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L’ENTREVISTA

Enti tat banyolina T tela
Què és T tela?
T tela és una enti tat sense afany de lucre, 
formada per famílies, que organitza i 
programa el teatre familiar a Banyoles, amb 
conveni amb l’Ajuntament. Abans formàvem 
part de la Fundació La Xarxa, però vam decidir 
crear una enti tat pròpia. 

I quin és el vostre objecti u com a enti tat?
Bàsicament som famílies a les quals ens 
agrada el teatre i la cultura en general i 
volem que cada dia hi hagi més famílies que 
gaudeixin de les arts escèniques a Banyoles. 
Per això programem diferents disciplines per 
un públic infanti l, juvenil i familiar en general.

I com us organitzeu? Està oberta a més gent T 
tela?
Sí! L’enti tat està oberta als pares i mares 
que vulguin implicar-se en les tasques de 
programació, comunicació, producció, gesti ó 
i administració, etc. Intentem reunir-nos un 
cop al mes, més o menys, i ens dividim totes 
aquestes àrees.

Com decidiu quins espectacles venen a 
Banyoles?
És una feinada, però molt grati fi cant! Durant 
tot l’any ens dediquem a anar a veure 
funcions, festi vals i mercats especialitzats en 
espectacles familiars. Després, decidim quins 
ens han agradat més i ens coordinem amb 
l’Ajuntament de Banyoles per les dates i la 
uti lització dels equipaments. A parti r d’aquí, 
toca la feina de producció: fer els contractes 
amb les companyies, quedar amb els horaris 
de muntatge, preparar l’espai, etc.

Què creieu que aporta el teatre als més peti ts?
Creiem que anar a qualsevol espectacle 
cultural amb els fi lls/es, nets/es, nebots/
des, etc. és una experiència importantí ssima. 
Esti mula la imaginació, la creati vitat, l’empati a 

i l’esperit críti c. I com a famílies, ens permet 
sorti r de la ruti na i ens dona eines per parlar 
de temes i situacions quoti dianes, a vegades 
difí cils de tractar. Però per sobre de tot, 
creiem que el teatre ens permet passar temps 
de qualitat amb ells.

Ja s’ha presentat la nova temporada...
Vam presentar els cinc espectacles que hem 
programat pel primer semestre d’aquest any 
juntament amb altres enti tats i equipaments 
culturals de Banyoles. 

I què podrem veure?
Com sempre hem intentat portar disciplines 
diferents per a públics de totes les edats. 
Començarem el diumenge 6 de febrer amb 
l’obra La motxilla de l’Ada, que parla sobre la 
identi tat de gènere. Pedra a pedra arribarà 
a fi nals de febrer; i al març, La faula de 
l’Esquirol. Aquestes dues estan pensades 
per als més peti ts. I a l’abril serà el torn d’un 
dels espectacles destacats de la temporada, 
Tripula, que es fa dins un globus aerostàti c... 

Un globus?! 
Sí! El vam programar ja fa uns quants anys i 
va tenir tant d’èxit, que hem decidit tornar-lo 
a portar. La veritat és que hi ha companyies 
especialitzades en teatre familiar que creen 
uns espectacles tècnicament i artí sti cament 



Text: Redacció d’Els Colors
Foto: T tela

impressionants. No només per als més peti ts, 
també per als adults.

I els espectacles són de pagament?
En general, sí. El preu depèn de la producció, 
però intentem que siguin preus assequibles, 
entre 5 i 7 euros (hi ha un descompte per la 
compra anti cipada). A més, tant a l’inici com al 
fi nal de temporada programem un espectacle 
gratuït a l’aire lliure. El pròxim mes de maig 
acabarem el curs amb El Senyor de les Baldufes. 

I a més de la programació, organitzeu altres 
acti vitats?
L’acti vitat de T tela és sobretot en la 
programació als equipaments. Però estem 
molt contents de la tasca que fa anys que fem 
d’assessorament per a la campanya de teatre 
escolar, perquè tots els nens i nenes de les 
escoles ti nguin l’oportunitat de veure teatre 
en directe. I també col·laborem amb les Festes 
d’Agost i la Festa Major de Sant Marti rià, 
programant-ne els espectacles familiars.

On podem trobar més informació de l’enti tat?
Tenim un web, tt ela.cat, on hi ha la informació 
i vídeos dels propers espectacles de la 
temporada, així com dels espectacles que 
hem programat altres cursos. A més, tenim un 
servei de butlletí  on informem dels espectacles 
de forma mensual per correu electrònic. I 
també a Instagram, @tt elabanyoles.

Moltes gràcies...
A vosaltres! Us animem a venir a veure teatre 
familiar!
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NOTÍCIES

L’Ajuntament de Banyoles ha realitzat els treballs per condicionar 
acústi cament la sala d!assaig de l’Ateneu – Centre Municipal 
d’Estudis Musicals. Les tasques han suposat una inversió d!uns 
7.000 euros i han permès millorar un dels espais més uti litzats 
com a aula per l’Escola Municipal de Música de Banyoles 
(EMMB). 
Els treballs han consisti t en la instal·lació de panells 

fonoabsorbents per millorar l’acústi ca interna de la sala i resoldre els problemes de reverberació de 
l’espai. Els panells s’han instal·lat a les parets i al sostre de la sala i les tasques s’han portat a terme 
aprofi tant el període de vacances de Nadal del centre.

El Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB) tanca les 
portes al públic visitant. Aquest és el darrer pas previ a l’inici de 
les obres de reforma integral de l’equipament que està previst 
que comencin durant el mes de febrer. El calendari de treball 
preveu que el nou Museu Arqueològic pugui obrir les portes 
durant el segon semestre de 2023. 
El projecte de reforma i ampliació del Museu Arqueològic 

permetrà completar el projecte museològic i dotar el museu d’un edifi ci adjacent de nova planta 
amb soterrani per acollir un magatzem i un espai per als serveis educati us, així com d’una nova 
museografi a. Un edifi ci restaurat i adaptat a les noves exigències del segle XXI, que donarà 
resposta, entre altres, a l’accessibilitat universal, mesures que afectaran a la seguretat, al medi 
ambient, a la conservació, i que permetran posteriorment l’actualització del discurs museogràfi c.

L’AJUNTAMENT DE BANYOLES REALITZA L’ADEQUACIÓ ACÚSTICA DE LA SALA 
D’ASSAIG DE L’ATENEU

EL MUSEU ARQUEOLÒGIC COMARCAL DE BANYOLES TANCA AL PÚBLIC PER 
REFORMES



Tel. 639 006 601 Tel. 629 624 584www.taxisbanyoles.cat

“Des de l’any 2001 tots els serveis i destinacions al seu abast”

CARREGADOR 
MÒBIL

ZONA 
WIFI

PAGAMENT
EFECTIU 

O TARGETA

AIRE 
PURIFICAT

DEMANI’NS PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS
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NOTÍCIES

L’Ajuntament de Banyoles ha iniciat el procés 
per elaborar el seu primer Pla Estratègic de 
Cultura. El document, que ha de defi nir les 
línies de futur del sistema cultural de la ciutat, 
està previst que es pugui presentar a fi nals 
d’aquest mateix any. El procés inclou també la 
parti cipació ciutadana com a element clau. 
El Pla Estratègic de Cultura vol ser un 
instrument que doni estabilitat a la gesti ó i 

planifi cació de la cultura de Banyoles. 
El PEC ha de permetre identi fi car els grans canvis que cal que es produeixin en el sistema cultural 
per tal que aquest pugui evolucionar, així com opti mitzar el paper de les diverses parts implicades. 
Per a l’elaboració del PEC, l’Ajuntament ha contractat els serveis d’un grup de professionals 
de les empreses especialitzades Alisis Cultural, Bissap i ITD, que treballen conjuntament i que 
acompanyarà metodològicament l’equip promotor en cada etapa amb un calendari de treball. Les 
empreses mencionades tenen una àmplia experiència en la redacció de plans estratègics i plans 
directors de l’àmbit cultural. El procés de treball compta amb la implicació de totes les tècniques 
i els tècnics de Cultura, Patrimoni Cultural i Festes de l’Ajuntament, així com està en coordinació 
amb altres àrees del consistori que tenen una incidència més transversal en les políti ques culturals 
com, per exemple, Benestar Social o Educació. 
Una part fonamental del procés d’elaboració del pla inclou la parti cipació ciutadana, amb l’objecti u 
de tenir una visió més àmplia de l’estat actual del sistema cultural banyolí i les perspecti ves de 
futur. Aquest component parti cipati u no és comú a tots els plans estratègics que es redacten, però 
sí que ho vol ser en el PEC de Banyoles.

L’AJUNTAMENT DE BANYOLES INICIA EL PROCÉS PER ELABORAR EL SEU 
PRIMER PLA ESTRATÈGIC DE CULTURA

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

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

administracio@vergeteix idor.com - www.vergeteix idor.com 
Horari d’oficina:  De di l luns a divendres: matins,  de 9 a 13:30h. -  tardes: de 15:30 a 19h.
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És l’hora de fer una Catalunya on garantim una 
sanitat pública de qualitat i accessible per tothom. 
Per això incrementem el pressupost en 5.000 
milions d’euros addicionals durant els propers 
cinc anys.  

Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. 
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GENERACIÓ POST

Redacció d’Els Colors

La teva història?
Les meves arrels banyolines provenen d’una 
banda de la placeta del Carme i, per l’altra, del 
carrer de Guèmol. 
Des de ben peti ta he format part del teixit 
associati u de la ciutat en els vessants de 
l’esport, la cultura i la políti ca. En el món 
de l’esport, vaig jugar a bàsquet i vaig ser 
entrenadora del Club Bàsquet Banyoles. En la 
cultura, vaig començar a l’Escola de Música de 
Banyoles, en els seus inicis als pisos del passeig 
de la Indústria, posteriorment a Can Castanyer 
fi ns a poder estrenar l’espai de l’Ateneu. Vaig 
formar part del Cor de Teatre Small de la mà 
d’en David Costa i posteriorment en la meva 
etapa adolescent en Joan Solana em va 
engrescar a fer teatre, fent d’arcàngel Gabriel 
als Pastorets de Banyoles. Durant uns anys vaig 
ser membre de la Junta Directi va de Joventuts 
Musicals de Banyoles.
Vaig estudiar la carrera de Dret a la Universitat 
Pompeu Fabra sabent que no volia ser 
advocada i que tenia moltes ganes d’aprendre, 
estudiar, i em vaig engrescar en el món difí cil de 
les oposicions a l’administració.  
Quan vaig fer 25 anys vaig decidir formar part 
de l’associació juvenil políti ca JNC assumint 
diferents càrrecs com a Cap Local i Cap 
Comarcal de la JNC amb el suport inesti mable 
de la Irene Rigau. Finalment, en Miquel Noguer 
em va brindar l’oportunitat de formar part de la 
seva candidatura a l’Ajuntament de Banyoles i 

ara fa 7 anys que soc regidora.  L’any 2015 vaig 
tenir l’experiència fugaç de ser Senadora a les 
Corts Generals en la XI Legislatura. 

Ambició o vocació?
Tinc la sort de poder-me dedicar al que més 
m’agrada, que és el servei públic, i fer-ho des 
de dues vessants, d’una banda com a políti ca, 
i de l’altra, com a tècnica. Durant una part de 
la meva jornada exerceixo les meves funcions 
de regidora a l’Ajuntament de Banyoles. Una 
tasca que m’apassiona i que aprenc dia a dia. És 
un honor per a mi poder representar la ciutat i 
contribuir aportant tot el que jo sé. L’altra part 
de la jornada soc tècnica de l’Administració 
General de l’Ajuntament de Vidreres, una feina 
que em permet créixer en la meva professió. 
Em dedico principalment a realitzar tasques 
jurídiques relacionades amb el dret local.

Viure per treballar o treballar per viure?
La resposta a la pregunta és treballar per viure. 
M’agrada la feina que faig, tant la de regidora 
com la de tècnica. Les dues funcions són 
diferents però alhora comparteixen la vocació 
de servei públic. Em permeten contribuir i ajudar 
tant des de la part més humana com des de la 
professional i tècnica perquè el dia a dia dels 
ciutadans sigui més fàcil des dels ajuntaments, 
que són l’administració més directa i propera a 
la ciutadania. Una feina algunes vegades dura 
però molt agraïda i grati fi cant.

CLÀUDIA MASSÓ i FONTÀS 
Regidora a l’Ajuntament de Banyoles i tècnica de l’Administració General  



Pressupostos sense compromís

Botiga: Passeig Mn. Constans, 172 - Banyoles 
Tel. 972 57 05 90
Taller: C/ Pintor Solives, 82 - Banyoles 
Tel. 972 57 10 57. tapissatsvilanovasoler@gmail.com
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BANYOLES
Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

ARTS	ESCÈNIQUES

CINEMA
Dijous	3	de	febrer,	20	h.	
Auditori de l’Ateneu.
EN EL LLINDAR
El Documental del Mes.
Brasil 2020. Durada: 77 minuts. Idioma: 
portuguès. Subtítols: Català i castellà.
Des d’un punt de vista autobiogràfic, la 
directora brasilera Coraci Ruiz segueix la 
transició de gènere del seu fill adolescent, en 
Noah. Entre l’any 2016 i el 2019, l’entrevista 
tot abordant els conflictes, certeses i 
incerteses que impregnen la seva profunda 
cerca d’identitat. Al mateix temps, Coraci, 
criada des de petita en un entorn activista 
i feminista, també viu el seu procés de 
transformació que la porta a trencar amb vells 
paradigmes, a enfrontar-se a les seves pors i 
a desmuntar els seus propis prejudicis. Amb 
un relat personal, generós i honest es posen 
sobre la taula qüestions socials rellevants al 
voltant del gènere, el matrimoni, la política i el 
consentiment dels pares.
Un relat personal, generós i honest que posa 
sobre la taula qüestions com el gènere, el 
matrimoni, la política i el consentiment dels 
pares.
Preu: 3 €.

ESPECTACLE FAMILIAR
Diumenge	6	de	febrer,	12	h	i	17	h.	Teatre 
Municipal.
LA MOTXILLA DE L’ADA
Cia. Teatre al Detall.
L’Ada és una nena que quan va néixer es deia 
Adam. Des de ben petit sentia que la motxilla 
invisible que duia li pesava massa. Així que 
un dia va decidir desprendre’s de la motxilla 
i amb ella va perdre la ”m” del seu nom… i es  
va convertir en l’Ada. Últim espectacle de la 
trilogia que Teatre al Detall dedica a les nenes 
valentes
Aquest espectacle és amb la música en directe 
de LA TRESCA I LA VERDESCA.
Organitza: T tela Banyoles
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla.

TEATRE
Divendres	11	de	febrer,	20	h.
Dissabte	12	de	febrer,	20	h.
Espai: La Factoria d’Arts Escèniques.
QUE S’ACABI EL MÓN ÉS CULPA MEVA
D’Èlia Borràs, Berta Camps i Eva Ferré.
Dramatúrgia: Èlia Borràs, Berta Camps i Eva 
Ferré. Direcció: Paula Fossati. Ajudant de 
direcció: Èlia Borràs. Interpretació: Berta 
Camps i Eva Ferré. Espai escènic i vestuari: 
Natàlia Llovet. Disseny d’il·luminació i so: 
Maria Cambil. Assessorament extern: Laura 
Pujol. Producció: Associació La Intempèrie. 
Què faries si el món s’acabés d’aquí una hora?  
Podem seguir somiant davant l’evidència d’un 
món que s’acaba?
La Marina i la Vicky es troben al menjador del 
seu pis compartit quan comença el compte 
enrere: d’aquí a una hora, el món s’acaba.



LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS

13 _

Davant d’aquesta urgència, la Marina i la Vicky 
improvisen la manera d’habitar el temps de 
descompte. Revisiten les passes donades, 
qüestionen el moment present i s’atreveixen 
a projectar malgrat un futur incert. La 
Intempèrie, que es va donar a conèixer amb 
la producció ‘Plou a cobert’ arriba per primera 
vegada a Banyoles amb una dramatúrgia 
pastada a sis mans per Èlia Borràs, Berta 
Camps i Eva Ferré.
Preu: 12 €.

CINEMA FAMILIAR
Diumenge	13	de	febrer,	17	h.	Auditori de 
l’Ateneu.
ZIBILA I EL PODER DE LES RATLLES
Cicle de Cinema Familiar.
La Zibila és una zebra adoptada per una 
família de cavalls. En el seu primer dia d’escola, 
els seus companys la tracten diferent i es riuen 
d’ella perquè té ratlles, però gràcies a una gran 
aventura amb el seu amic Carino recuperarà la 
seva confiança.
Vine a conèixer la Zibila i el poder de les seves 
ratlles! Una història acompanyada de tres 
curts per celebrar la diversitat (El fondant de 
xocolata, El cocodril no em fa por i Per damunt 
de tot.)
Recomanada per a infants a partir de 3 anys.
Durada: 55 minuts.
Preu: 5 €.

TEATRE
Divendres	18	de	febrer,	20	h. Teatre 
Municipal.
NI RASTRE DE QUI VAM SER
El retorn de Faixedas i Xuriguera als escenaris.
Després de 10 anys del seu últim espectacle, 
Carles Xuriguera i Fel Faixedas tornen a 
l’escenari per recuperar la seva essència, el seu 
clown, la seva peculiar manera de fer i de dir.  
Amb la pandèmia els teatres han quedat 
buits. El govern necessita personal autònom 
per cobrir les places de vigilant d’escenari 
qualificat. Una nova professió que es va crear 
quan aparegué la llei orgànica Cultura/21 i 
la necessitat de tenir els escenaris lluny de 
l’abast d’artistes, activistes, comediants i 
gent de l’antiga cultura en general. El vigilant 
d’escenaris qualificat procura que no passi res. 

Mai. Tal com mana la llei.
Faixedas i Xuriguera són dos vigilants 
d’escenari qualificats i autònoms. Han estat 
contractats pel govern vigent. Passen les 
hores de la seva feina recordant el passat 
quan encara ells aspiraven a tenir una certa 
personalitat dins el món cultural, vivint 
un present de buidor i desesperança i 
projectant un futur d’una lluminositat més 
que improbable. I així els veiem, un dia com 
avui, que un error fa que el teatre sigui ple o 
gairebé.
Preu: 15 €.

CINEMA
Divendres	25	de	febrer,	20	h.	Auditori de 
l’Ateneu.
LAS LEYES DE LA FRONTERA
Projecció emmarcada al Cicle Gaudí.
Estiu de 1978. Ignacio Cañas és un estudiant 
de 17 anys introvertit i una mica inadaptat que 
viu a Girona. Al conèixer el Zarco i la Tere, dos 
joves delinqüents del barri xino de la ciutat, 
es veu immers en una carrera imparable de 
robatoris, atracaments, etc.
Adaptació homònima de Javier Cercas.
Preu: 4,5 €.

