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
Voluntariat Europeu, Erasmus+, xerrades
i tallers, carnets d’alberguista/estudiant/
professor internacional, etc.
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• 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 PER REIS

El dimecres 5 de gener a la tarda, vigília de
Reis, l’Oficina Jove estarà tancada.

FES-TE EL CARNET JOVE DBNY

Si tens entre 14 i 30 anys, ets del Pla de
l’Estany i vols gaudir de descomptes i
avantatges en diferents establiments de la
comarca fes-te el Carnet Jove DBny.
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.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
ACTIVITATS DE L’ATENEU CMEM
LAURA ANDRÉS
PIANO
Dissabte 15 de gener. 20 h. 10 €
La pianista i compositora Laura Andrés
presenta el seu primer treball en solitari,
#blanc, un disc intimista i ple d’emoció que
ens convida a celebrar la vida i reflexionar
d’una manera creativa sobre les experiències
i les oportunitats. #blanc és un disc sensible
i elegant, en la línia de compositors
minimalistes com Ludovico Einaudi, Yiruma o
Yann Tiersen.
Després de molts anys com a docent en
escoles de música i conservatoris i pianista
en companyies de teatre i programes de
televisió, Laura Andrés ha presentat aquest
any el seu primer disc, on l’artista ens
convida a compartir la música i l’art amb les
persones que estimem. Les línies melòdiques,
la sonoritat, les textures, conviden a la
introspecció i a buscar dins nostre aquest
espai #blanc creatiu que tots tenim i que
sovint menystenim.
PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA
CICLE GAUDÍ
Diumenge 16 de gener. 19 h. 4,5€
Pan de limón con semillas de amapola és un
relat sobre l’amistat, la maternitat i els secrets
que amaga una recepta de pa oblidada a l’illa
de Mallorca. També és una bonica història de
dues germanes que, després de molt temps
separades pel destí, es retroben al seu poble
natal, a l’illa de Mallorca. Una pel·lícula plena
d’emocions contingudes.
És també una història d’amors perduts i
tornats a trobar i del tan necessari amor
fraternal. Però, per damunt de tot, és una
historia sobre un grup de dones que, amb
llibertat i valentia, decideixen agafar les regnes
de la seva vida i del seu futur.
ARICA
DOCS DEL MES
Dijous 20 de gener. 20 h. 3 €.
Una història d’investigació impactant sobre
l’abocament il·legal de residus tòxics a la ciutat
xilena d’Arica. Bebès amb malformacions,

càncers, avortaments no desitjats… les
conseqüències van ser terribles pels
habitats d’Arica, però ningú no vol assumir
responsabilitats. Boliden, la multinacional
sueca responsable dels fets, va amagar durant
dècades el desastre. Lars Edman, un jove suec
d’origen xilè, es va interessar pel cas el 2009 i
la seva recerca acabarà portant la totpoderosa
empresa als tribunals.

ACTIVITATS EMMB
JAM SESSION
Dimecres 26 de gener. 19 h. 4,5€.
L’alumnat de l’Escola Municipal de Música de
Banyoles (EMMB) oferirà una Jam session a
l’Auditori de l’Ateneu. Es tracta d’una activitat
on els joves músics interpreten estàndards
sense partitures, aprenent a improvisar. Una
bona ocasió per sentir de prop els joves
músics i cantants de la nostra ciutat.

PUNT ÒMNIA BANYOLES
ACTIVITATS FORMATIVES
(amb inscripció prèvia)

TIC MÒBIL EN RUTA
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 petit curs bàsic per resoldre
qualsevol problema.
Dijous 27 de gener i 3 de febrer.
Hora: de 15:30 a 17 h.
Lloc: Casal de Barri de Can Puig, c/ Figueres,
49 baixos 1a.
Adults.
Cal portar un telèfon Android. No Apple (IOS).
CLUB DIGITAL
Coneixeu els clubs de lectura? Doncs aquest
pretén ser el mateix però amb aplicacions
del 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 compartir experiències, dubtes,
problemes al Club Digital.
Si t’interessa envia’ns un correu o Whatsapp
15 _
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(605 36 36 67).
Un divendres cada 2 mesos (a partir de
febrer).
Hora: de 15 a 17 h. A concretar. Adults.

ACTIVITATS PER INFANTS I JOVES
PUNT ÒMNIA

CINEMA
Vine a mirar una pel·lícula, no pateixis que les
crispetes les posarem nosaltres!
Divendres 14 de gener. De 17 a 19h.
Destinat a: ESO.
JOCS DE TAULA MENSUALS
Cada mes aprendrem a jugar a un joc de taula
diferent. Apropeu-vos i juguem!
Dijous 20 de gener, de 17 a 20 h.
Destinat a: ESO.
FEM UNS KAHOOTS
Vine aquest dia que farem uns Kahoots amb
preguntes ben sorprenents. Seràs capaç de ser
la persona guanyadora i tronar-te com a tal?
Dimarts 25 de gener, a partir de les 17 h.
Destinat a: Primària (5è i 6è).

ESPAIS D’ACCÉS LLIURE

AULA OBERTA
Ús lliure dels ordinadors amb el suport d’una
dinamitzadora: deures, treballs, xarxes socials,
etc.
Horari:
Primària: de dilluns a divendres, de 17 a 18 h.
ESO: de dilluns a divendres, de 18 a 20 h.
TRÀMITS ON-LINE
Amb suport d’una dinamitzadora podràs
realitzar:
- Inscripcions a portals de feina, selecció
d’ofertes de feina, enviaments de CV online, etc.
Horari: dimarts, de 16 a 17 h.
- Diferents tràmits on-line amb les
administracions
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 16 a
17 h. Cal cita prèvia a Serveis Socials.
Més informació: 606 36 36 67 Whatsapp /
puntomniabny@gmail.com
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LA PORTA DEL MÓN
ACTIVITATS GENER

LA QUINA DE LA PORTA DEL MÓN
Dijous 6 de gener. 19 h.
Cada dia és un bon dia per jugar, però,
segurament el dia 6 de gener és el millor. A La
Porta del Món posarem totes els números al
bombo i tots els cartrons a les taules perquè
pugueu cantar línia i quina. És la primera que
organitzem. Us hi esperem! Gratuït.
CONCERT D’ESTHER FARGA
Dissabte 8 de gener. 12 h.
Esther Farga és psicoterapeuta i cantautora.
Compromesa amb el moviment feminista
i amb la visualització de la violència social.
Farga combina el món de la música amb el de
la consciència i ens convida a reflexionar sobre
la importància de viure escoltant les emocions.
Un espectacle proper, profund i alegre.
Taquilla inversa.
PRESENTACIÓ DE L’APLICACIÓ GEA
Divendres 14 de gener. 19 h.
GEA és una aplicació de suport a dones
víctimes de violència de gènere. L’ha creada
la banyolina Alba Serra i Nicolàs i es pot
descarregar gratuïtament des de qualsevol
plataforma de telèfons mòbils. D’ús personal i
discret, l’app respecta els complexos moments
que viu una dona víctima de violència de
gènere i la posa en contacte amb centres
oficials de suport, entre d’altres.
L’aplicació ha estat possible amb el suport
de programadors informàtics, psicòlegs i
professionals de serveis d’atenció a les dones
víctimes de violència masclista. Ha comptat
amb finançament de l’Institut Català de les
Dones i el reconeixement de l‘Observatori de
la Igualtat de la UAB. La presentació anirà a
càrrec de la mateixa creadora i de la psicòloga
Roser Blanco. Gratuït.
FORMATGES I CERVESES. MARIDATGE
Dissabte 22 de gener. 18 h.
La cervesa artesana té un potencial
gastronòmic brutal i aquest tast presencial
de noranta minuts pretén demostrar-ho (amb
escreix). L’objectiu és aprendre els conceptes

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
bàsics per triar amb quines cerveses podeu
acompanyar els vostres plats preferits. I
es farà a través de cinc formatges d’autor
extraordinaris i de cinc cerveses artesanes,
que combinarem i amb les quals compartirem
impressions. Tot de la mà de
Lorena Bazán, de FdL Beer Project, que en sap
un munt, del que parla i del que beu.
Preu: 30 € (inclou 5 formatges d’autors
extraordinaris i 5 cerveses artesanes)
Inscripcions fins el 14 de gener:
https://fdlbeerproject.com/producto/
maridatge_cervesesartesanes_formatges_diss22-01-22/
INTERCANVI DE JOGUINES I DE ROBA
Dissabte 29 de gener. 10 h.
Ens agrada la idea d’intercanvi perquè significa
que tu em dones a mi el que jo necessito i jo
intento donar-te a tu, o a un tercer, el que li fa
falta. Sense monedes pel mig, aplicant la lògica
humana i social més elemental.
L’intercanvi de joguines i roba pretén que
portis roba i joguines en bon estat que no
necessitis i que la deixis a La Porta del Món.
Altres hauran fet el mateix i tothom podrà
agafar el que necessiti. Cara a cara i amb el
termini d’entrega més curt que hagis vist mai.
EXPOSICIÓ LA DE COLOR TÉ NOM
Fins el 13 de febrer
Asseguren que sempre els han dit de color,
però que són aquí per dir que tenen nom. A
nosaltres ens encanta el que fan i com ho fan
i, per això, estem molt contentes que la seva
exposició passi per la Porta del Món. Diàlegs
com el següent ens haurien de fer vergonya,

però, segurament, no ens són estranys:
- D’on ets?
- De Banyoles.
- Però d’aquí, d’aquí?
Escenes com aquesta amb l’etiqueta
#ThoJuroQuePassaABanyoles formen part
d’una exposició que ens farà somriure i ens
trasbalsarà l’estómac a parts iguals.
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
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

609 284 872

SERVEI 24 HORES

sussivila@hotmail.com

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

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

CLUB NATACIÓ BANYOLES

24a EDICIÓ FIRESTOC

NATACIÓ

Dies 28, 29 i 30 de gener. Pavelló Municipal
de la Draga.
Horari: divendres, de 17 a 20:30 h, dissabte i
diumenge, de 10 a 20:30 h.
Vine i participa al sorteig de 300, 200, i 100 €.
Activitat subjecte a l’evolució de la covid-19 i
a la normativa vigent.

CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS
DE BANYOLES
ACTIVITATS GENER

SORTIDA CONÈIXER EL PLA DE L’ESTANY
Diumenge 9 de gener. A les 9.15h. A Correus
de Banyoles.
Vilademí. Recorregut de prop de 8 km, per
pistes i algun corriol. Cal anar ben calçat.
Inscripció prèvia abans del dia 6 de gener.
CICLE OBJECTIU 2030: PER UN PLA DE
L’ESTANY SOSTENIBLE
Divendres 21 de gener. A les 19 h. A la Sala
d’actes del Museu Darder de Banyoles.
Conferència Els paisatges que vénen. A càrrec
de Pere Sala, ambientòleg. Organitzat per
CECB, Astrobanyoles, Museu Darder, Limnos i
Emergència Climàtica.

ASTROBANYOLES
GENER

TARDES DE CIÈNCIA
Dissabte 15 de gener. A les 19 h. Al Museu
Darder. Tema: Residu zero. Convidada: Ester
Peñarrubia.
CICLE DE CONFERÈNCIES
OBJECTIU 2030, PER UN PLA DE L’ESTANY
SOSTENIBLE
Divendres 21 de gener. A les 19 h. Al
Museu Darder. Tema: Els paisatges que vénen.
Convidat: Pere Sala, ambientòleg.
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Dia 8 de gener. Trofeu Nedador Complet –
Reis Aleví, a Banyoles.