ESPECTACLE FAMILIAR
Diumenge	27	de	febrer,	12	h	i	17	h.	La 
Factoria d’Arts Escèniques.
PEDRA A PEDRA
Cia. L’Home Dibuixat.
El teatre de l’home dibuixat arriba de 
Castelló de la Plana per sorprendre’ns amb 
un espectacle per a tots els públics que ens 
deixarà, literalment, de pedra. A Pedra a 
pedra, els objectes inanimats prenen vida 
i es combinen per adoptar les formes més 
insospitades i originals. Amb les pedres, 
l’actor Tian Gombau crea un món fet de coses 
petites que despertaran la imaginació dels més 
menuts.
Organitza: T tela Banyoles.
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla.
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BIBLIOTECA	COMARCAL

ACTIVITATS  INFANTILS I FAMILIARS
BIBLIONADONS
Dijous	10	de	febrer.	17:30	h.	Biblioteca 
Comarcal. 
La petita setmana. 
A càrrec de La Senyoreta.
La Senyoreta juga amb els dies de la setmana 
en un espectacle visual que captiva els més 
petits a través dels sons, els objectes i les 
petites històries de cada dia.

HORA	DEL	CONTE
Dijous	24	de	febrer.	17:30	h. Biblioteca 
Comarcal. 
El millor regal del món.
A càrrec de Cacauet Teatre.
La Bruna vol fer un regal d’aniversari al seu 
pare però no sap què. Finalment se li acut una 
bona idea: li farà el millor regal del món, un 
que només pot fer-li ella.

CONCURS
Mensual / Biblioteca Comarcal 
L’Endevinalla de la Rita: Qui l’encerta l’endevina!
Cada mes la Rita Xuclalletra  proposa una 
endevinalla. Per participar-hi cal emplenar, 
amb la vostra resposta, la butlleta que 
trobareu a la Biblioteca o enviar un correu 
electrònic a: biblioteca@ajbanyoles.org 
indicant la resposta, el nom i cognom i l’edat. 
Entre totes les butlletes i els correus correctes 
sortejarem un llibre. Per a nens i nenes fins als 
11 anys.
QUAN PLOU TREC LA BANYA
I CASA MEVA M’ACOMPANYA,
A POC A POC, A LA MUNTANYA.

ACTIVITATS ADULTS
PRESENTACIÓ 
Dissabte	5	de	febrer.	12	h. Museu Darder.
Tenim un cor per a tu.
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.
Carlota Pagès Geli, biòloga i investigadora 
predoctoral al grup de recerca Hematologia 
Experimental de la Vall d’Hebron, 
especialitzada en limfomes. 

CLUB DE LECTURA 
Dimarts	15	de	febrer.	19	h.	Museu Darder.
Gratuït amb inscripció prèvia.
Canvis, de Mo Yan.
Mo Yan, cèlebre novel·lista xinès i Premi 
Nobel de Literatura 2012, personalitza 
els canvis socials i polítics de les darreres 
dècades de la Xina en una narració disfressada 
d’autobiografia. Una petita joia literària que 
parla de les conseqüències dels grans fets en 
les vides dels ciutadans anònims.
Conductor: Albert Torrescasana.

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
Dilluns 21 i dimarts 22 de febrer (inventari).

NOVETATS FEBRER 
INFANTIL	-	FICCIÓ
En Blai, la Iseia i el Mataplanetes. Claude Ponti. 
Club Editor. 
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Una mica més. Olivier Tallec. BiraBiro. 
Super col·lega. Michaël Escoffier. Tramuntana. 

INFANTIL	-	CONEIXEMENTS
Atles del món. Aleksandra Mizielinska. Maeva. 
Descobrim l’energia. Eduard Altarriba. Joventut. 
La primera astronauta. Cristina Serret. Petit 
Sàpiens. 

NARRATIVA	JUVENIL
La guardiana. Ariadna Herrero. Voliana. 
Mary John. Ana Pessoa. L’Altra tribu.

ADULTS	-	FICCIÓ
El cel per sobre del sostre. Nathacha Appanh. 
Angle. 
Inquiets. Linn Ullmann. Les Hores. 
Solitud. Víctor Català. Edicions 62. 
 
ADULTS	-	NO	FICCIÓ	
Educar adolescents: manual per viure sense 
conflictes amb els fills i ajudar-los a créixer. Alba 
Castellvi Miquel. Angle. 
Miedo líquido: la sociedad contemporánea y sus 
temores. Zygmunt Bauman. Paidós. 
Pedres i més pedres: inventari de les 
construccions religioses del Pla de l’Estany; text 
de Joan Anton Abellan Manonellas; pròleg: J. 
Víctor Gay i Frías. EDICIONS MMV. 

CÒMIC
Camí de sirga. Roberto Morote. Trilita. 
Un món d’art brut. Oriol Malet. Comanegra. 

CINEMA
En un  lugar salvaje. Robin Wright. EEUU, 
2021. 

Loving Vincent. Dorota Kobiela i Hugh 
Welchman. Polònia, 2017. 

MÚSICA
Como la piel. Rita Payès i Elisabeth Roma.
Seven days walking: day seven. Ludovico 
Einaudi.

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.

XERRADES
Dijous	10	de	febrer.	A	les	5	de	la	tarda. A la 
Sala d’Actes del Museu Darder i en directe pel  
canal YouTube dels Museus de Banyoles.
DIJOUS	CULTURALS
En commemoració del Dia Internacional de les 
Zones Humides.
18 anys cuidant l’Estany: Un privilegi i una 
responsabilitat. A càrrec d’Albert Tubert 
Yani, director del Consorci de l’Estany i 
Miquel Campos Llach, tècnic coordinador del 
Consorci de l’Estany.
Més	informació	i	reserves: 
Museu Darder de Banyoles, 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org; 
Tel. 972 574 467.
Activitat gratuïta. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia.
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MUSEU	ARQUEOLÒGIC	DE	
BANYOLES

VISITES GUIADES
Dissabte	5	i	diumenge	27	de	febrer.
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.
Hora:	11:30 h.
Lloc: Parc Neolític de la Draga.
Preu:	4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta. 
Durada: 1,5 hora.
Informació	i	reserves: 
Museu Arqueològic de Banyoles.
Telèfon 972 57 23 61.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Amb reserva prèvia. 
L’activitat només es durà a terme si hi ha un 
mínim d’inscrits.

Diumenge	20	de	febrer.
EL REC MAJOR: UN PASSEIG HISTÒRIC I 
NATURAL
Itinerari que ressegueix el recorregut del 
rec Major des de l’Estany fins al centre de 
Banyoles per conèixer el desenvolupament 
industrial de la ciutat, tan vinculat a la 
presència de l’aigua. Inclou la visita a edificis 
patrimonials industrials que ens parlen de 
l’origen de la vila, dels oficis i dels gremis, 
però també de la importància de l’aigua, de la 
presència de l’Estany i del seu ecosistema. 
Hora: 11h.
Lloc:	Banys Vells.
Preu:	4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta. 
Durada: 2 hores.
Informació	i	reserves: 
Museu Arqueològic de Banyoles. 
Telèfon 972 57 23 61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Amb reserva prèvia. 
L’activitat només es durà a terme si hi ha un 
mínim d’inscrits.

Dissabte	26	de	febrer
ROBATORI SACRÍLEG AL MONESTIR DE 
BANYOLES
11 de gener de 1980, de nit, en la foscor, quan 
tothom dorm, un dels tresors més preuats de 
Banyoles descansa tranquil·lament fins que 
desapareix... Seguirem la pista per descobrir 
qui i com va cometre aquest robatori sacríleg... 
Ens hi acompanyes? 
Hora:	19 h.
Edat:	a partir de 10 anys.
Lloc: Monestir de Sant Esteve.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Més	informació	i	reserves: 
Museu Arqueològic de Banyoles
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Telèfon 972 572 361.
Amb reserva prèvia.

ACTIVITATS FAMILIARS
12	de	febrer
L’ABAT BONITUS I LES SEVES HISTÒRIES 
(CONTE AMB TITELLES)
L’abat Bonitus és molt vellet i despistat, però 
fa molts i molts anys va ser un personatge 
molt important, era l’amo i senyor de Banyoles 
i de l’estany. Donarem un cop de mà a 
l’abat i al seu ajudant Martirià per descobrir 
l’amagatall d’un preuat tresor que no recorden 
on van amagar...
Horari:	11 h.
Durada: 1 hora.
Edat: a partir de 3 anys acompanyats d’un 
adult.
Lloc: Monestir de Sant Esteve.
Preu: Gratuït.
Informació	i	reserves: 
Museu Arqueològic de Banyoles
Telèfon 972 57 23 61.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Amb reserva prèvia.

MUSEU	DARDER	DE	BANYOLES

EXPOSICIONS
Fins	al	27	de	març.
BRIGADES INTERNACIONALS I 
MULTILINGÜISME 
Amb aquesta exposició hem volgut 
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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.

XERRADES
Dissabte	12	de	febrer.
TARDES DE CIÈNCIA
Emmarcat dins el Dia de la Dona i la Nena a la 
Ciència.
DISSENY D’ENZIMS D’INTERÈS INDUSTRIAL. 
A càrrec de Silvia Osuna, investigadora de 
l’Institut de Química Computacional de la UdG 
i de l’ICREA. 
Els enzims són molècules capaces d’accelerar 
les reaccions químiques que tenen lloc en el 
nostre cos, fent possible la vida. En aquesta 
xerrada es parlarà de la modificació dels 
enzims per adaptar-los a les necessitats 
industrials posant especial èmfasi en 
l’avantatge de les simulacions computacionals.
Hora:	7 de la tarda
Lloc:	Sala d’Actes del Museu Darder de 
Banyoles i en directe per YouTube.
Activitat gratuïta.

Divendres	18	de	febrer
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.
La producció agroforestal en el canvi climàtic. 
A càrrec de Robert Savé, ecòleg.
El canvi climàtic ja fa molts anys que es va 
iniciar i al nostre país és clarament apreciable 
des de la dècada dels 80 del segle passat. 
El coneixement d’aquesta realitat, que està 
perfectament documentada, permet realitzar 
projeccions agroclimàtiques i desenvolupar 
estratègies agronòmiques adequades per 
adaptar els nostres conreus i, alhora, intentar 
que contribueixin a la seva mitigació. Els 
coneixements científics i tècnics actuals ens 
permeten ser operatius, només cal aplicar-los 
amb sentit comú.
Hora: 7 de la tarda.
Lloc:	Sala d’Actes del Museu Darder de 
Banyoles i en directe per YouTube.
Més	informació	i	reserves:	
Museu Darder de Banyoles
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org. 
Tel. 972 574 467.
Activitat gratuïta. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia.

VISITES GUIADES
Diumenge	6	de	febrer.	11	h.
ENTREM AL LABORATORI DE NÀIADES 
Visitarem les instal·lacions del laboratori 
de cria de nàiades del Consorci de l’Estany, 
on coneixerem quina tasca s’hi du a terme 
i perquè és important. Ens centrarem en 
conèixer el cicle de vida de les nàiades i, a 
través d’elles, la biodiversitat de l’ecosistema.

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

TAMBÉ FEM CLASSES AL MATÍ,
INCLOSOS DISSABTES

PROFESSOR NADIU · TOTS ELS NIVELLS · GRUPS REDUÏTS (Màxim 4 alumnes)
PREPARACIÓ PER EXÀMENS: KET, PET, FIRST, ADVANCED I DE CAMBRIDGE

CLASSES PER NENS I NENES A PARTIR DE 8 ANYS
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Edat: No recomanada per menors de 7 anys.
Lloc: Laboratori de nàiades del Consorci de 
l’Estany. 
Punt	de	trobada: Camp de Futbol de Banyoles.
Dia	6	de	febrer: gratuït i emmarcat dins el Dia 
Mundial de les Zones Humides.
Durada:	1,5 hores.
Més	informació	i	reserves: 
Museu Darder de Banyoles. Tel. 972 574 467.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org. 
Places limitades a 12 persones. Amb reserva 
prèvia. 
L’activitat només es durà a terme si hi ha un 
mínim d’inscrits.

CURSOS
Dimecres	16	de	febrer.
CURS DE SORTIDES ORNITOLÒGIQUES 2022
Aquest curs vol seguir la línia dels cursos 
anteriors sobre ornitologia, amb una sessió 
teòrica d’introducció i 5 sortides pràctiques 
a diverses zones d’alta qualitat biològica. 
Objectius:	

• Obtenir coneixements per observar i 
identificar ocells.

• Conèixer la biodiversitat avifaunística de 
Catalunya 

• Conèixer els hàbitats i els llocs on trobar 
cada tipus d’ocell. 

• Conèixer les temporalitats anuals per 
trobar cada tipus d’ocell. 

• Transmetre bones pràctiques al camp i a la 
natura en general. 

Continguts:	
• Taxonomia dels ocells.
• Fenologia dels ocells.
• La migració.
• Interacció entre diversitat i hàbitats.
• Tècniques d’identificació.

Programa:
16/02/2022:	(Introducció teòrica al Museu 
Darder).
20/02/2022:	(PN Aiguamolls de l’Empordà).
20/03/2022: (Espai natural de la Moixina, 
Olot i altres espais de la Garrotxa). 
24/04/2022:	(PN Aiguamolls de l’Empordà).
15/05/2022: (PN Cap de Creus).
05/06/2022: (Tregurà).

Més	informació:	
www.museusdebanyoles.cat - www.limnos.org
Hora: 19:30 h. Durada:	1 h 30 minuts.
Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder de 
Banyoles.
Preu: 40 € (30 € socis de Limnos).
Places limitades. Cal inscripció prèvia.

ACTIVITATS FAMILIARS
Diumenge	13	de	febrer.	11	h.
INVESTIGUEM ELS MAMÍFERS. 
Vine amb família i descobrirem a través de 
l’observació, el tacte i la manipulació; el pèl, 
el color, l’alimentació, els excrements... i més 
coses dels mamífers de les nostres contrades. 
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una 
persona adulta.
Lloc: Museu Darder de Banyoles
Preu:	4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta. 
Durada: 2 hores
Més	informació	i	reserves: 
Museu Darder de Banyoles
Telèfon 972 574 467
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Places limitades. Amb reserva prèvia. 
L’activitat només es durà a terme si hi ha un 
mínim d’inscrits.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE LES 
PESQUERES DE L’ESTANY DE BANYOLES
Dissabte	19	de	febrer.	A	les	12	del	migdia.	
Al Museu Darder. 
Presentació del llibre Les pesqueres de l’estany 
de Banyoles, de Jeroni Moner. 
Durant molts anys Jeroni Moner (1940-2021) 
va estudiar les pesqueres de l’estany. Aquest 
llibre és el resultat de les seves investigacions. 
Amb dades inèdites. S’hi expliquen les 
especificitats úniques de la seva construcció i 
com han esdevingut un símbol de Banyoles.
Entrada lliure.

HORARI	MUSEUS

De dimarts a dissabte, de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i 
de 4 a 2/4 de 7. Diumenges, de 2/4 d’11 a 2.
Més	informació: www.museusdebanyoles.cat.
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OFICINA	JOVE	CAL	DRAC

SERVEIS PER A JOVES I ENTITATS
SI	ETS	JOVE	I	VOLS...
• Estudiar:	 orientació educativa, beques i 

ajuts, informació sobre cursos i formacions, 
convalidacions, proves d’accés, etc.

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

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

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

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

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

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

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

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

•	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.

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.

ATENEU	–	CMEM	FEBRER

DOCS DEL MES
EN EL LLINDAR
Dijous	3	de	febrer.	20	h.	3 €.

FUSIÓ
MANOLIS FYTROS I TR3S/QU4RTS
ANIMALS EMOCIONALS MEDITERRANIS
Dissabte	5	de	febrer.	20	h. 12 €.

CINEMA FAMILIAR 
ZIBILA I EL PODER DE LES RATLLES
Diumenge	13	de	febrer.	17	h. 5 €.

CICLE GAUDÍ
LAS LEYES DE LA FRONTERA
Divendres	25	de	febrer.	20	h.	4,5 €.

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 
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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	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 
(605 36 36 67).
Un	divendres	cada	2	mesos	(a	partir	de	
febrer).
Hora: de 15 a 17 h. A concretar. Adults.

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 on-
line, etc.

Horari: dimarts, de 16 a 17 h.
- Diferents tràmits on-line amb les 

administracions
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 16 a 

17 h. Cal cita prèvia a Serveis Socials.

Més	informació:	606 36 36 67 Whatsapp / 
puntomniabny@gmail.com

LA	PORTA	DEL	MÓN

ACTIVITATS FEBRER
Dijous	17	de	febrer.	19:30	h.		
BUDA VA EXPLOTAR DE VERGONYA
Cicle de cinema social.
Buda va explotar de vergonya (2007) és 
una història ingènua, deliciosa, intel·ligent, 
terrible, tendra i necessària. És el primer 
llargmetratge de ficció de la jove directora 
Hana Makhmalbaf, que va dirigir el film amb 
només divuit anys. Sota l’estàtua de Buda que 
van destruir els talibans, encara hi viuen milers 
de famílies. Baktay, una nena afganesa de sis 
anys, és incitada a anar a l’escola pel fill dels 
seus veïns, que llegeix els alfabets davant de 
la cova. De camí a l’escola és assetjada per 
uns nens que juguen de manera cruel i que 
reflecteixen la societat tan violenta que els 
embolica. 
Tancarem la sessió amb un debat obert.    
Gratuït.

Dissabte	19	de	febrer.	12	h.	
NO SOC RACISTA, PERÒ..., de Matthew Tree.
Racisme actiu, racisme passiu, racisme 
inconscient. El llibre que acaba de publicar 
l’escriptor Matthew Tree té com a objectiu 
posar punt i final a tots aquests tipus de 
racismes que formen part de la història i 
també del present. No soc racista, però... admet 
que des de mitjan segle XX el rebuig social del 
racisme no ha estat mai tan contundent com 
ara. 
Gratuït. 

Fins	el	13	de	febrer 
LA DE COLOR TÉ NOM. 
Exposició.
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.
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Del	16	de	febrer	al	14	de	març	
LABORATORI D’IL·LUSTRACIÓ: PRIMER 
TRIENNI. 
Exposició de Cristi na Sáez Ropero.
L’exposició és un tast del seu laboratori: 
aquarel·la, guaix, gravat, grafi t i il·lustració 
entorn els animals... Això sí, tenint en compte 
que totes i tots som animals! 

GALERIA ART EN BRUT
 
EXPOSICIÓ 
ABSTRACCIÓ PICTÒRICA I MATÈRICA
Del	15	de	febrer	al	15	de	març.
Autora: NÚRIA GUINOVART.
Lloc: Show Room d’ART EN BRUT Gallery.
Adreça: Francesc Macià, 3-5, B 1a. Banyoles
Visita amb cita prèvia.
Reserves al telèfon 606 887 933.

ARXIU	COMARCAL	DEL	PLA	DE	
L’ESTANY

XERRADA
Dijous	10	de	febrer.	20	h.	Arxiu Comarcal del 
Pla de l’Estany (pl. del Monesti r, 30).
BANYOLES. VARIACIONS URBANES 
A càrrec de l’arquitecte Pau Sarquella.
El 1936 l’arquitecte Francesc Figueras va 
planifi car com hauria de ser el futur urbanísti c 
de Banyoles. Amb moti u de la digitalització de 
l’Avantprojecte d’Eixamplis i Reforma Interior de 
l’any 1936, s’ha preparat aquesta xerrada per 
analitzar la proposta de Francesc Figueras i 
comparar-la amb la Banyoles actual. 