CAIAC POLO

Dia 22 de gener. Jornada amistosa, a
Banyoles.

SALVAMENT I SOCORRISME

Dia 16 de gener. 2a jornada de lliga, a
Banyoles.

WATERPOLO

Dia 9 de gener. 12 h. Juvenil – CN Vallirana, a
Banyoles.
Dia 15 de gener. 16:30 h. Cadet – CN Terrassa
B, a Banyoles.
Dia 15 de gener. 19:30 h. Absolut – CN Badia
B, a Banyoles.
Dia 30 de gener. 12 h. Juvenil – CN Sant Feliu
B, a Banyoles.

CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE
L’ESTANY
FORMACIÓ ESPORTIVA

ESCOLA DE TUTOR/A DE JOC
Data: Curs 2021-22.
Destinataris: Majors de 16 anys interessats en
el futbol, l’educació esportiva i arbitratge
Més informació: www.ceplaestany.cat
CURS MONITOR/A ACTIVITATS
POLIESPORTIVES
Data:
1a part (Nadal): del 23/12 al 31/12.
2a part (Setmana Santa): del 9/04 al 14/04.
Horari: de 9 a 14h i de 15 a 18h.
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.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Més informació i inscripcions:
www.ceplaestany.cat

ACTIVITATS CONTINUES AMB
INSCRIPCIÓ OBERTA

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.
Més informació: www.ceplaestany.cat
FUTBOLNET
Dates: Curs 2021-22.
Horari: de dilluns i dimecres, de 17 a 19 h.
Lloc: Pavelló i escola de Can Puig.
Destinataris: Joves de 1r a 4t d’ESO.
Més informació: www.ceplaestany.cat
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.
Més informació: www.ceplaestany.cat
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.

Més informació: www.ceplaestany.cat
CIRCUIT DE CURSES POPULARS
3a prova - II Cursa Popular de Camós.
Dates: diumenge 30 de gener.
Horari: Sortida a les 10 h.
Lloc: Pavelló d’esports de Camós.
Més informació: www.cursesplaestany.cat
Inscripcions: www.cursesplaestany.cat o el
mateix dia de la prova de 8.00 a 9.30h
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
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
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: al telèfon del Consell Esportiu
972 58 13 44.
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CENTRE EXCURSIONISTA DE
BANYOLES
SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

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

SECCIÓ DE CURSES DE MUNTANYA

BANYOLES DE NIT!!
Tres divendres, tres vespres, tres sortides amb
frontal.
Divendres 14 de gener. A les 20 h. Volta
a l’Estany i al puig de Sant Martirià.
Quilòmetres: 10.
Divendres 21 de gener. A les 20 h. Volta a
l’Estany, puig de les Gitanes, puig Clarà, puig
de Sant Martirià. Quilòmetres: 12,700.
Divendres 28 de gener. A les 20 h. Sant
Patllari i volta a l’Estany. Recorregut nou amb
més desnivell. Quilòmetres: 16.
Trobareu tota la informació a la WEB de la
SECCIÓ DE CURSES DE MUNTANYA, del
CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES.
Veniu, plegats trepitjarem les nits de Banyoles.
Més informació:
cursesdemuntanyaceb@gmail.com
WhatsApp: 699 059 736 (Ramon Pou).

ASSOCIACIÓ DEL CASAL DE LA
GENT GRAN DE BANYOLES
Dia 2 de gener. Quina a la Cafeteria del Casal
Cívic Banyoles.
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CASAL CÍVIC BANYOLES
SERVEIS
CAFETERIA MENJADOR
Menú diari obert a tothom i diumenge menú
especial.
Per a més informació trucar al 972575020
PERRUQUERIA UNISEX
Dimecres tot el dia i divendres de 9 a 13 h
cal cita prèvia trucant al 972571162

PROGRAMACIÓ CASAL CÍVIC
BANYOLES GENER / ABRIL
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS

APRENDRE A TOCAR LA GUITARRA
Si vols aprendre a tocar la guitarra i passar-t’ho
bé, aquest és el teu espai.
Activitat intergeneracional.
Del 26 de gener al 6 d’abril.
Dimecres, de 17.30 a 19 h.
A càrrec Alex Fernandez.
Gratuït.
DANSES DE LA POLINÈSIA
Les danses de la Polinèsia van dels ritmes
melòdics als trepidants acompanyats amb el
moviment de malucs i les mans sense deixar
mai de somriure.
Del 7 de febrer al 4 d’abril.
Dilluns, de 19.15 a 20.45 h.
A càrrec d’Irene Álvarez de Quevedo.
Associació Som-hi. Natura, esport, cultura
45 euros/curs.
CANÇONS DE TAVERNA
Cantarem cançons de taverna acompanyats
per l’acordió d’en Nasi.
Del 18 de gener al 5 d’abril.
Dimarts, de 10.30 a 12 h.
A càrrec de Nasi Marco.
Gratuït.

ACTIVITATS FÍSIQUES

HIPOPRESSIUS
Exercicis de ioga amb treball d’hipopressius
i exercicis respiratoris per tonificar la

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
musculatura del sòl pèlvic i el treball muscular
de la resta del cos. Contraindicat per a gent
amb problemes cardiovasculars, hipotensió i
hipertensió, i dones embarassades.
Del 27 de gener al 7 d’abril.
Dijous, de 10.25 a 11.25 h. – Grup 1.
Dijous, de 11.35 a 12.35 h.– Grup 2.
A càrrec de Virgínia Melendres.
Gratuït.
GAC GLUTIS, ABDOMINALS I CAMES
Conjunt d’exercicis dedicats a enfortir i a
tonificar aquestes tres zones del cos.
Del 26 de gener al 6 d’abril.
Dimecres, de 19.15 a 20.30 h.
Gratuït.
GIMNÀSTICA
Del 17 de gener al 4 d’abril.
Dilluns, de 9.15 a 10.15 h. – Grup 1.
Dilluns, de 10.30 a 11.30 h. – Grup 2
Associació Casal Gent Gran Banyoles.
25 euros/curs.

SALUT I BENESTAR

ESTIRAMENTS
Exercicis per millorar l’elasticitat de la
musculatura.
Del 25 de gener al 5 d’abril.
Dimarts, de 9.15 a 10.30 h. - Grup 1.
Dimarts, de 10.45 a 12 h. - Grup 2.
A càrrec de Queralt Aloy. Gratuït.
ESTIMULEM ELS SENTITS
Diverteix-te treballant la vista, l’oïda, el tacte
i l’olfacte.
Del 18 de gener al 5 d’abril.
Dimarts, de 15.45 a 17.15 h.
A càrrec de Montse Serret.
Gratuït.
TAO KUNG
Exercici que combina moviments suaus,
respiracions i estiraments. La pràctica ajuda
en la millora de l’energia, l’equilibri i la
coordinació.
Del 14 de gener al 8 d’abril.
Divendres, d’11.45 a 13 h.
A càrrec de Susan Baker.
Silat de la Grulla Blanca.
40 euros/curs.

IOGA
Del 19 de gener al 6 d’abril.
Dimecres, de 9.15 a 10.15 h. - Grup 1.
Dimecres, de 10.30 a 11.30 h. - Grup 2.
A càrrec de Raül Carracelas.
Associació Casal Gent Gran Banyoles.
25 euros/curs.
IOGA IYENGAR
Del 21 de gener al 8 d’abril.
Divendres, de 9.15 a 10.15 h. - Grup 1.
Divendres, de 10.30 a 11.30 h. - Grup 2.
A càrrec de Llum Valle.
Associació Casal Gent Gran Banyoles.
25 euros/curs.
MEMÒRIA
Del 17 de gener al 8 d’abril.
Dimarts, de 17.30 a 19 h. - Grup 1.
Divendres, de 15.45 a 17.15 h. - Grup 2.
Divendres, de 17.30 a 19 h. - Grup 3.
A càrrec de Montse Serret.
Associació Casal Gent Gran Banyoles.
50 euros/curs.
RELAXACIÓ
S’ensenyaran diferents tècniques de relaxació
i de control de l’estrès i aprendre eines per
gestionar-lo.
Del 14 de gener al 25 març.
Dijous, de 9.15 a 10.15 h.
A càrrec de Marc Sallarès.
Consell Esportiu del Pla de l’Estany.
20 euros/curs.
VIURE AMB SENTIT
Programa de Gent Gran de l’Obra Social “La
Caixa”.
Dates a concretar.
Casal, amb la col·laboració de la Fundació
Bancària “La Caixa”.
EN FORMA II
Orientat a millorar la condició física de la gent
gran.
Programa de Gent Gran de l’Obra Social “La
Caixa”
Dates a concretar.
Casal, amb la col·laboració de la Fundació
Bancària “La Caixa”.
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ACTIVITATS MANUALS I ARTÍSTIQUES
DIARI DE GRATITUD IL·LUSTRAT
Aprendrem a construir un diari de gratitud on
puguem reflectir tot el que hi ha de positiu
a les nostres vides mitjançant tècniques de
lettering i petits dibuixos ornamentals i de la
nostra imaginació. Crearem pàgines úniques i
originals.
Del 25 de gener a l’1 de març.
Dimarts, de 17.30 a 19 h.
A càrrec de Mercè Mas.
Gratuït.

LETTERING - L’ART DE DIBUIXAR LLETRES
Aprendrem a dibuixar diferents estils de lletres
boniques a mà i a combinar-les entre si per
crear composicions expressives i decoratives
que reforcin el missatge de les paraules.
Del 8 de març al 5 d’abril.
Dimarts, de 17.30 a 19 h.
A càrrec de Mercè Mas.
Gratuït.
BRODAT EXPERIMENTAL
Aprendrem a brodar sobre diferents materials
de rebuig. Aprendrem la tècnica del couching
i a fer collages amb teles i puntades. T’hi
animes?
Del 27 de gener al 24 de març.
Dijous, de 19 a 20.30 h.
A càrrec de Marta Ballester.
Gratuït.
TALLER DE POP UP - POSTALS EMERGENTS
Les postals pop-up són aquelles que juguen
amb les possibilitats que ofereix el paper per
crear figures tridimensionals i dinàmiques
mitjançant tècniques de plegat.
Del 7 al 21 de febrer.
Dilluns, d’11 a 12 h.
A càrrec de Montse Quera.
Associació Casal Gent Gran Banyoles.
Gratuït.
DIBUIX I PINTURA
Es treballaran diferents tècniques pictòriques.
Tant per iniciació com per perfeccionament.
Del 20 de gener al 7 d’abril.
Dijous, de 10 a 12 h.
A càrrec d’Arnau Bielsa
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Associació Casal Gent Gran Banyoles.
58 euros/curs.

CUINA

CUINA AMB HORTALISSES DE TEMPORADA
Cuina tradicional amb productes de l’hort.
De l’1 al 22 de febrer.
Dimarts, de 19 a 20.30 h.
Cal pagar els ingredients.
TALLER D’ARROSSOS
Aprendrem a cuinar 4 receptes diferents de fer
un bon arròs.
De l’1 al 22 de març.
Dimarts, de 19 a 20.30 h.
Cal pagar els ingredients.
TALLER DE CUINA DEL MARROC
Del 4 de febrer al 4 de març.
Divendres, de 18 a 20 h.
Associació NUR.
15 euros/curs.

NOVES TECNOLOGIES

TAULETES I MÒBILS
Del 17 de gener a 5 abril.
Dilluns, de 15 a 16 h. - Grup 1.
Dimarts, de 15 a 16 h. - Grup 2.
A càrrec de Martirià Pagès.
Associació Casal Gent Gran Banyoles.
35 euros/curs.

FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA
CATALÀ
Del 6 de gener al 6 d’abril.
Dimecres, de 16.15 a 17.45 h. - Grup 1.
Dimecres, de 18 a 19.30 h. - Grup 2.
Associació Casal Gent Gran Banyoles
45 euros/curs.
FRANCÈS
Del 18 de gener al 6 d’abril.
Dimarts, de 10 a 11.30 h. - Grup 1.
Dimecres, de 10 a 11.30 h. - Grup 2.
Associació Casal Gent Gran Banyoles.
45 euros/curs.
ANGLÈS
Del 17 de gener al 8 d’abril.
Dilluns, de 16 a 17.30 h.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Associació Casal Gent Gran Banyoles.
50 euros/curs.
CONVERSA ANGLÈS
Del 21 de gener al 8 d’abril.
Divendres, de 10 a 11.30 h.
Associació Casal Gent Gran Banyoles.
50 euros/curs.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ
Del 20 de desembre al 5 de gener
Podeu fer la vostra preinscripció
telefònicament 972 571 162.
Més informació:
Tel. 972 57 11 62 - 677 260 703.
cc.banyoles@gencat.cat.

CAMÓS

DE COQUES CASOLANES, a la nova placeta
de davant l’església.
A 2/4 de 5 de la tarda, al pavelló Municipal.
AUDICIÓ DE SARDANES amb la cobla La
Principal de Porqueres.
Seguidament, CONCERT DE FI DE FESTA
amb el conjunt Blue Moon.
A partir de les 5 de la tarda, al pàrquing
del pavelló Municipal. I CAGABURRO DE
CAMÓS. Vine a provar sort a la primera edició
del Cagaburro de Camós que aquest any
organitza el Grup de Joves de Camós.

II CURSA POPULAR DE CAMÓS

Diumenge 30 de gener. A partir de les 8 del
matí, al pavelló Municipal.
Fins a 2/4 de 10, inscripcions dels
participants.
A les 10 del matí. Sortida de la cursa.
Els corredors recorreran una ruta de 7,5 km
pels principals espais amb encant del municipi
de Camós.

ACTIVITATS GENER
QUINA

DIES 1 I 6 DE GENER
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.

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 on hi haurà el
Pessebre Vivent.
En cas de pluja es farà al Pavelló Municipal.

FESTA DE SANT VICENÇ

Diumenge 23 de gener. A les 12 del migdia,
a l’església de Sant Vicenç de Camós. OFICI
SOLEMNE. I tot seguit, tradicional CANTADA
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CORNELLÀ
DEL TERRI
ACTIVITATS GENER
CONCERT D’ANY NOU 2022 DE LA
CORAL VALL DEL TERRI

Amb la Participació de Sussi Geli (veu) i Blai
Ciurana (piano).
Dissabte 1 de gener. A les 10:30 h. (en acabar
la missa, cantada per la mateixa coral, que
comença a les 10 h.). A l’església de Cornellà
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 DE REIS DE CORNELLÀ
DEL TERRI

Dimecres 5 de gener. Hora de sortida: 6 de la
tarda.
Recorregut pel poble de Cornellà del Terri.
Una vegada finalitzi el recorregut recepció de
SSMM Els Reis d’Orient i lliurament de regals.
Més informació www.cornelladelterri.cat i
programa a part.

QUINA ESPORTIVA

Dijous 6 de gener. A les 18 h. Al pavelló de
Cornellà del Terri.
Organitza: AE Cornellà del Terri i Club
Patinatge Cornellà del Terri.
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FESTA MAJOR DE SANT ANTONI
DIUMENGE 16 GENER

A les 12 h. Missa a la capella de Sant Antoni.

DILLUNS 17 GENER

A les 19 h. Rosari en Honor al Sant. A la
capella de Sant Antoni.

CLUB DE LECTURA
Divendres 28 de gener, a les 7 de la tarda. Al
Casal de la Gent Gran de Cornellà del Terri.
Comentarem el llibre: Nosaltres en la Nit, de
Kent Haruf.

ESPONELLÀ
ACTIVITATS GENER
CAMINADA QUICO SABATER

Dissabte 1 de gener. Sortida a les 11 del matí,
del Pont d’Esponellà. Farem el recorregut per
la ruta que el guerriller antifranquista va fer
pel nostre municipi el cap d’any de 1960.

LLIURAMENT D’OBSEQUIS DE
LA MOSTRA DE PESSEBRES I
ORNAMENTS

Diumenge 2 de gener. A les 5 de la tarda,
a Cal Baró, es donarà un obsequi a tots
els participants a la Mostra de Pessebres i
Ornaments.

ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT
DIMECRES 5 DE GENER

Els Reis d’Orient arribaran a 2/4 de 6 de la
tarda, a la plaça de Centenys i a 2/4 de 8 del
vespre, a la plaça de l’Església d’Esponellà.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
MARXA NÒRDICA
DIMARTS 11 DE GENER

El dimarts 11 de gener començarà l’activitat
de marxa nòrdica per a persones de totes les
edats. Es farà cada dimarts des d’1/4 de 4 fins
a 1/4 de 5 de la tarda.

ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT

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

CASALET DE NADAL

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

CLUB DE LECTURA
DIMECRES 12 DE GENER

Sessió del Club de Lectura per comentar el
llibre Consumits pel foc, de Jaume Cabré.

PALOL DE
REVARDIT
ACTIVITATS DE NADAL
Ma ROSA SÁNCHEZ CASTELLS i
EXPOSICIÓ DE DIORAMES i NOVA
EDICIÓ D’UN PESSEBRE DINS... UN
POT DE CONFITURA

Es podran visitar 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.

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.

DEL TERRI

PORQUERES
ACTIVITATS DE GENER I NADAL
CONCURS DE PESSEBRES A LES LLARS
Els premis es donaran el diumenge 9 de gener
sortint de missa d’11 h., a l’església de Sant
Andreu de Mata.

QUINA D’ENTITATS ESPORTIVES DE
PORQUERES

Dies 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

EXPOSICIÓ DE PESSEBRES DELS
LOCALS PARROQUIALS

Durant tot aquest Nadal vine a visitar el
nostre vitrall de Nadal, uns vitralls artesanals
que reprodueixen l’esperit nadalenc més
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.

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

CAVALCADA I CAMPAMENT REIAL
DE SES MAJESTATS ELS REIS
D’ORIENT
DIMECRES 5 DE GENER

Aquest any Ses Majestats tornaran a fer una
cavalcada per Porqueres, però ho faran sense
l’acompanyament de la seva comitiva reial
que els esperaran al campament reial instal·lat
als Jardins de l’Ajuntament, on tots els nens i
nenes podreu visitar i veure els reis de ben a
prop.
Hora de sortida de la cavalcada a les 18 h.
Recorregut: Inici Restaurant les Estunes,
c/ Pla de l’Estany, c/ Sant Galderic, rambla
Xavier Cugat, passeig de la Mediterrània,
c/ Menorca, c/ de la Formiga, cra. Camós,
c/ Colom, c/ Verge Montserrat, c/ Jaume
Balmes, c/ Jaume Pahissa, plaça del Quiosc,
c/ Montseny, c/ Xaloc, c/ Pere Calders, c/
Límits, c/ Migdia, c/ J.V. Foix, c/ Pau Casals,
plaça del Gra, c/ Joan Estany, c/ Mn. Ramon
Avellana, rambla Llibertat, c/ Folch i Torres, c/
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de l’Estació, c/ Sant Andreu, c/ Riera i Bertran,
c/ Víctor Català, c/ Miquel Martí Pol, c/ Sant
Pere de Roda, c/ Serra Sant Grau i Jardins
Ajuntament de Porqueres.
Consulta el recorregut a www.porqueres.cat.
Durant el recorregut els Reis no estaran
acompanyats de la comitiva reial però sí que
els patges reials repartiran caramels a tots els
nens i nenes que els estiguin esperant.
Enllaç del recorregut: https://www.google.
com/maps/d/u/0/viewer?mid=1dm2Vv7pJMt
gmQ2Er3aUMt-8EVNqoWtG8&ll=42.104195
53004992%2C2.7839115605793063&z=16

CAMPAMENT REIAL DE SES
MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT

El campament reial situat als Jardins de
l’Ajuntament de Porqueres s’obrirà a les 19
h i serà de lliure accés però amb aforament
controlat.
El campament reial serà el moment que
podreu donar-los les claus de les vostres
cases, veure’ls de ben a prop i donar-los les
cartes, els qui encara no ho hagueu fet!
Ses majestats estaran molt contents que els
vingueu a visitar, però sobretot tenen ganes
de veure els més petits de casa, siguem
solidaris!

MESURES DE PREVENCIÓ DE LA
COVID-19

Les mesures de protecció individual i
col·lectiva per a la prevenció de la Covid-19
són: mascareta, gel hidroalcohòlic a l’entrada
del recinte, respectar l’aforament establert i
respectar la distància de seguretat de 1,5 m.
en tot moment.

BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ
SALA D’ESTUDI

Del 7 al 28 de gener. De dilluns a divendres,
fins les 20:30h.
Per estudiants universitaris i de batxillerat.
Sala amb WiFi.

LLEGIR TEATRE (Club de lectura)

Divendres 7, a les 19 h. Comentarem la
lectura de Stabat mater, d’Antonio Tarantino.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
VISITA GUIADA A L’ESTUDI TALLER
CARLES FONTSERÈ

Dissabte 15, a les 12 h. S’ofereix visita guiada
a l’estudi taller del polifacètic artista Carles
Fontserè. Preu: 4€/general i 2€/reduïda.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a
bit.ly/3DURGbC

HORA DEL CONTE

Dijous 20, a les 17:30 h. Contes dels germans
Grimm, a càrrec d’Alma i la mar dels contes.
Activitat adreçada a nens i nenes a partir de
4 anys.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a
bit.ly/3dRI8Us

PRESENTACIÓ NOVEL·LA

Divendres 21, a les 19 h. Àngels Roura
presentarà la seva novel·la Maite vaig ser jo,
podries ser tu.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a
bit.ly/3INHHc2

CLUB DE LECTURA D’ADULTS

Dimecres 26, a les 19 h. Comentarem la
novel·la No diguis res: una història real de
violència i memòria a Irlanda del Nord, de
l’escriptor Patrick Radden Keefe.

EXPOSICIÓ

De l’11 de gener al 4 de febrer (en horari
d’obertura de la biblioteca)
L’Enginy (in)visible. Dones i tecnologia: passat,
present i futur.
Una exposició sobre el paper de la dona en
l’evolució social i tecnològica de la societat;
amb la col·laboració del Servei de Biblioteques
de la Diputació de Girona.

LLIBRES SOLIDARIS

Últim mes per col·laborar: la biblioteca ofereix
duplicats i donatius a 1€ per recaptar fons per
LA MARATÓ DE TV3 PER LA SALUT
MENTAL.

MÉS INFORMACIÓ

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

ACTIVITATS ESPORTIVES
CASAL ESPORTIU DE NADAL

Dies 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

CAMPIONAT DE PETANCA MIXTA

Diumenge 9 de gener.
Lloc: Pistes municipals, plaça dels Poetes.
Horari: A partir de les 9 del matí.
Inscripcions:
Per whatsapp al 618 311 274 (Toni), 680 276
349 (Kiko) o 620 931 445 (Quim).
Fins el 8 de gener.
Preu: 20.00€ per tripleta.
Descripció: Competició de tripletes mixtes
oberta a tothom. Màxim 32 equips. Premis
general i consolant.
Organitza: Club Unió Esportiva Petanca
Porqueres.