CENTRE	D’ESTUDIS	COMARCALS	
DE	BANYOLES

ACTIVITATS FEBRER
Diumenge	13	de	febrer.	A	les	9.15h.
SORTIDA CONÈIXER EL PLA DE L’ESTANY
Vilademí. Recorregut de prop de 8 km, per 
pistes i algun corriol. 
Cal anar ben calçat.
Lloc:	Correus de Banyoles. 
Inscripció	prèvia	abans	del	dia	10	de	febrer.
Acti vitat condicionada a l’evolució de la 
pandèmia. 
Més	informació	i	inscripcions	a 
www.cecbanyoles.cat.

Divendres	18	de	febrer.	A	les	19h.
CICLE OBJECTIU 2030: PER UN PLA DE 
L’ESTANY SOSTENIBLE.
Conferència La producció agroforestal en el 
canvi climàti c. A càrrec de Robert Savé , biòleg. 
Organitzat per CECB, Astrobanyoles, Museu 
Darder, Limnos i Emergència Climàti ca.
Lloc:	Sala d’actes del Museu Darder de 
Banyoles.

ASTROBANYOLES

FEBRER
TARDES	DE	CIÈNCIA
Dissabte 12 de febrer. A les 19 h.
Al Museu Darder.
Tema: Disseny d’enzims d’interès industrial. 
Convidada: Sílvia Osuna.

5 de març I 2022
al Museu Darder de Banyoles

TALLER
ASTRONOMIA 3

Taller de Terraforming 
Mars amb Rafel 
Juanola

Kilian Vindel
Mart, passat, present i 
futur

Carles Puncernau 
Asteroides

Josep Lluís Diez 
Exoplanetes al dia

Sopar i sortida 
nocturna a l’Observatori 
de Mas Mitjà

+ INFO I INSCRIPCIONS: www.astrobanyoles.org
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TALLER D’ASTRONOMIA 3
DISSABTE	5	DE	MARÇ
Lloc: Museu Darder. 
A	les	11	h.	Taller de Terraforming Mars, amb 
Rafel Juanola.
A	les	16.30	h.	1a ponència: Mart: passat, 
present i futur, amb Kilian Vindel.
A	les	17.15	h. 2a ponència: Asteroides, amb 
Carles Puncernau.
Descans de 30 minuts.
A	les	18.35	h. 3a ponència. Exoplanetes al dia, 
amb Josep Lluís Diez.
Sopar i sortida nocturna a l’Observatori de 
Mas Mitjà, Puigpardines, a la Vall d’en Bas.

Informació	i	inscripcions:	
www.astrobanyoles.org
info@astrobanyoles.org

ESCOLA	OFICIAL	D’IDIOMES		DE	
BANYOLES

JORNADES CULTURALS A CÚPULA
XERRADES I TALLERS EN FRANCÈS I 
ANGLÈS
Per confirmar assistència a cada sessió podeu 
contactar amb nosaltres amb antelació a 
eoibanyoles@xtec.cat. Aforament limitat. 
La Cúpula (c/ Pere Alsius i Torrent, 12 - 3r).

DIA	15	DE	FEBRER
De	17	a	18.15h	/	de	19	a	20.15	h.
ATELIER - SONS, INTONATION ET CHANSON: 
LA PRONONCIATION EN RYTHME ET EN 
MUSIQUE. Cecilia Deberg.

DIA	16	DE	FEBRER
De	19	a	20.15	h.
ATELIER - FEMMES CÉLÈBRES. Eric Pérez.

DIA	21	DE	FEBRER
De	17	a	18.15h	/	de	18.45	a	20	h.
SCOTTISH DANCING, MUSIC AND CULTURE. 
Donnie Nicolson.

DIA	22	DE	FEBRER
De	17	a	18.15h	/	de	18.45	a	20	h.
HOW TO IMPROVE YOUR WORK, FAMILY AND 
SOCIAL LIFE. Monica Krüger.

DIA	23	DE	FEBRER
De	17	a	18.15h	/	de	18.45	a	20	h.
CYCLING. Ashleigh Moolman Pasio - Can 
Campolier.

DIA	24	DE	FEBRER
De	17	a	18.15h	/	de	18.45	a	20	h.
THE HUMAN BRAIN: AN ALTERNATIVE GUIDE 
FOR USERS. Ian Gibbs.

CLUB	NATACIÓ	BANYOLES

NATACIÓ
Dia	19	de	febrer.	35è Trofeu Josep Tresserras, 
a Banyoles.
Dia	26	de	febrer. 5a jornada de Lliga Benjamí. 
3a Prebenjamí, a Banyoles.

SALVAMENT I SOCORRISME
Dia	6	de	febrer.	2a jornada de lliga, a 
Banyoles.

WATERPOLO
Dia	5	de	febrer.	18	h. Absolut – CN Sant 
Andreu B, a Banyoles.
Dia	26	de	febrer.	18	h. Absolut – AE Santa 
Eulàlia, 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

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
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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.
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 
XIII CURSA ATLÈTICA RUN-RUN LA VALL 
DEL TERRI
Diumenge	13	de	febrer
Horari: sortida a les 10 h.
Lloc: Plaça de Maig de Cornellà del Terri.
Més	informació: www.cursesplaestany.cat  
Inscripcions: www.cursesplaestany.cat o el 
mateix dia de la prova, de 8.00 a 9.30 h.

PARCS DE SALUT
Dates: Curs 2021-22. 

Lloc: Parcs urbans de salut de la comarca.
Destinataris: totes les edats.
Activitats: activitats de manteniment i millora 
de la condició física.
Inscripcions:	directament al parc urbà de salut 
que t’interessi.
Més	Informació:	www.ceplaestany.cat

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.

ASSOCIACIÓ DEL CASAL DE LA 
GENT	GRAN	DE	BANYOLES	

Us informem que els socis ja poden passar pel 
despatx de la junta a pagar la quota del 2022. 

NÚMEROS	PREMIATS	-	SORTEIG	DE	NADAL
4t Premi: Viatge: 13
3r Premi: Dinar per a 2 persones: 150
2n Premi: Panera de 3 pisos: 336
1r Premi: Xec Regal: 253
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CASAL	CÍVIC	BANYOLES

SERVEIS
PODOLOGIA
Dimarts, a partir de les 9 h.
Cal cita prèvia al 972 571 162.

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

PERRUQUERIA	UNISEX
Dimecres, tot el dia, i divendres, de 9 a 13 h. 
Cal cita prèvia al 972 571 162.

OFICINA	D’AFERS	SOCIALS	I	FAMÍLIES
Dimarts, de 10 a 14h.
Cal cita prèvia: 
Telèfons: 900 922 631 - 900 400 012. 
Web cita prèvia: www.gencat.cat.

PUNT	D’ASSESSORAMENT	DIGITAL
Dimecres, de 9 a 16h.
Cal cita prèvia: 645 43 42 59 – 972 57 35 50.
Cita per correu: digital@plaestany.cat.

PROGRAMACIÓ CASAL CÍVIC
LA VELLESA I LA VIDA AL CENTRE
A la sessió La vellesa i la vida al centre, 
compartirem entorn la percepció de 
l’experiència d’envellir i l’edatisme social i 
personal. Identificant la crisi de cures que 
ens regeix i la importància de posar la vida al 
centre des de la mateixa quotidianitat i des de 
la col·lectivitat.
La discriminació per edat ens interpel·la a 
totes i provoca viure l’experiència de fer-nos 
grans sovint amb malestar. Deconstruïm 
l’edatisme i repensem l’envelliment des d’una 
mirada feminista i comunitària.
Sessió vivencial dirigida a dones grans 
emmarcada dins l’acció del segell “Aquí no hi 
caben les violències masclistes”.
Dilluns	7	de	febrer,	de	10.30	a	11.30	h., a 
càrrec de l’entitat Gûspira.

SEXUALITAT I VELLESA
Xerrada sobre el model sexual a la vellesa 
tenint en compte els aspectes biopsicosocials 

i els condicionants favorables i desfavorables 
existents en la darrera etapa del cicle vital.
A càrrec de Jordi Naudó, doctor en psicologia, 
especialista en psicologia clínica i màster en 
Sexologia i Teràpia de Parella
Dijous	3	de	març,	a	les	17.30h.

XERRADA	DIJOUS	CULTURALS
18 anys cuidant l’estany: un privilegi i una 
responsabilitat.
En commemoració del Dia internacional de les 
zones humides.
A càrrec d’Albert Tubert, director del 
Consorci de l’Estany i Miquel Campos, tècnic 
coordinador del Consorci de l’Estany
Dijous	10	de	febrer,	a	les	17	h., a la Sala 
d’actes del Museu Darder.

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

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. 
Dilluns,	de	19.15	a	20.45	h.
A càrrec d’Irene Álvarez de Quevedo. 
Associació Som-hi. Natura, esport, cultura.

CUINA	DEL	MARROC
Divendres,	de	18	a	20h.
Associació NUR.

DIBUIX I PINTURA
Nocions bàsiques de dibuix i pintura.
Dijous,	de	10	a	12	h.
A càrrec d’Arnau Bielsa.
Associació del Casal de Gent Gran de 
Banyoles.

TAULETES	I	MÒBILS	
Dilluns,	de	15	a	16	h.	
A càrrec de Martirià Pagès.
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TALLER	NOVES	TECNOLOGIES:	
COMPRAR	PER	INTERNET,	WHATSAPP,	
VIDEOCONFERÈNCIES	I	PORTAL	LA	MEVA	
SALUT
Dates i horaris a concretar.

CONVERSA	ANGLÈS
Divendres,	de	10	a	11.30	h.	
Associació del Casal de Gent Gran de 
Banyoles.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ
Inscripcions	o	informació:	presencialment al 
Casal Cívic Banyoles, per telèfon 972 571 162 
o per cc.banyoles@gencat.cat.
Les acti vitats organitzades pel Casal (Direcció 
General d’Acció Cívica i Comunitària) són 
gratuïtes. 
El material necessari va a càrrec de les 
persones inscrites. 
La realització d’una acti vitat està condicionada 
a la inscripció d’un nombre mínim de 
persones.
Les acti vitats organitzades per les enti tats 
són responsabilitat d’aquestes, així com els 
requisits per accedir-hi.

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

CORNELLÀ 
DEL TERRI

ACTIVITATS	FEBRER		

CURSA ATLETICA RUN RUN LA VALL 
DEL TERRI
Diumenge	13	de	febrer.	
Sorti da a les 10 h., de la plaça del Maig.
Preu:	8€. Inscripció prèvia online (fi ns el dijous 
10 de febrer) a www.cursesplaestany.cat.
12€ el dia de la prova al Pavelló de Cornellà 
del Terri, de 8 a 9:30 h.
Lliurament de xips i dorsals, de 9 a 9:45 h.

Obsequi pels 3 primers classifi cats de cada 
categoria, assegurança, servei de xip i 
esmorzar per tots els parti cipants.

TEATRE LA CONILLERA
Diumenge	13	de	febrer.	18	h. A la Conillera de 
Borgonyà. Teatre Florido Pensil.
Entrades	i	més	informació: 
www.cornelladelterri.cat

CLUB DE LECTURA CORNELLÀ DEL 
TERRI
Divendres	25	febrer.	19	h. Al Casal de la Gent 
Gran. L’infi nit dins d’un Joc, d’Irene Vallejo.

CRESPIÀ
ACTIVITATS	FEBRER

XLII FIRA DE LA MEL
Davant la situació de pandèmia causada pel 
Coronavirus SARS-CoV-2 i, atesa la difi cultat 
per complir les directrius marcades tant 
pel Govern de l’Estat com pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya, s’està estudiant la 
possibilitat de suspendre la XLII Fira de la Mel 
que s’hauria de celebrar els dies 26 i 27 de 
febrer.

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

- Dissenys
- Construcció
- Manteniment

Porqueres (Girona)

andreuescudero1971@gmail.com

696 088 056
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FONTCOBERTA
PRESENTACIÓ LLIBRE

Divendres	4	de	febrer,	a	les	19	h.,	a Can Jan 
de la Farrès.
Presentació del llibre Pedres i més pedres. 
Inventari de les construccions religioses del Pla 
de l’Estany. Autor: Joan Anton Abellán.
La presentació anirà a càrrec de mossèn Jordi 
Font, rector de Fontcoberta, amb benvinguda 
de Ma Mercè Juanola, regidora d’Afers 
Culturals i l’assistència de l’autor.
 
FIRA	DE	LES	2	I	4	RODES

DISSABTE 5 DE FEBRER
Lloc: davant del pavelló.
Horari:	de 8 a 18 h.
Per	a	més	informació:
Tel. 626 835 303 (Rafel).
Tel. 620 281 169 (Santi ).
Tel. 972 57 41 39 (Ajuntament Fontcoberta). 
En cas de pluja s’ajornarà.

PORQUERES
CARNESTOLTES	DE	PORQUERES	
BALL	DE	DISFRESSES	I	CONCURS

Divendres	18	de	febrer,	de	5	a	2/4	de	7	de	la	
tarda. Plaça Major de Porqueres.
Animació infanti l amb la companyia El Sac. 
Assegurada la música, el joc i la diversió amb 
el seu espectacle RISNEY PRODUCTIONS:
Som una súper productora cinematogràfi ca 
de Hollybood! Estem buscant actrius i 
actors pel rodatge imminent de la pròxima 
pel·lícula. L’Oscar Goya Gaudí i el seu ajudant 
en “Lentes” ens sorprendran amb un càsti ng 
especialment fet per l’ocasió. Llum, camera… 
Acció!
A més a més, farem un concurs de disfresses 

i hi haurà un fantàsti c premi per a la millor 
disfressa de cada categoria:
1.	Originalitat. Premi a la disfressa més 
original.
2.	Residu	0. Premi a la disfressa més 
sostenible.
3.	Caracterització. Premi al millor maquillatge i 
caracterització.

Més	informació	a	www.porqueres.cat

BIBLIOTECA	CARLES	FONTSERÈ

VISITA GUIADA A L’ESTUDI TALLER 
CARLES FONTSERÈ
Dissabte	12,	a	les	12	h. S’ofereix visita guiada 
a l’estudi taller del polifacèti c arti sta Carles 
Fontserè. Preu: 4€/general i 2€/reduïda.
Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia a bit.ly/3oTEVKd

HORA DEL CONTE
Dimecres	16,	a	les	17:30	h.	Borrissol i el món 
de colors. A càrrec d’Alquímia Musical.
Acti vitat adreçada a nens i nenes a parti r de 
4 anys.
Cal inscripció prèvia a bit.ly/3GKsqar

CLUB DE CINEMA
Divendres	25,	a	les	19	h.	Projectarem la 
pel·lícula La joven de la perla, dirigida per Pett er 
Webber. Adaptació cinematogràfi ca de la 
novel·la La noia de la perla, de Tracy Chevalier.
Projecció oberta a tothom. 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia:
biblioteca@porqueres.cat

EXPOSICIÓ
Fins	el	4	de	febrer.
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.
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EXPOSICIÓ
De	l’1	al	28	de	febrer.	
ELS + PRESTATS
Descobreix quins van ser els documents més 
prestats de l’any 2021 a la nostra biblioteca.

ACTIVITATS ESPORTIVES

RUN4CANCER PORQUERES 2022
Diumenge	6	de	febrer. Zona Esporti va 
Miànigues. Sorti da a les 10 h.
Recorregut: 10 km i 5 km.
Preu:	10 € (esmorzar i detall per a tots els 
parti cipants). 
Inscripcions	anti	cipades	a: 
www. oncolligagirona.cat.

CENTRE	CÍVIC	DE	PORQUERES

RERELTELÓ
Una proposta cultural amb produccions de 
peti t format en un espai escènic amb caràcter 
propi on descobrireu una programació d’arts 
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

MÚSICA 
Divendres	11	de	febrer,	a	les	20.30	h. 
ANNA FERRER. Estrena de PARENÒSTIC a 
comarques gironines. 10 €.

ACTIVITAT	COMPLEMENTÀRIA	+	RET
L’alumnat d’El Frigolet, amb la complicitat del 
professorat de l’escola, gaudirà d’una trobada 

amb Anna Ferrer per descobrir la seva música i 
comparti r el seu coneixement musical.

TEATRE 
Divendres	25	de	febrer,	a	les	20.30	h.
PRUNA.
Pruna va obtenir l’any 2019 el premi Adrià 
Gual. 10 €.

ACTIVITAT	COMPLEMENTÀRIA	+	RET
Dilluns	21	de	febrer,	a	les	19	h.,	a la Biblioteca 
Carles Fontserè de Porqueres. La Fundació 
Vicki Bernadet oferirà una xerrada sobre l’abús 
infanti l. 
Cal confi rmar assistència a hola@rereltelo.cat

MONOGRÀFIC DEL MES
FEBRER	-	BOSSA	DE	ROBA
A càrrec d’Irene Bosch, formada en patronatge 
industrial, patronatge a mida i per espectacle. 
Sessions:
Dimecres	23	de	febrer.
Dimecres	2	de	març.
Dimecres	9	de	març.
Horari:	de 19 a 21 h.
Preu: 30 €. Mínim 8 parti cipants.
No cal experiència. Si tens màquina de cosir, 
porta-la!
Inscripcions	a www.centrecivicporqueres.cat

SERINYÀ
AFA	BORA	GRAN

CARNESTOLTES 
Dissabte	26	de	febrer.	Programa a part.

DEL TERRI

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

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



ON ANAR

28 _

SALA	FRANCESCA	BARTRINA	
MARTÍ

INICIACIÓ ALS ESCACS 
Amb el suport del Club d’Escacs de Banyoles.
Més	informació	al tel. 610 281 846.

CLUB DE LECTURA
Dimecres	de	febrer,	a	les	19.30	h.	Comentem 
Las leyes de la frontera, de Javier Cercas.

CASAL D’AVIS

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Cada	dimarts,	de	9	a	10	h	i	de	10	a	11	h. 
(rehabilitadora), a Can Xerric.
Cada	divendres,	de	9	a	10	h	i	de	10	a	11	h.	
(rehabilitadora), a Can Xerric.
Inscripcions	i	més	informació: 
Ajuntament (tel. 972 593 128). 

TALLER DE MEMÒRIA  
Cada	dijous,	de	15.30	a	les	16.30	h., a Can 
Xerric.
Inscripcions	i	més	informació: 
Ajuntament (tel. 972 593 128).

FEM CAMÍ
Dimecres	2	i	16	de	febrer,	a	les	15	h.
Passejades en grup per a la gent gran.
Activitat quinzenal. Gratuïta.

DINAMITZACIÓ	DEL	PARC	DE	
SALUT

Els	dilluns	de	febrer,	de	15.15	a	16.15	h.
Les sessions les porta a terme un professional 
de l’activitat física i tots els exercicis estan 
adaptats a les necessitats de cada usuari.
Les sessions són obertes i gratuïtes per a 
tothom.