CENTRE CÍVIC DE PORQUERES
RERELTELÓ

Una proposta cultural amb produccions de
petit format en un espai escènic amb caràcter
propi on descobrireu una programació d’arts

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

696 088 056

Porqueres (Girona)

andreuescudero1971@gmail.com
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ON ANAR
en viu poc convencional i, sobretot, un lloc
privilegiat per viure la cultura de ben a prop.
Viu la cultura de prop!
Tota la programació i venda d’entrades a
rereltelo.cat
Segueix l’actualitat a Instagram @rereltelo

TEATRE DOCUMENTAL IMMERSIU

Divendres 14 de gener, a les 19 h i a les 21 h.
10 €.
IAIA
“Un espectacle per recordar la vida de la iaia”
Quan parlem de la història de les nostres
iaies, segurament poetitzem una memòria
nostàlgica, de vegades dura però també
romàntica. És aquesta la història que les
defineix? Per això els preguntem: “Iaia, si
féssim una obra que parlés de tu, com voldries
que fos?”
Iaia és un espectacle immersiu en el qual el
públic entrarà al menjador de casa la iaia per
reconstruir-ne i reviure’n els records. Una
proposta escènica en què conviuen passat
i present per conèixer i entendre la història
de les nostres iaies. Aquesta reconstrucció
es farà partint de material documental real
procedent de diferents iaies i captat gràcies a
les videotrucades; un altaveu a la vida de les
iaies a través del seu testimoni.

TEATRE

Divendres 28 de gener a les 20.30 h.
10 €.
STABAT MATER
“La impotència d’una dona que busca
desesperadament el seu fill”

MONOGRÀFIC DEL MES

GENER - CERÀMICA RAKÚ
Sessions:
Dissabte 29 de gener, de 10 a 13 h.
Dissabte 12 de febrer, de 9:30 a 14 h.
Preu: 25 €.
Mínim 8 participants.
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Inscripcions a www.centrecivicporqueres.cat

TALLER EN LÍNIA

LA PASTISSERIA MÉS ENLLÀ DEL SUCRE
Formació en línia de l’11 de gener al 15 de
febrer de 2022.
Preu: 50€.
Tota la informació i inscripcions a www.
centrecivicporqueres.cat

SANT MIQUEL
DE CAMPMAJOR
ACTIVITATS GENER
QUINA UE SANT MIQUEL

Dia 1 de gener. Al local social El Sindicat, a
les 18h.
Amb gran varietat de lots i premis.
Es convidarà tothom a xocolata calenta.

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.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS

SERINYÀ
ACTIVITATS GENER
PESSEBRISTES DE SERINYÀ

Fins al 30 de gener, al Casal d’Avis. S’exposarà
un pessebre al Casal d’Avis.

CASAL D’AVIS

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.

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.

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.

TEATRE FÍSIC
PRIMERA PERSONA, d’Albert Olivas i Adrià
Viñas.
Intèrpret: Adrià Viñas. Direcció: Albert
Olivas Hugas. Creació: Adrià Viñas i Albert
Olivas Hugas. Direcció tècnica: Arnau Nadal.
Il·luminació: August Viladomat (Guti). Espai
escènic: Lluís Nadal (Koko). Espai sonor: Marc
Paneque.
Primera persona és una travessa a la cerca
d’un nou horitzó. Representa la necessitat que
tenim els humans de cercar un espai propi,
íntim, el nostre refugi. És un viatge vital per a
renèixer i començar de nou.
Aquesta és una peça de teatre físic en un espai
íntim, per a pocs espectadors i per seguir a
través d’auriculars. Una proposta immersiva
per viure en primera persona.
Divendres 28 de gener, 20 h. i 22 h.
Dissabte 29 de gener, 18 h. i 20 h.
Diumenge 30 de gener, 12:30 h. i 18 h.
Espai: La Factoria d’Arts Escèniques.
Preu: 15 €.
29 _

MÉS A MES

ANADA A PEU A L’APLEC DE
SANT MER 2022

PROGRAMACIÓ 57è CONCURS DE
PESSEBRES DE BANYOLES

Després d’un any de no haver pogut anar a Sant
Mer a peu, esperem que enguany la pandèmia
ens ho respecti i puguem altra vegada continuar
la tradició de caminar des de Banyoles. Hi sou
convidats a venir-hi.

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.

Diumenge 30 de gener de 2022
Hora de trobada: 8,30 h
Lloc de la sortida: plaça del Monestir de
Banyoles.

Inauguració: Dissabte 4 de desembre, a les
20h., al Monestir.

La durada del camí d’anada és una mica més
de dues hores i mitja, comptant-hi la parada de
l’esmorzar. És una caminada suau ja que la major
part del recorregut passa per camins planers.
Tornada
La tornada per als que vulguin es farà amb
autocar des de Sant Mer, a les 13,30 h
Preu del tiquet del bus de tornada 3,00 EUR

Horari:
Dissabtes i festius, d’11 a 14h i de 17 a 21h.
Feiners: dies 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.

DONACIONS DE SANG
FONTCOBERTA. Dia 18 de gener. PAVELLÓ
MUNICIPAL, de 17 a 21 h.

Si esteu interessats o us agradaria fer un
voluntariat a les entitats de la nostra comarca
poseu-vos en contacte amb el Punt de
Voluntariat del Pla de l’Estany.
Tel. 972 580 388 o voluntariat@plaestany.net
Facebook: puntvoluntariatplaestany
Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal
del Pla de l’Estany.
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SERINYÀ. Dia 18 de gener. PAVELLÓ
MUNICIPAL, de 18 a 21 h.

EXPOSICIÓ 28 MESOS
RAPHA DEHESA
Fins al 7 de gener de 2022. A la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Banyoles.
De dilluns a divendres, de 9 a 20 h.

T

BIBLIOTECA COMARCAL
DEL PLA DE L’ESTANY

Llibres, discos, còmics, revistes... la Biblioteca programa presentacions de
publicacions recents ja sigui per la seva importància o pel seu vincle amb
Banyoles i comarca

PRESENTACIONS AL MUSEU DARDER:
Plaça dels Estudis, 1 Banyoles

Dissabte 15 de gener / 12 h. / Museu Darder
PRESENTACIÓ DE LLIBRE / Gratuït
Blau. Editorial Comanegra

D’Assum Guardiola.
Finalista del Premi Just M. Casero 2019.
Una novel·la que viatja entre les platges de la Costa Brava i d'Eivissa i de
revelacions encadenades entre dues amigues amb una assignatura pendent.
A càrrec d’Helena Batlle, editora de textos, bookstagramer i entusiasta de la
literatura i de la llengua.

Dissabte 5 de febrer / 12 h. / Museu Darder
PRESENTACIÓ DE LLIBRE / Gratuït
Tenim un cor per a tu. Editorial Pagès

De Marta Gubau i Mariona Visa.
Hi ha gent que agafa alguna malaltia greu al llarg de la vida. D’altres, en pateixen
diverses, jo les he sofert totes! I és que dec ser de mena egoista… tot per a mi!
Així i tot, penso que soc afortunada, ho he anat superant.
A càrrec de:
Dra. Núria Masnou, coordinadora de Trasplantaments a l'Hospital Dr. Josep Trueta
de Girona i coordinadora sectorial de la Regió Sanitària de Girona a l'ICS.
Teresa Castañer, biòloga i tieta de la Marta.
Carlota Pagès Geli, biòloga i investigadora predoctoral al grup de recerca
Hematologia Experimental de la Vall d'Hebron, especialitzada en limfomes.
Col·labora:

Dissabte 12 de març / 12 h. / Museu Darder
PRESENTACIÓ DE LLIBRE / Gratuït
Maria, la trementinaire Editorial Edicions Sidillà

De Dolors Salvador i Marta R. Gustems.
L’àvia de la Maria és trementinaire. La seva mare, també. Com que l’àvia ja és
gran, aquest any la mare demana a la Maria si la vol acompanyar a vendre les
plantes i els remeis que han preparat durant l’any.
SI ESTEU INTERESSATS/DES, DEMANEU INFORMACIÓ A LA BIBLIOTECA

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

Tel. 972 57 16 02 · biblioteca@ajbanyoles.org · www.bibgirona.cat/bibliotecadebanyoles

LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA

Per Josep Grabuleda

Desgraciat per partida doble
Hi ha persones que, no se sap per quina raó,
portaven la desgràcia a sobre gairebé des que
van néixer. En aquests casos només es pot
concloure que l’atzar els va jugar una mala
passada, una fatal mala passada.
Aquest és el cas d’un jove banyolí de finals
del segle XIX. D’aquest jove només trobem
una notícia apareguda al periòdic republicà
barceloní El Diluvio el 12 de febrer de 1896.
S’informa que un jove treballador de la
fàbrica Rabassa (en realitat J. Ribó i Cia, però
coneguda popularment com a fàbrica de can
Rabassa) va morir a causa d’un accident laboral
el dia 10 de febrer: “Anteayer por la mañana
ocurrió una desgracia en la fábrica llamada
de Rabassa, establecida en Bañolas (Gerona).
Una de las correas de la màquina cogió á un
joven operario, dejándole muerto en el acto.” A
Banyoles aquest dia 10 només va morir el jove
de dinou anys Joan Escubós i Coma, i s’ha de
suposar que era ell.

en tenir pocs recursos econòmics, la família no
l’havia pogut deslliurar pagant un substitut (com
solien fer els benestants). A més a més, havia
tingut la mala sort de ser destinat a Cuba, en
plena Guerra de Cuba: “Dicho sugeto tenía que
ir a Cuba en una de las próximas expediciones,
por haberle correspondido, mediante sorteo”.
La Guerra d’Independència de Cuba va ser
l’última guerra per la independència dels
cubans contra el domini espanyol. La guerra es
va iniciar el 1895 i va acabar amb la rendició
de les tropes espanyoles davant l’avanç de
l’Armada nord-americana el desembre de 1898.

La fàbrica de J. Ribó i Cia estava davant del
monestir, a la Cooperativa Agrícola. Era la més
gran de Banyoles i, el 1889, les obreres eren
obligades pel majordom (encarregat) a comprar
o cobrar part del salari amb mercaderies que
venia la mateixa empresa. I si arribaven tard
havien d’estar alguns dies de descans forçós,
i, a vegades, eren obligades a assistir a un
funeral i a recuperar les hores. A més rebien
sous esquifits. I a més a més, hi havia la realitat
tràgica de la sinistralitat laboral: els accidents
de treball es produïen reiteradament. La
fàbrica va tancar el 1899 a causa d’un conflicte
laboral, dels canvis estratègics de l’empresari,
de la manca d’energia hidràulica suficient en el
salt de can Rabassa (on hi havia la fàbrica), de
l’excessiva dependència dels aparells de vapor
i d’unes comunicacions viàries molt deficients.

No sabem quants banyolins van morir a la
Guerra de Cuba, com Antoni Verdaguer i Duran
(mort en territori cubà el 1898). N’hi va haver
també que van resultar ferits, malalts o morts
camí de casa, com, el 1899, Joan Feliu i Amat,
de vint-i-quatre anys, mort durant la travessia
del vapor alemany München, contractat per a
la repatriació de soldats de Cuba. I forces van
tornar molt malalts: el 1897 van ingressar al
sanatori de la Creu Roja de Barcelona alguns
“enfermos ó heridos del ejército de Cuba” com
Ramon Rodríguez i Caixàs. Fins i tot, a finals
de 1897 es van fer actes benèfics a Banyoles
per a socórrer els soldats malalts banyolins
tornats de Cuba i les Filipines. A les Filipines,
el 1896, els independentistes tagals (filipins)
es van revoltar i assetjar les tropes espanyoles.
Finalment, el 23 de desembre de 1897 es va
signar un pacte. Poc abans, el novembre de
1897, el vaixell vapor-correu transatlàntic Isla
de Luzón havia arribat al port de Barcelona
amb dos-cents noranta-un soldats malalts i
ferits procedent de les Filipines. Tanmateix,
durant la travessia varen morir-ne trenta que
van ser llençats al mar, entre ells el jove banyolí
Joaquim Agullé i Feixas.

Aquest jove va morir d’accident, però estava en
edat d’anar a complir el servei militar perquè,

En fi, el jove accidentat era de família pobre i
amb molta, molta, mala sort.
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COL·LABORACIÓ
Per JAUME VICENS - Enginyer Industrial - ENERGI

La pròxima generació
Portem molts mesos percebent com se’ns està
administrant la marca “Next Generation EU”
per diferents vies institucionals, empresarials i
publicitàries, sense saber ben bé quan i com serà la
dosi completa i quins seran els seus efectes.
Sembla ser que tenim un pla per a la recuperació
de l’economia europea i per aconseguir que
aquesta sigui més sostenible, digital i resilient, al
mateix temps que inclusiva i cohesionada. Però, la
Unió Europea sabrà dirigir bé els fons dotats amb
750.000 milions d’euros per assolir els objectius
plantejats? Està per veure, i certament és una tasca
de gran envergadura i complexitat. Però al mateix
temps, i veient les primeres infiltracions d’aquests
diners al sistema en forma de subvencions, em
sembla que val la pena fer-nos una subpregunta:
tenim un pla o simplement un conjunt de
subvencions?
La música del “Next Generation”, sona bé: la més
gran inversió de la història de la UE per sortir
més forts i competitius vers el món després
de la pandèmia. Per tant, se suposa que s’han
d’identificar projectes estratègics (tractors) que
arrosseguin el teixit empresarial i social cap a un
nou paradigma energètic, digital i inclusiu. La lletra,
però, s’està manifestant com altres coses vistes en
el passat, com ara el “Plan E” promogut pel govern

de Zapatero.
En concret, les subvencions a les renovables,
i específicament a l’energia fotovoltaica, són
sens dubte un estímul a particulars, empreses i
administracions per la transició a energia verda i
generar estalvis econòmics. Benvingudes siguin!
I cal estar atent a la línia oferta per ICAEN a
la fotovoltaica (a partir del 10 de gener per a
particulars), que poden suposar ajudes des del
15% al 45%. Però honestament, són realment
necessàries aquestes subvencions? Mereixen
ser elevades a categoria de “Next Generation”?
L’energia fotovoltaica, en un context en què el
preu de l’energia és altíssim, està destinada a
una ràpida i extensa implantació, amb ajudes o
sense. Les subvencions són mesures temporals
per corregir ajustos d’un mercat imperfecte, per
protegir determinats sectors, o per ajudar a la
maduració i assoliment de la corba d’aprenentatge
de tecnologia o sectors productius.
Alguns diuen, amb ironia, que el pla “Next
Generation” serà recordat com les ajudes que
seran pagades per les pròximes generacions.
Esperem que no sigui així, i que els responsables
polítics tinguin encert en l’aposta real per allò
ens permeti fer un pas endavant amb tecnologies
altament sostenibles i competitives.

· LEGALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS
· PROJECTES EXECUTIUS

· LLICÈNCIES D’OBRES I ACTIVITATS

PROJECTEM
INSTAL·LEM
LEGALITZEM

PROJECTES I SERVEIS D’ENGINYERIA
ENERGIES RENOVABLES

Av. La Farga, 81 - BANYOLES
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972 57 69 66

www.energi.cat · energi@energi.cat

Especial

Instal·ladors

T 972 580 505
M 669 666 113

-

-

info@insttec.com
www.insttec.com
c/ Paper, 21 baix
BANYOLES

ELECTRICITAT
FONTANERIA
CALEFACCIÓ
GAS

INSBOSCH

SL

c/ dels Menuts, 18 - Polígon Industrial La Farga
Tels. 972 57 12 50 - 972 57 14 30 · BANYOLES
www.insbosch.cat - info@insbosch.cat

Pol. Ind. del Terri · C/ Indústria, s/n · 17834 PORQUERES
Tel. 972 576 704 · E-mail: porqueres@mafonsa.cat

Especial Instal·ladors

GENERACIÓ POST

JORDI RIBOT i THUNNISSEN professional del món de la dansa
La teva història?
La meva història comença als Països Baixos,
on vaig néixer. O potser abans, a la universitat
d’Ithaca (Nova York), on es van conèixer la
meva mare (holandesa) i el meu pare (català).
Aquest rerefons bicultural m’ha marcat molt i
des de sempre.
La meva família es va traslladar a viure al
Pla de l’Estany quan jo tenia tres anyets. A
Banyoles, primer, i a Melianta, després, vaig
créixer estimant els llibres, el rem, el teatre i la
dansa. Més endavant, quan vaig anar a estudiar
i treballar a Barcelona, allò que havia après i
viscut al Club Natació sota les ordres de Bienve
Front, a l’Esbart Dansaire Fontcoberta amb
l’incansable Antonio Jaén o com a membre de
la companyia Pocapuc Teatre va anar guanyant
en valor. Sóc conscient que vaig tenir una
infància molt privilegiada, i n’estic molt agraït.
Créixer amb mig peu en una altra cultura
–a casa sempre hem combinat el català i el
neerlandès, per exemple– em va dur, l’any 2014,
a traslladar-me a viure a Amsterdam junt amb
l’Alfons, la meva parella. Gairebé vuit anys més
tard hi hem plantat noves arrels i jo he entès
que, tot i haver-hi nascut i parlar l’idioma, no
deixaré de mirar-me mai la realitat neerlandesa
una miqueta des de fora. Em segueixo sentint
més identificat amb els llocs i la gent que m’han
fet qui sóc i que m’han vist créixer. Banyoles,
Barcelona, Catalunya… segueixen sent casa.

Redacció d’Els Colors

Ambició o vocació?
Ambdues.
Vaig
escollir
dedicar-me
professionalment a la dansa per vocació i
relativament tard. Jo, llavors, treballava per la
Generalitat en temes de gestió de coneixement
i hauria pogut quedar-m’hi. Tenia 27 anys.
Però vaig saltar de la barca per presentarme a les proves del Conservatori Superior
de Dansa de l’Institut del Teatre perquè
volia donar una oportunitat a una part molt
important del que em defineix. A l’Institut
vaig descobrir la meva passió per la teoria de
la dansa i per la seva història –encara avui tan
invisibilitzada en les Històries de l’Art– i vaig
convertir la divulgació de la dansa en la meva
principal ambició professional. I fins avui.
Actualment, sóc professor d’història i teoria
de la dansa a Amsterdam i a Arnhem. A banda,
escric ressenyes sobre espectacles i genero
continguts i activitats per apropar la dansa a
nous públics. També a Catalunya, on col·laboro
regularment amb el Mercat de les Flors i el
Festival TNT de Terrassa, entre altres.
Viure per treballar o treballar per viure?
Gaudeixo de la vida més enllà de la feina. Però
no nego que tenir la sensació que la meva feina
té un impacte positiu en les persones amb
les quals interactuo dona molt de sentit a la
meva vida. Aspirar –mitjançant classes, textos
i trobades– a empoderar les mirades sobre i els
discursos al voltant de la dansa d’estudiants i
espectadores em motiva a seguir fent el que
faig.

36 _

Ara més a prop teu
MAITE VIÑAS ORIOL

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

MENJAR BÉ

Per Jaume Fàbrega

Oca amb naps
L’oca amb naps és un plat de festa popular
a les comarques gironines i que a casa no
solia mancar a les grans festes. Les primeres
matèries eren irreprotxables, l’oca blanca de
raça empordanesa (que ja pràcticament no
es troba) i naps negres de Banyoles. Els naps
negres de Banyoles, Capmany o Talltendre i la
Cerdanya són d’una finor incomparable i no
és recomanable canviar-los per naps blancs,
ni molt menys per naps rodons, que a casa
donàvem a les vaques.
INGREDIENTS
Una oca
Oli
Un quilo de naps
Una ceba
Dos tomàquets
Herbes: llorer, farigola, canyella, nou moscada
(opcional)
Farina
Una copa de vi ranci o brandi
Sal
Pebre
Aigua
Picada: Dos alls, un ramet de julivert, un grapat
d’ametlles torrades (50 gr.), un carquinyoli (o
alguna altra galeta, o pa fregit). Hi és molt bo el
fetge de l’animal, fregit.

poc tomàquet (millor concentrat) que quedi
com una confitura. Tireu-hi un pols de farina,
remenant-ho una mica. Quan sigui tot cuit i
ben confitat, afegiu-hi l’oca juntament amb
les herbes, si n’hi poseu. Mulleu-ho amb aigua
i ho deixeu coure lentament, amb la cassola
tapada. Si convé, de tant en tant, hi afegiu
unes cullerades d’aigua. Una mitja hora abans
que sigui cuit, tireu-hi els naps. Prèviament els
haureu pelat, bullit (quasi només escaldats) i
després enfarinat i fregit amb oli i escorreguts
amb un paper de cuina. Al cap d’uns vint minuts
afegiu-hi la picada feta amb els alls, les ametlles,
el julivert, el carquinyoli, el fetge i un rajolí de vi
ranci. Tasteu-ho de sal i pebre.

ELABORACIÓ
Netegeu i feu a talls l’oca. Saleu-los i enrossiulos en una cassola amb l’oli. Traieu-lo i llenceulo. A la mateixa cassola amb una mica d’oli,
feu-hi un sofregit amb la ceba i la tomata, amb

NOTES
Normalment els naps se solen bullir abans i s’hi
posen sencers o mig partits, però també s’hi
posen tallats ben menuts, en aquest cas sense
bullir.

38 _

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!

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

ANIMALS PROPERS

Per Clínica 1001

Crido, volo, t’observo passar. Et miro, marxo, d’un lloc a l’altre.
Sóc fosca com la negra nit. I encara que em diguin maleït jo segueixo pels
cels d’aquest món bonic.
Ja saps qui sóc?

NOM

Català: Corb; Castellà: Cuervo; Anglès: Raven; Llatí: Corbus Corax

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS

Té una envergadura de 120-130 cm
És l'ocell més gros dels còrvids
Són omnívors per això tenen becs i potes robustos
Fa una dieta oportunista, que pot incloure petits animals, ous, carronya i aliments
vegetals.
El corb és un animal molt present a la mitologia, la literatura i les arts.

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
GENER 2022
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

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

PORQUERES

Dies 3, 4, 5, 7
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

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

FONTCOBERTA

Dies 24, 25, 26, 27, 28
NATÀLIA RUHÍ

CORNELLÀ DEL TERRI CAMÓS
Dies 10, 11, 12, 13, 14
M. CARME BUSQUETS

TELÈFONS D’INTERÈS

Dia 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 17, 18, 19, 20, 21
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
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Dr. Eduardo Reyes Afonso

Bon Any Nou!