MANIFEST DE L’AMIC SOBRE 
L’INCREMENT DEL PREU DEL 
PAPER

L’AMIC, l’entitat referent que aplega 475 
mitjans de premsa en paper i digital de tots 
els territoris de parla catalana, vol manifestar 
la preocupació de tot el sector per l’increment 
desorbitat dels preus de les matèries primeres, 
especialment del paper que en només un any 
ha patit un increment que supera el 70%. 

Aquest increment arriba després de gairebé 
dos anys de greu crisi sanitària, social i 
econòmica en què les empreses periodístiques, 
sobretot de proximitat, han hagut de treballar 
en condicions difícils, doblant els esforços per 
fer arribar informació constant a la ciutadania. 
I, per altra banda, han vist disminuir els seus 
ingressos publicitaris pel fet que els seus 
anunciants naturals; comerç, restauració i 
empreses de serveis, també pateixen una 
situació econòmica molt difícil.

Una pujada que afegida a la resta de costos 
com els de l’energia, perjudica greument el 
sector de periòdics, la majoria de distribució 
gratuïta; increments impossibles d’aplicar als 
nostres anunciants. L’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació, a banda de 
manifestar aquest malestar i fer una crida a 
la indústria paperera perquè moderi aquests 
augments difícils d’assumir, demana per part de 
la ciutadania i de les empreses anunciants, que 
es valori un producte que des de les diverses 
empreses editorials, distribuïm com a element 
de servei informatiu, de cohesió i d’arrelament 
ciutadà.

Si tens de 10 a 12 anys (o una miqueta menys o una miqueta més), i el més 
important de tot, t’agrada llegir... ja has trobat el teu Club! El Club de lectura 
«Devorallibres». Les trobades són divertides: comentem la lectura del llibre, fem 
algun joc i, sempre hi ha alguna sorpresa per a tothom. 

CLUB DE LECTURA INFANTIL I STORY TIME 
Primer semestre

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

Dijous 3 de març / 17 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA INFANTIL
La increïble història de l’àvia Gàngster, de David Walliams
L’àvia d’en Ben sembla la típica àvia de manual. Té els cabells blancs i porta dentadura 
postissa. Ara bé, a més a més, és una lladre de joies perseguida internacionalment!

Dijous 5 de maig / 17 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA INFANTIL 
El primer cas, d’Ulf Nilsson.
El comissari Gordon, un gripau amb molta experiència com a policia, haurà de resoldre el 
cas d’un robatori. I encara que sembla senzill, no ho és, perquè s’està fent fosc, s’ha 
posat a nevar i hi ha un misteriós animaló implicat en el cas. 

Dijous 16 de juny / 17 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA INFANTIL 
L’Amy i la biblioteca secreta, d’Alan Gratz
Quan l’Amy s’adreça a la biblioteca de l’escola per recollir el seu llibre favorit, s’adona que 
no és al seu lloc. D’entrada pensa que potser l’ha agafat una altra persona, però la 
bibliotecària li explica que l’han retirat perquè s’ha considerat que és inapropiat per a 
l’escola.

STORY TIME
Contes de petit format per a infants de 5 a 10 anys per a gaudir 
de la narració en anglès en un espai tranquil i agradable.

Dissabte 19 de març / 12 h / Biblioteca Comarcal
Story time, a càrrec de BNY Language Corner

Dissabte 2 d’abril / 12 h / Biblioteca Comarcal
Story time, a càrrec de BNY Language Corner

SI ESTEU INTERESSATS/DES, DEMANEU INFORMACIÓ A LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA COMARCAL 
DEL PLA DE L’ESTANY

Conductor: Xavi Garcia
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ASSOCIACIÓ DEL CASAL DE LA 
GENT GRAN DE BANYOLES

NÚMEROS	PREMIATS	-	SORTEIG	DE	NADAL
4t Premi: Viatge: 13
3r Premi: Dinar per a 2 persones: 150
2n Premi: Panera de 3 pisos: 336
1r Premi: Xec Regal: 253

Us informem que els socis ja poden passar pel 
despatx de la junta a pagar la quota del 2022.

MANS UNIDES - BANYOLES

Diumenge	20	de	febrer,	a	les	5	de	la	tarda, al 
Teatre Municipal de Banyoles.

NOU	ESPECTACLE	DE	PLAYBACK	A	
BANYOLES	A	BENEFICI	DE	MANS	UNIDES
Gran estrena del nou espectacle amb un 
repertori de cançons melòdiques de tots els 
estils. A càrrec del Grup de Playback del Casal 
de la Gent Gran de Banyoles.

Venda	d’entrades:
A l’Ajuntament (aportació 8 euros) i al Teatre, a 
partir de les 4 de la tarda. 
Aforament limitat segons la normativa.

DONACIONS DE SANG  
Per reservar hora: donarsang.gencat.cat

BANYOLES. Dia	5	de	febrer (campanya 
donació PLASMA). CLÍNICA SALUS, de 9:30 a 
14 h. i de 16 a 21h

PORQUERES.	Dia	22	de	febrer. CENTRE CÍVIC, 
de 16 a 21 h.

BANYOLES.	Dia	5	de	març. CLÍNICA SALUS, de 
10 a 14 h. i de 16 a 20:30 h.

PUNT DE VOLUNTARIAT

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.

PRESENTACIÓ LLIBRE

Presentació del tercer volum de la Col·lecció 
Llegat Patrimonial de Pla de l’Estany, Pedres 
i més pedres. Inventari de les construccions 
religioses del Pla de l’Estany, de Joan Anton 
Abellán.
 
Divendres	4	de	febrer,	a	les	7	del	vespre., a 
Can Jan de la Farrès de Fontcoberta.
 
La presentació anirà a càrrec de mossèn Jordi 
Font, rector de Fontcoberta, amb benvinguda 
de l’alcalde Joan Estarriola i l’assistència de 
l’autor.
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LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA
Per Josep Grabuleda

Un mal beure iracund
Quan una persona embriagada reacciona 
malament a la ingesta d’alcohol (a la seva 
borratxera) i té comportaments agressius 
(busca brega i és un busca-raons), se sol dir que 
té un mal beure o té el vi dolent. 

A la Banyoles de començament del 
segle XX molts homes solien beure en 
excés (principalment vi) i després tenien 
comportaments violents cap a les seves 
parelles i familiars propers: tenien un mal beure. 
No cal dir que moltes d’aquestes famílies ho 
pati en amb més o menys resignació i en silenci 
(sobretot les seves dones), i consideraven, 
avergonyides, que era un problema familiar 
intern. I d’alguna manera se senti en tots 
culpables.

Un d’aquests casos va passar l’any 1912 en una 
llar d’una coneguda família que habitava en un 
mas de Guèmol, pagesos d’ofi ci, segons ens 
expliquen el Diario de Gerona (el 24 d’abril) i el 
barceloní El Diluvio (el 25 del mateix mes).

L’afectat d’aquest mal beure era el masover 
de Can Cisó de Guèmol, Narcís Corominas i 
Fàbrega (en Cisó de Guèmol), de quaranta-set 
anys d’edat. 

El diumenge 21 d’abril de 1912 va tornar 
a casa seva molt begut i malhumorat i es 
va enfrontar al seu fi ll Sebasti à (Sebasti à 
Corominas i Saurina) i a la resta de la família 
(a la seva dona Francesca Saurina i Bruguer i 
a la seva nora Magdalena Pujolàs i Matamala). 
Detalla El Diluvio: “BAÑOLAS.— El vecino de 

esta villa Narciso Corominas llegó á su casa 
bebido y sostuvo una reyerta con su hijo y 
maltrató de palabra y obra á varios individuos 
de su familia.” Qui va rebre més, doncs, va ser 
el seu fi ll Sebasti à, d’uns vint-i-tres anys, a qui 
va perseguir amb un martell: “Luego persiguió 
á su hijo con un marti llo”. En Sebasti à es va 
veure obligat a tancar-se a l’habitació, ja que 
s’hi jugava la vida: “encerrándose aquél en 
la habitación para escapar de las iras de su 
padre”. I, en veure que no hi havia manera que 
marxés, va disparar un tret des de dins: “Como 
siguiera golpeando con el marti llo la puerta 
de la habitación, disparó su hijo un ti ro desde 
dentro” i va fugir per la fi nestra: “escapando 
acto seguido por la ventana”. 
En Narcís Corominas (àlies en Sis del Mas) 
deu anys abans, el gener de 1902, ja havia 
protagonitzat un altercat en una taverna del 
carrer de Sant Esteve, amb Amadeu Surroca 
i Salvador Vila. No va ser una batussa més, 
sinó que hi va haver sang. Durant la disputa 
(no se sap per quina raó es varen barallar) van 
treure les navalles i va resultar ferit greument 
i ingressat a l’hospital municipal. Llavors varen 
ser deti nguts Salvador Vila, Amadeu Surroca, 
Pere Campolier i Salvador Reverter (aquests 
dos últi ms com a insti gadors de la baralla). 
Aquesta vegada, aquest diumenge d’abril de 
1912, no es va poder silenciar l’agressió familiar 
i va haver d’intervenir-hi l’autoritat: “Fueron 
detenidos padre é hijo y puestos á disposición 
del juez”. 

ASSEGURANCES DE VIDA

FES LES MALETES,
T’ESPEREM A MAPFRE
Aconsegueix un descompte equivalent a una mensualitat 
sobre la prima de la teva última anualitat si trasllades la 
teva assegurança de Vida Risc Individual a MAPFRE.

Només necessitem l’últim rebut i 
còpia de la teva pòlissa actual per 
poder analitzar el teu cas i oferir-te 
les millors condicions.