Ginecòleg. Número de col·legiat 6996

Parlem del càncer de mama
El càncer de mama és el més freqüent
entre les dones. Es pot iniciar en diferents
zones, tot i que en la majoria de casos sol
començar en els conductes o en els lobels,
i després pot expandir-se cap enfora. Les
dades anuals assenyalen que per cada
100.000 habitants es diagnostiquen uns
132 nous casos; això vol dir que la
probabilitat de desenvolupar càncer de
mama al llarg de la vida afecta una de cada
vuit dones. La franja d'edat de més risc és
la compresa entre els 45 i els 65 anys.
Malgrat tot, el càncer de mama és una
malaltia amb una elevada taxa de curació,
situant-se actualment en el 86% durant un
període de cinc anys de tractament.
Aquesta
elevada
supervivència
se
sustenta en dos pilars: l'avenç en les
teràpies personalitzades i el diagnòstic
precoç, en què la mamografia juga un
paper fonamental. En aquest sentit, una
dada és extremadament reveladora: en les
poblacions on es fan cribatges, l'augment
de la supervivència ha augmentat al
voltant d'un 30% respecte de les
poblacions on no se'n fan. El cribatge
poblacional a Espanya s'inicia a l’edat de
cinquanta anys i finalitza a seixanta-nou
anys, i s'ha de fer una mamografia cada
dos anys. Recentment, la Comissió
Europea per al càncer de mama ha
suggerit la possibilitat d'ampliar aquest

període per als rangs d'edat compresos
entre els 45 i els 49, i els 70 i els 74 anys.
La majoria de càncers de mama són
esporàdics i únicament entre un 5% i un
10% es deuen a causes genètiques o
familiars. Els estímuls hormonals, l'edat
avançada, el consum de tabac o alcohol,
l'exposició a contaminants o l'obesitat són
factors de risc. Per contra, dur una vida
saludable, consultar un especialista en cas
de notar algun canvi sospitós a les nostres
mames (bonys al pit o a l'aixella, augment
de gruix o inflor, irritació o enfonsaments
de la pell, secrecions, dolor, canvis de
forma...) i realitzar-se les mamografies de
cribatge són les millors eines que tenim
per prevenir o detectar precoçment el
càncer de mama.
Pg. Mn Lluís Constans, 130 · Banyoles (Girona)
administracio@clinicasalus.org

CONSULTES EXTERNES: 972 573 018

Segueix-nos a

CONSULTORI OBERT

Per Marta Expósito

El plaer de menjar
Segur que en algun refredat o potser en algun
moment de la pandèmia heu perdut el gust
i/o olfacte... ho recordeu? Què sents quan
no notes el gust del menjar? Quin interès es
desperta? Realment després menges per gana
o per gust?
El gust i l’olfacte són molt importants pel nostre
dia a dia, ens indiquen si un aliment és bo o si
està en mal estat, ens donen plaer, a vegades
només d’olorar ja ens ve gana... i és que fins que
no el perds no t’adones de tot el que envolta
aquests sentits.
En el meu cas, el fet de no notar cap gust em va
crear molta menys necessitat de menjar, menys
gana, era un menjar ben bé per sobreviure,
sense cap motivació plaent. I és que realment
menjar, degustar i gaudir del que estàs menjant
és realment un festival.
Per això mateix, quan estem seguint una pauta
alimentària en què els aliments/plats són poc
gustosos o bé no són gens del nostre grat,
realment perdem la il·lusió de menjar, les ganes
i el plaer. Ens movem per plaers, a la vida, i si
menjant no hi ha plaer, la pauta que fem durarà
poc. Ara, si vols que sigui una pauta per tota
la vida, potser pots buscar receptes gustoses
amb els aliments recomanats per tu, d’aquesta
manera estaràs gaudint de menjar i si hi ha
plaer, perdurarà en el temps.
Quan gaudim d’un àpat fa que també mengem
de manera més conscient, escoltant les nostres
sensacions, menjant per gana ingerint el que

ens demana el cos, ni més ni menys.
Si em permets, et faré alguna recomanació per
aquest any nou:
- Procura menjar amb gana, pregunta’t abans
de menjar si realment tens gana o menges
per menjar...
- Assegura’t de gaudir la majoria d’àpats,
també pots gaudir de menjar saludable! Hi
ha plats deliciosos que són dins d’una pauta
sana i equilibrada.
- Intenta enganxar la teva família a menjar
així conscientment (sense televisió ni
distraccions) i amb plaer, serà molt més fàcil
per tots!
Desitjo que aquest nou any pugueu gaudir
de plats gustosos i saludables amb molt bona
companyia!
Si teniu algun dubte o suggeriment podeu
escriure un correu a martadietista@gmail.com o
bé consultar a www.martaexposito.cat

Telèfons 972 570 318 - 636 133 433
www.revistaelscolors.com
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Estàs cansat/da de
quedar-te sense veu?
Notes cansament i
esforç quan parles?
La veu és la teva eina
de treball?

Una altra veu
és possible!

La mascareta ha
empitjorat la teva veu?
Vols començar l'any
millorant la teva veu?

APUNTA'T AL TALLER
DE PREVENCIÓ DE
TRASTORNS DE LA VEU!
Dissabtes al matí, 1 h 30.
PLACES LIMITADES
Per més informació:
info@ciner.es o al 675 632 345

www.ciner.es
@cinergirona

C/ Bòbila, 20 Bx - 17481 St. Julià de Ramis (Girona) - Tel. 972 170 793 - 675 632 345 - info@ciner.es

DEIXA’T SORPRENDRE AMB ELS
NOSTRES PRODUCTES DE QUALITAT,
ASSORTITS D’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 · 635 763 854

FES-NOS EL TEU ENCÀRREC!

· 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

Per Dr. August Corominas
Professor de Fisiologia Humana
de l’Universitat Autònoma de Barcelona

COL·LABORACIÓ

Quan i com s’acabarà aquesta pandèmia:
reﬂexió de la pandèmia de 1918
Estem vivint la sisena onada de la pandèmia de

Corominas), metge de Banyoles, i explicava

la COVID-19 i hi ha una gran crisi econòmica,

com moria la gent de Banyoles. A cada casa

sanitària i social. 5,2 milions de morts i 350

un o més morts? Deia que en aquest poble

milions de malalts curats (193 països diferents)

van morir sense tractament efectiu unes 5.000

ha sigut una patacada social i demogràfica

persones.

impressionant. S’ha intentat tota classe de

En aquella pandèmia va costar molt sortir de la

confinaments i recomanacions molt justificades
de mascareta, solució hidroalcohòlica, distància
social i ventilació. En haver-hi tancament de
botigues, teatres i hostaleria, restaurants…
ha esdevingut una gran crisi econòmica... Hi
ha hagut “botellons” violentíssims amb fins a
40.000 assistents i tota classe de destruccions
i cremacions, amb ferits d’arma blanca.

crisi sanitària, econòmica i social. Va costar uns
3 anys tornar a una situació acceptable.
La pandèmia actual millorarà i s’acabarà en
funció de tres paràmetres: virus i mutacions;
persones i la seva immunitat i grup comunitari,
segons responsabilitat, disciplina i actitud
col·laborativa. Els botellots, les revetlles, les
festes i els ponts,

no hi ajuden. Són molt

Ens refarem de tot això? Moltes indústries

importants els tractaments i les teràpies

d’alimentació no ho han pogut aguantar i han

preventives, vacunació i higiene.

plegat.

El virus depèn de les mutacions (ara tenim la

Doncs què podem fer? És interessant estudiar

soca Delta Plus i l’Omicron), britànica, brasilera,

una altra gran pandèmia, la de la Grip Espanyola,

sud-africana, índia, uruguaiana i les que puguin

que va causar entre 30 i 40 milions de morts i

venir. Depèn de la salut ambiental (canvi

molts ferits (sense estadístiques)... Comparem

climàtic), salut animal, possibles portadors

30 milions contra 3 milions. Comparem el

(zoonosi,

temps de la història mèdica, terapèutica i

ratpenats, pangolins i visons). L’OMS diu que

farmacològica i preventiva. L’any 1918 no

el canvi climàtic catapulta les pandèmies. Quan

hi havia gairebé res. Jo en tinc referències

serà la propera? Segons els viròlegs i l’OMS s’ha

personals per part del meu avi (Candi

de comptar fins al 2025, final de pandèmia.

com

a

principals

transmissors:
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ALUMINI, PVC, VIDRE

T. 661 279 397
www.tancamentsalbert.com · tancamentsalbert@gmail.com

Segueix-nos a

COM VA COMENÇAR...

Per Joan Anton Abellán

El triatló
En principi es dona per bona la data del 25 de
setembre de 1974 com el dia en què a San Diego
(Califòrnia) va començar el triatló modern, però
hauria de passar encara una dècada per què
aquest esport arribés a l’estat espanyol. Fou
Banyoles, després de Guadalajara i Santander,
la tercera ciutat de l’estat en organitzar una
prova de triatló, i avui dia ostenta el rècord de
continuïtat amb proves ininterrompudes.
La de Banyoles va ser una prova proposada i
organitzada per la Comissió de Marathon de
Catalunya (una entitat creada el 1977 i que
tenia per objectiu difondre per tot Catalunya
els avantatges del córrer de forma popular)
i el Patronat Banyolí de l’Esport i en la qual
van col·laborar les més important empreses
esportives del moment.
En aquella primera prova es van inscriure
266 atletes, entre els que hi havia uns quants
banyolins molts dels quals socis del Club
Natació Banyoles. Eren les 9 del matí del
diumenge 21 de setembre de 1986, quan
després d’un viatge a la caixa d’un camió que
els va portar des del Club Natació Banyoles a
la zona de Lió, els esportistes es llençaven a les
aigües de l’estany per començar la que seria la
I Triatló de Catalunya. Després d’un recorregut
de 1.400 metres nedant, vindrien sis voltes
a l’estany en bicicleta (39,5 km), entrant pel
carrer Sant Mer i una volta corrent a peu (7,5
km), amb dos avituallaments, un al Club i l’altre
a l’església de Porqueres, fins a creuar la línia
de meta, en una distància molt propera a les
actuals proves de triatló, que són 1.500 metres
nedant, 40 quilòmetres en bicicleta i 10 de
cursa a peu.
Com recorden els organitzadors, aquella
primera prova va ser força complicada, ja que
els participants, en una gran majoria, no sabien
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exactament en què consistia la prova. Va ser
una prova amb unes mesures de seguretat
molt allunyades de les actuals, ja que es va
disputar en un circuit obert, on circulaven els
cotxes, i l’única obligació que va imposar la
policia va ser la de posar cons a la carretera
de circumval·lació a l’estany, de manera que
per una banda circulaven els cotxes en un sol
sentit, i per l’altra el ciclistes i en algun punt fins
i tot els corredors.
Anys més tard, el 1989 es va crear formalment
la secció de triatló del Club Natació Banyoles,
adscrita a la a la Federació Catalana de Triatló,
amb l’objectiu de coordinar els desplaçaments
i posar en comú tècniques i programes
d’entrenament, materials i filmacions. Però tot
i que Banyoles va seguir organitzat, any rere
any, la Triatló de Catalunya, a nivell del Club
aquest esport es va anar esvaint fins arribar a
desaparèixer com a secció.
Passats els anys, l’any 2008 es va tornar a
reactivar fins al dia d’avui, que és un dels
esports que actualment es practiquen al Club
Natació Banyoles a la vegada que la ciutat
s’ha convertit en un referent mundial d’aquest
esport, i des de l’any 2011 s’hi han celebrat
diverses proves internacionals.

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

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

MES DE FEBRER
TANCAT PER VACANCES
c/ Església, 19 - 17846 Mata (Porqueres)
Telèfon 972 581 660 - Mòbil 634 500 951
www.inspirafisioestetica.com
info@inspirafisioestetica.com
ALTA COSMÈTICA NATURAL I ORGÀNICA CERTIFICADA

PERRUQUERIA

Home - Dona

20%

DESCOMPTE

EN TRACTAMENTS DE
KERATINA
C/ Sant Martirià 90 - BANYOLES
Tels. 872 092 542 - 633 893 127

ESPECIALISTA EN
MAMPOSTERIA

(COL·LOCACIÓ DE PEDRA)

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

PREVENCIÓ I SEGURETAT

Per Faust Moreno Rodríguez

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

Violència masclista digital
QUÈ ÉS LA VIOLÈNCIA MASCLISTA DIGITAL?

dignitat i la reputació; atempten contra la

Rebre insults o amenaces masclistes a través

privacitat i la llibertat d’obrar de la dona; li

de les xarxes socials, veure com comparteixen

causen pèrdues econòmiques, i obstaculitzen

fotografies

la seva participació política i la seva llibertat

íntimes

sense

el

nostre

consentiment o, fins i tot, com entren al nostre

d’expressió.

mòbil o ordinador sense permís són exemples
de l’anomenada violència masclista digital. Es

QUINS SÓN ELS IMPACTES?

tracta d’agressions que es perpetren a través

Encara que pugui semblar més innòcua perquè

d’internet, l’ordinador, els mòbils, les xarxes

és menys física, la violència masclista digital

socials, etc., i que cada dia augmenten.

pot tenir un abast ampli i ser molt nociva a

Aquesta violència sovint es combina amb la

llarg termini. Els seus impactes poden afectar

violència masclista presencial.

diferents esferes, com la salut psicològica

Vegem la definició de violència masclista

(estrès, ansietat, etc.), i també poden provocar

digital recollida a l’article 4 de la llei catalana

danys físics (mal de cap, nàusees, malestar físic

en matèria de violència masclista (17/2020):

més greu, etc.). Aquesta violència també té

“Els actes de violència masclista i misogínia en

impactes socials, culturals i relacionals perquè

línia comesos, instigats, amplificats o agreujats,

busca, precisament, l’aïllament i el silenci de les

en part o totalment, amb l’ús de tecnologies de

persones agredides, així com la restricció de la

la informació i de la comunicació, plataformes

seva llibertat d’expressió i de moviment.

de xarxes socials, webs o fòrums, correu
electrònic i sistemes de missatgeria instantània

QUÈ PUC FER?

i altres mitjans semblants que afectin la dignitat

Si heu estat víctima de violència masclista

i els drets de les dones. Aquests actes –apunta

digital o si els fets que esteu patint són altres,

la norma– causen danys psicològics i, fins

la policia us assessorarà sobre el procediment

i tot, físics; reforcen estereotips; danyen la

a seguir.
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UNS ULLS ESTRANYS

Per Mar Vilà

Casa
A finals de novembre, vaig aprofitar un descans
entre classe i classe per anar a fer un tomb
per un centre comercial de la localitat on
treballo (a uns 60 km de Banyoles). Mentre
anava caminant entre les primeres decoracions
nadalenques del comerços, lluny, en línia recta,
vaig veure una imatge que em resultava familiar.
De la mateixa manera que els Reis Mags quan
segueixen l’estel de Nadal, vaig començar a
seguir aquella imatge que, a mesura que m’hi
acostava, anava prenent forma. Curiosament
també era una estrella. Era l’estrella de
l’Associació de Pessebristes de Banyoles. Algú
m’havia portat els pessebres banyolins fins a la
porta de la feina. I mentre em delectava amb
la petita mostra de pessebres, em vaig adonar
que em sentia com a casa. Casa. Aquell lloc que
et fa sentir segur, invencible, confortable. Casa.

que començo a sentir que Banyoles és casa
meva? Potser ja puc dir que «sóc de Banyoles»?

Aquell estat de pau i seguretat que et fa pensar

L’únic que sé és que entre aquells pessebres

que no et pot passar res dolent. Sempre m’he

tan desubicats com jo, em vaig sentir una mica

sentit més «del món» que d’un lloc concret i

acompanyada... una mica més banyolina. Vaig

ara, per primera vegada, sentia aquell bocinet

anar diverses vegades a veure els pessebres i,

de Banyoles com si fos casa meva. M’he passat

mentre la gent que passava amunt i avall, en

molts anys dient que era de Barcelona i que

passaven olímpicament o s’ho miraven com

vivia a Banyoles. I com que sempre he anat

una cosa estranya, per a mi, era l’element

amunt i avall com una baldufa, no he sentit

menys estrany que hi havia allà a dins. Per a mi

que un lloc fos més casa que un altre. Serà

era casa. Per a mi era Banyoles!

Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 839 067
pablopenabad72@gmail.com
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MENÚ DIARI

Únic canal autoritzat per emetre
tot el futbol als locals públics

Vine a disfrutar de tots els
partits de futbol
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.
HABITACIONS 24h

HABITACIONS REFORMADES AMB TV i BANY COMPLET

ASTRONOMIA

Vida 3.0
Aquest títol correspon a un llibre escrit per
Max Tegmar, un cosmòleg suec nascut el 1967
que ens parla de què significa ser humà a l’era
de la intel·ligència artificial (IA). El llibre es va
publicar el 2018.
Primer defineix la vida com un procés capaç
de preservar la seva complexitat i de replicarse, desenvolupant-se, passant inicialment
per una fase biològica a la qual anomena 1.0,
després una altra cultural (2.0) i, finalment,
la fase tecnològica (3.0). La primera, era
sols producte de l’evolució, la segona ja era
capaç de millorar el seu soft ware mitjançant
l’aprenentatge i la tercera ja pot millorar, fins i
tot, el hardware.
Segons ell planteja, la IA ens podria permetre
crear vida 3.0 al llarg d’aquest segle. El que
caldria definir seria com aconseguir-la. En
aquest debat proposa tres camps: el dels
tecnoescèptics, els utòpics digitals i els que
creuen en una IA benèfica.
Els primers, opinen que construir una IA
sobrehumana no succeirà en centenars d’anys
i que no cal preocupar-se. Els segons, diuen
que és molt probable que succeeixi al llarg
del segle XXI i ho veuen com un pas natural i
desitjable dins l’evolució còsmica. Els darrers
no creuen que arribi dins d’aquest segle, sinó
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que, a més, diuen que caldrà un gran esforç
d’investigació sobre IA segura.
La IA actual només és capaç d’assolir
objectius molt específics, mentre que la
humana és extraordinàriament ampla. La
nostra xarxa neuronal és un substrat potent
per l’aprenentatge, ja que, pel fet d’obeir
les lleis de la física, pot reorganitzar-se per
millorar progressivament la seva capacitat
d’implementar determinades funcions. La
tecnologia duplica la seva potència cada dos
anys (Llei de Moore). El seu cost s’ha reduït a
la meitat en aquest període durant gairebé un
segle. Això ha permès l’era de la informació.
El progrés a curt termini ha estat capaç de
millorar considerablement les nostres vides
en moltes formes. A la nostra vida personal,
a les xarxes elèctriques, mercats financers,
vehicles autònoms, robots cirurgians i
sistemes de diagnosi. Un dels grans reptes
seria el dels problemes tècnics relacionats
amb la verificació, validació, seguretat i
control. En especial els derivats del control
d’armes per l’AI. Es podria plantejar un tractat
internacional per prohibir determinades
armes autònomes?.
Podríem arribar a tenir robojutges?, les nostres
lleis haurien d’adaptar-se ben ràpidament per

Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

seguir el ritme dels avenços en IA. Temes com
la privacitat, responsabilitat i regulació serien
cabdals.
Segurament les màquines intel·ligents ens
acabin substituint per complet, encara que
de manera progressiva. Però caldria, per
compensar, que la riquesa generada servís
per millorar les condicions de vida de totes
les persones. Així s’evitaria que augmentés
la desigualtat de forma significativa, tal com
vaticinen molts economistes.
Un altre dubte que es planteja és si algun dia
aconseguim una IA general de nivell humà,
podríem arribar a una explosió d’intel·ligència
que ens deixés molt enrere? La podríem
controlar?
Com podria evolucionar una cursa cap
la IA general?, podrien sorgir diversos
escenaris de cara als propers mil·lennis.
Aquesta
superintel·ligència
podria
conviure pacíficament amb el humans?,
independentment que es vegi forçada a ferho –esclavitzada– o de forma amigable.
Podria la humanitat extingir-se i ser
reemplaçada per la IA o per res més, extinció
total? No existeix cap consens entre els
experts de quin seria l’escenari desitjable.
Tots tenen inconvenients. Cal definir ben
clarament els nostres objectius futurs per no
desviar-nos ni equivocar-nos.
Si arribéssim a aquest nivell de vida
superintel·ligent, segurament en milions
d’anys, es podrien aprofitar molt més
eficaçment els recursos. La biosfera podria
créixer de l’ordre de 32 magnituds i obtenir més
recursos a través de la colonització còsmica a
una velocitat propera a la de la llum. El primer
producte a compartir o comercialitzar seria
la informació. El problema podria sorgir quan
les civilitzacions estiguessin tan separades
que fos dificultós controlar-les. En aquestes
noves civilitzacions es podrien crear nodes
superintel·ligents, cooperadors o no, però que

a l’expandir-se podrien donar com a resultat
l’assimilació, la cooperació o la guerra.
La intel·ligència és la capacitat d’assolir
objectius complexos. Podem conformar els
objectius de la màquina amb els nostres?
Podrem aconseguir que els aprenguin,
adoptin i conservin? Es pot crear IA que vetlli
per l’autoconservació, l’obtenció de recursos
i la curiositat per comprendre millor el món?
La majoria dels éssers humans estan d’acord
a grans trets sobre molts principis ètics, però
no està clar com aplicar-los a altres animals
no humans ni a la IA futura. No està clar com
dotar una IA superintel·ligent d’un objectiu
últim que no sigui indefinit ni condueixi a la
destrucció de la humanitat. Cal investigar més
a fons sobre algunes qüestions filosòfiques
difícils de definir.
No existeix una definició indiscutible de
«consciència», com a experiència subjectiva.
Saber si les IA són conscients o no porta a
nous problemes filosòfics i ètics. Poden sofrir,
han de tenir drets? Ho haurem de decidir.
Blog personal de l’autor:
http://elsmeusescritscpf.blogspot.com.es
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DONES AMB HISTÒRIA

Per Maica Palmada

Qui va ser Ada Lovelace?

La primera programadora en la història dels computadors
Ada Augusta Byron King, comtessa de Lovelace,
va néixer a Londres el 10 de desembre de 1815.
Se li atribueix el primer algoritme codificat
destinat a ser processat per una màquina. Va
ser una dona molt avançada en plena època
victoriana.
Va ser l’única filla legítima del poeta Lord Byron
i Annabella Milbanke. El matrimoni dels seus
pares va ser una història turbulenta: el poeta
tenia mala reputació per les seves infidelitats,
ja que se li coneixien romanços amb homes i
dones, es van separar quan ella tenia dos mesos
i va créixer amb la seva mare, la qual, temerosa
que la seva filla pogués convertir-se en poeta,
la va orientar cap al món de les ciències. Tot
i així, Ada sempre es va sentir també unida a
son pare i al seu món poètic. Des de petita
havia deixat clar el que volia ser: “matemàtica
i metafísica”.
Era una noia molt activa que feia activitats
diverses, com gimnàstica, dansa i equitació.
També va desenvolupar qualitats musicals en
aprendre a tocar diversos instruments com el
piano, el violí i l’arpa. La influència de la seva
mare va ser molt important, ja que les qüestions
de mecànica l’atreien molt i va inculcar a Ada
aquest interès.
Als 17 anys va conèixer un personatge clau en
la seva vida, Mary Sommerville, una notable
matemàtica. Juntes van traduir els treballs
de Laplace, traduccions que es van utilitzar
posteriorment a Cambridge.
A la mateixa edat, també va conèixer Charles
Babbage. Tant ella com la seva mare van
quedar impressionades per la seva màquina de
diferències finites, que desitjava generalitzar en
una màquina analítica, o computadora general.
Anys més tard es va casar amb William King,
vuitè baró de King, comte de Lovelace, va tenir
tres fills amb William i una quarta filla amb sir
David Brewster, Scherezada Lovelace, que va
ser l’única descendent que seguiria els passos
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de la seva mare.
Més tard va entrar a treballar amb Charles
Babbage, qui estava impressionat pel talent
que tenia la noia, Ada va inventar una notació
per descriure algorismes en la màquina de
Babbage, creant així el primer llenguatge
de programació. Va haver de signar els seus
treballs amb les seves inicials A.A.L., perquè no
la censuressin per ser dona.
En l’última època de la seva vida es van succeir
les crisis nervioses, els deutes i els escàndols.
La seva salut empitjorava cada vegada més. Per
alleujar els dolors es va deixar emportar per
l’alcohol i les drogues. Als 36 anys va emmalaltir
de càncer uterí i va ser tractada amb opiacis i
hipnosi, però mai es va recuperar, va morir el 27
de novembre de 1852.
Els seus plantejaments informàtics estaven tan
avançats respecte a la tecnologia de la seva
època que va caldre que passés un segle perquè
es desenvolupés la maquinària necessària per
arribar a comprendre les seves anotacions i
contribucions.
En 1979, el Departament de Defensa dels
Estats Units va desenvolupar un llenguatge de
programació que va anomenar “ADA” en honor
seu.

Te’l deixaràs perdre?

Les increïbles REBAIXES del mes de gener, te les perdràs?
C/ del Born, 14 · Banyoles · Hores convingudes: 972 584 986

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

LA FOTO NOTÍCIA D’ARA FA….

Foto: Joan Comalat Text: Josep Grabuleda

La foto notícia d’ara fa 16 anys
El Carnestoltes és una festa tradicional a
Banyoles que se celebra cada any.
En el de l’any 2006 s’hi va crear una banda
musical festiva anomenada la Municipàlia.

En aquesta imatge, del 25 de febrer de 2006,
es veu l’actuació de la Banda Municipàlia a la
plaça Major.
Es conserva a l’Arxiu Comarcal del Pla de
l’Estany (Fons de Joan Comalat i Vilà).

Telèfons 972 570 318 - 636 133 433
www.revistaelscolors.com
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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.
TAXIS BANYOLES. Telèfons
de contacte 639 006 601 i
629 624 584, tots els serveis i
destins al seu abast.
ARXIVADOR de color marfil
i de plàstic reforçat. Té
diferents compartiments per
posar folis sota l’ordinador,
pantalla, o a la taula. Val 12
euros. Telèfons 635 295 914
– 872 200 464.
QUADRE emmarcat de vidre,
molt maco, de l’estany de
Banyoles. Val 25 euros. Tels.
635 295 914 – 872 200 464.
COL·LECCIÓ completa
il·lustrada en color de 4
llibres, per aprendre sexe. Val
35 euros. Ensenya totes les
tècniques i trucs per gaudir
i durar més en parella. Tels.
635 295 914 – 872 200 464.
BUSCO feina de neteja per
hores. Tel. 632 297 346.

CADAQUÉS lloguer casa per
caps de setmana i setmanes
completes. 8 places. HUTG26765. Tel. 636 911 480.
ASSEGURANÇA de cotxes,
moto, vida, accidents,
decessos. Pressupostos sense
càrrec. No dubtis a consultarnos! Tel. 685 558 328.
LLICENCIADA en Educació
Infantil ofereix classes
d’anglès tutories, i de
música. Tel. 661 017 627.
karlysram7@yahoo.com
S’OFEREIX paleta per obra
nova, reforma o pressupost.
Bons preus. Tel. 669 363 329.
GUARDEM caravanes i
autocaravanes a Borgonyà,
a cobert i a fora. Telèfon de
contacte 629 513 654.
SÓC perruquera i busco feina!
Tinc anys d’experiència. Tel.
619 900 823.
MANTENIMENT i
construcció de jardins, recs i
poda. Desbrossament i tala.
Tel. 630 265 354.

SADEVIURE. Formació
harmonització energètica.
www.sadeviure.com.
Sessions teràpia i orientació.
Reflexopodal, flors de bach,
risoteràpia. Tel. 616 431 328.
monsavida@gmail.com. Bon
Any Nou a tothom!
DESBROSSAMENT amb
tractor de parcel·les, camps,
boscos, etc. Telèfon de
contacte 616 451 021 (Jordi).
NOI jove s’ofereix per fer
tasques de neteja i jardineria,
sóc una persona responsable,
puntual i compromesa. Tel.
612 535 609.
VENC finca rústica, 1 Ha,
a Masarac, amb casa i deu
d’aigua termal. Telèfon de
contacte 934 067 628.
NOIA s’ofereix per netejar
domicilis particulars,
restaurants i oficines. Tinc
experiència en el sector de
la neteja i formació. Sóc
una persona responsable i
compromesa. Telèfon de
contacte 602 103 807.

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 matalàs, barra cortina,
WC, ràdio antiga, cintes
casette, tocadiscos, làmpada,
taula menjador, pastiller
setmanal. Tel. 618 547 607.
VENC tamboret, maleta
i necesser viatge, sofà llit
Futton, llit bebè de viatge,
armilla de llana verge, llençols
per nenes, copes. Telèfons
660 475 195 -677 732 266.
PER NO PODER ATENDRE,
TRASPASSO EMPRESA
de Serveis per gent gran a
domicili, en funcionament.
Només per a persones
coneixedores del sector.
Telèfon 620 394 962.
VENC violí Stentor Student,
patinet de línia, ornaments
de Nadal, cadireta i alçador
per cotxe, vasos i copes,
disfresses, mantes. Telèfon
972 584 055.
BUSQUEM persones
emprenedores per treballar
en equip. Sensibilitzades en
el medi ambient. Telèfon de
contacte 686 832 402.

COMPRO discos rock, jazz,
blues, etc., revistes musicals,
tebeos antics, àlbums de
cromos. Ho recullo a domicili.
Tel. 626 016 641.
BUSQUEM operari per
muntar finestres. Envieu CV a
info@decorat.cat
SI NECESSITES un traster,
guardar mobles, etc, estaran
ben guardats. Som a tocar
de la zona esportiva de
Porqueres. Tel. 656 194 936.
HABITAT Home: Busquem
casa de lloguer o venda
al Pla de l’Estany. https://
habitat794.webnode.es/.
Telèfon 632 317 687.
VOLS FER un regal original?
Es fan caricatures en llapis i
en color. Tel. 747 40 85 23
(Peipetit).
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.
VENC manta elèctrica nova
a estrenar i cristalleria, a bon
preu. Tel. 972 574 821.
TAROT. Tel. 618 228 324.
Roser.
NETEGES Alba: empresa de
neteges catalana dedicada a
la neteja de comunitats de
veïns, s’ofereix per donar un
servei de qualitat, serietat i
a un bon preu ajustat a cada
comunitat. Contacta’ns sense
compromís! Tel. 649 649 170.

CAPGROSSOS, caricatures,
peces cartró-pedra per
encàrrec, construcció
restauració. Tel. 667 940 819
www.obrador3a.com.
RESTAURACIÓ i decoració
de mobles i objectes,
pressupost sense compromís.
Tel. 667 940 819 www.
obrador3a.com.
TALLERS de restauració,
decoració, reciclatge
de mobles i objectes, a
Vilafreser. Tel. 667 940 819
(Tere) www.obrador3a.com.
OFICIALA de perruquera
busca feina 1/2 jornada. Anys
d’experiència. Telèfon de
contacte 619 900 823.
DONA amb experiència
s’ofereix per realitzar tasques
a domicili de neteja i/ o de
cura de persones grans.
Persona responsable, amb
compromís i de confiança.
Tel. 671 264 736.
VENC portaesquís i cadenes
pràcticament noves de
Volkswagen. Telèfons
972 572 637 – 660 370 602.
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.

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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TEMPS AL TEMPS

Per Enric Estragués

Resum meteorològic de Banyoles de l’any
2021
La crònica del temps d’aquest mes de gener,
la dedicarem a repassar i a reviure els tres
esdeveniments meteorològics més destacats
que ha deixat l’any 2021 a Banyoles i comarca,
i que ja són part de la història local.
1. POLS SAHARIANA, PLUJA DE FANG
El dia 21 de febrer, des de les 00:30 hores de
la matinada, va ploure fang sobre Banyoles.
Vents del sud, que varen arrancar directament
del desert d’Argèlia (nord d’Àfrica), varen
transportar una gran massa de pols, en forma
d’una llengua corbada, que va creuar Catalunya,
França, Luxemburg, Alemanya i fins i tot va
arribar a Dinamarca. Aquesta pols, barrejada
amb l’aigua de la pluja d’aquell matí, va deixar
tota la ciutat de Banyoles coberta d’una fina
capa de fang. Mobiliari urbà, cotxes, voreres i
en general tot el paisatge varen presentar un
aspecte totalment brut. Des de les 00:30 hores
i fins a les 10:00 hores d’aquell matí, es varen
acumular 1,0 gr/m2 de fang.

2. NOU RÈCORD DE CALOR A BANYOLES,
40,4ºC
El divendres dia 23 de juliol i a causa de la bossa
d’aire càlid i rescalfat d’origen africà que teníem
instal·lada sobre la comarca del Pla de l’Estany,
les temperatures es varen disparar amb uns
valors infernals propis de rigorosa onada de
calor. A les 13:50 hores el termòmetre oficial
del SMC

XOM-METEOCAT (PE-013)

de

l’observatori Meteobanyoles, marcava la quasi
increïble xifra de 40,4 graus. Aquest valor és la

Però al dia següent, el 22, també va continuar
el bateig de fang. Una nova jornada de pluja,
amb la mateixa quantitat de pols africana, va
seguir enfangant el territori amb un altre 1,0
gr/m2 de fang.

sisena temperatura absoluta més alta de tot el

Al municipi de Banyoles i dins del seu terme
municipal, varen caure entre els 2 dies de pluja,
2 gr/m2 de fang. Això vol dir un total de 22.000

DE L’ANY 1950

quilos de fang. Mireu la foto del pluviòmetre,
ben fangós.

les 03:00 i les 12:00 hores. Total: 9.0 litres/m2.

segle XXI i la segona més alta per un mes de
juliol des de l’any 1950 a Banyoles.
3. TERCER MES D’OCTUBRE MÉS SEC DES
Només va caure aigua del cel durant un sol dia:
el dia 4, i va ser de manera intermitent entre

Per a més informació www.meteobanyoles.com
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Al pavelló de la Draga

VINE I PARTICIPA EN EL SORTEIG DE

EOG_21

300€, 200€ i 100€

Activitat subjecte a l’evolució de la COVID-19 i a la normativa vigent

28 de gener de 17 h a 20:30 h
29 i 30 de gener de 10 h a 20:30 h

ENTRADA I APARCAMENT GRATUÏTS
Organitza:

Col·labora:

www.banyoles.cat/turisme - www.banyolescomerciturisme.cat

#debanyoles

SOLAR

Al costat de les
Comunitats Energètiques
T’ho posem fàcil,

amb motivació i professionalitat.
Contacta’ns.
www.agrienergia.com/costat_comunitats_energetiques