Oferta vàlida fins el 31/03/2022

MATEIXA 
PRIMA

UN MES 
GRATIS

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

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

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

La teva asseguradora global de confiança

Classes	ANGLÈS	i	FRANCÈS
Tel.	630	839	067

pablopenabad72@gmail.com
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ASTRONOMIA

L’assassina silenciosa
Ens estem referint a la contaminació lumínica 
(CL). La defi nició popular seria l’emissió de llum 
arti fi cial al medi nocturn per la mala qualitat i 
orientació de l’enllumenat exterior, o sigui, llum 
que enviem, totalment o parcialment, al cel.
La defi nició ofi cial seria: l’emissió de fl ux 
lluminós de fonts arti fi cials nocturnes en 
intensitats, direccions i/o rangs espectrals 
on aquest no és necessari per a la realització 
de les acti vitats previstes en la zona on s’han 
instal·lat les lluminàries.
Resultat, el llum està mal encarat i no enfoca 
on ha de fer-ho, en conseqüència una part 
no arriba al terra, que seria on ha d’anar, i 
s’escapa cap al cel.

QUINS	EFECTES	TÉ?	
Principalment	són:	enlluernament,	
sobreconsum,	intrusió	lumínica	i	afectació	
sobre	la	salut.
1.	Enlluernament. És l’emissió de llum 

que difi culta o impossibilita la visió. La 
incidència directa de la llum procedent 
d’una lluminària, altera l’adaptació de l’ull a 
la foscor, generant inseguretat. 
Representa un perill per a la conducció i per 
als vianants. Les persones grans hi són més 
vulnerables.

2.	Sobreconsum. El consum energèti c inúti l 
o innecessari derivat de llum amb excés 
d’intensitat o de distribució espectral. Vol 
dir, o massa llum o que el color no és el 
correcte.
Més d’un 30% del consum de l’enllumenat 
exterior és contaminació lumínica directa. 
Espanya gasta 450 milions d’euros en 
enllumenat públic, quasi el doble que 
Alemanya.
A Espanya s’uti litzen 116 kilowatt s/hora 
(Kwh) per habitant, mentre que a Alemanya, 
amb gairebé el doble de població, es 
consumeixen 48 Kwh. 

3.	Intrusió lumínica. És l’emissió de llum que 
excedeix de l’àrea on és úti l per a l’acti vitat 
prevista i envaeix zones en què no és 
necessària i pot causar molèsti es o perjudicis.

El fl ux lluminós s’introdueix a l’interior 
dels habitatges, bé directament des de la 
pròpia lluminària, bé per refl exió des de les 
superfí cies il·luminades. La primera es pot 
evitar (aquest cas arribaria a ser denunciable 
si és molest i caldria solucionar-ho). Seria 
el cas de fanals mal instal·lats, torres de 
projectors a camps d’esports. La segona, 
refl exió, es pot reduir.

4.	Afectació sobre la salut. És l’emissió de 
llum que excedeix de l’àrea on és úti l per a 
l’acti vitat prevista i envaeix zones en què no 
és necessària i en què pot causar molèsti es 
o perjudicis. 
Com a efectes secundaris de la contaminació 
lumínica trobem:
1. Pèrdua de la foscor natural del cel 

nocturn. Impossibilitat de veure el cel de 
nit amb el seu màxim esplendor i difi cultat 
per a les observacions astronòmiques. 

2. Privació del dret a contemplar en la 
seva integritat un àmbit de la natura: el 
paisatge nocturn.

3. Pèrdua del valor cultural del cel nocturn. 
El cel és cultura.

4. Alteració de la foscor natural dels 
ecosistemes nocturns. Alguns animals 
viuen a la foscor.

5. Increment del nivell natural de 
lluminositat.

6. Alteració dels processos de pol·linització 
de les plantes que fan insectes nocturns.

7. Empobriment de la biodiversitat. Alguns 
animals no ho superen i es moren.

8. Alteració de la cadena tròfi ca. És la 
cadena alimentària, en la qual cadascun 
s’alimenta del precedent i és aliment del 
següent.

9. Afectació sobre la salut. Alteració dels 
ritmes circadians (rellotge biològic) i 
conseqüències: insomni, migranyes, 
nerviosisme, disrupcions hormonals, 
envelliment cel·lular, afebliment del 
sistema immunitari, diabeti s, obesitat i 
increment de la probabilitat de contraure 
càncer.
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Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

REDUCCIÓ	DE	LA	CONTAMINACIÓ	
LUMÍNICA.	OBJECTIUS
En general podem dir que falta coneixement, 
conscienciació i cultura sobre CL. Cal un 
esforç de difusió. Com fa 60 anys, per manca 
de cultura ecològica, les escombraries es 
llançaven a l’estany, a prop de Can Morgat, 
i ara ningú no ho faria, cal fer el mateix i 
recuperar la visió del cel des dels pobles i 
ciutats. Des de Banyoles, hauríem de veure la 
Via Làcti a i no la veiem. El 60% dels europeus 
tampoc la veuen des dels llocs on viuen.
Què cal fer per reduir la contaminació lumínica 
i recuperar la correcta visió del cel? 
Il·luminar només les superfí cies on es necessiti  
llum. 
Emprar tan sols la quanti tat de llum necessària, 
mentre es necessiti . 
Emprar llum del color respectuós amb el medi 
ambient.

Com	aconseguir-ho?
a) Emprar lluminàries ben apantallades en 

les quals la làmpada no sobresurti  del 
refl ector.

b) Orientar les lluminàries enfocant al terra, 
evitant l’enlluernament i l’emissió de llum 
per damunt de l’horitzontal.

c) Emprar preferentment fanals refractors de 
vidre pla i transparent.

d) Emprar làmpades de potències adequades. 
No il·luminar en excés.

e) Emprar preferentment làmpades de Vapor 
de Sodi d’Alta Pressió o leds PC Ambre. 
Evitar, sempre que sigui possible, les 
d’Halogenurs Metàl·lics i els LEDS de més 
de 2700K.

f) Emprar sistemes de reducció de fl ux a la 
xarxa en horari de nit. 

g) A les places, emprar un doble sistema 
d’enllumenat: ornamental i de seguretat.

h) En la il·luminació de monuments, i 
qualsevol altre lloc públic o privat, orientar 
els projectors de dalt a baix, apantallant-
los correctament i apagar-los en horari 
nocturn.

i) Apagar l’enllumenat innecessari en horari 
nocturn.

j) Usar paviments de baix coefi cient de 
refl exió.

k) Tenir un bon programa de manteniment de 
la xarxa.

l) Contractar amb la companyia elèctrica la 
tarifa més avantatjosa.

No es tracta d’il·luminar menys, sinó millor.
De la il·luminació urbana, només volem la 
bona, cal eliminar la dolenta i la pitjor.
Conseqüències: estalvi possible a Espanya de 
300 milions d’euros/any.
Reducció de les emissions de CO2 de 
2.000.000 de tones/any.
El repte: aconseguir que el cel torni a estar 
més fosc.
Normati va legal: des del 2001 existeix una 
normati va, la Llei 6/2001 que, posteriorment, 
es va reglamentar amb el Decret 190/2015. 
Aquestes normes són d’obligat compliment 
i qui les ha de conèixer, més que la gent del 
carrer, són els tècnics i instal·ladors de llum, 
tant siguin professionals electricistes com 
enginyers d’una empresa d’il·luminació o dels 
mateixos Ajuntaments locals.
Existeixen enti tats com Cel Fosc que 
s’encarrega de vetllar per mantenir el cel 
fosc i que té acti vitat per tota la península. 
D’altres, com la IDA (Inernati onal Dark-Sky 
Associati on) ho fa a nivell mundial. 

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

Intrusió lumínica a un pis



HORARI D’ATENCIÓ CLÍNICA I BOTIGA
Cal demanar cita prèvia

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

Perruqueria a hores convingudes
Urgències / Servei a domicili

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

ANIMALS PROPERS

Des del meu amagatall aviso tot el bosc. 
M’agrada cridar fort: Ves que Vaaaaaaig! 

Confonen el meu crit amb el meu nom i sóc bell i veloç i fins i tot blau.
Ja saps qui soc?

NOM
Català: Gaig; Castellà: Arrendajo; Anglès: Jay; Llatí: Garrulus glandarius

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS

És un ocell de mida mitjana, d'uns 30 o 35 cm de longitud i una envergadura d'uns 53 o 59 cm.
A més del seu característic crit (un estrident scaaaaacgg), posseeix un ampli vocabulari, que 

inclou un sonor i ressonant quiu i un so cloquejant que pot ser imitació del de la garsa.
Tots dos sexes construeixen el niu, fet de branques i revestit amb arrels petites i pèls, en 

arbustos o arbres, a una alçada d'un a sis metres. 

Per Clínica 1001
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Per Clínica 1001 Ara més a prop teu

T’hi esperem!

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

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

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

 Negocis

 Decessos

 Estalvi i jubilació

 Vida

 Automòbil

 Llar

Estalvia mitjançant l'agrupació de les teves pòlisses 

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

 

• Pagar una única quota mensual.

 

• Incrementar la taxa d'interès.

 

• Obtenir interessants descomptes.

Horari: de 9 a 13h i de 16 a 20h
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MENJAR BÉ
Per Jaume Fàbrega

Carn de perol
La carn de perol és una tí pica preparació del 
dia de matar el porc, pròpia de les comarques 
de Girona i d’Osona. Atès que se serveix 
calenta o tèbia, amanida i com a entrant, la 
podem considerar com una excel·lent, original 
i deliciosa enciamada.
Per designar el plat se’n deia, simplement, “carn 
de perol” i, com hem dit, no fallava mai el dia 
de matar el porc, que s’anava coent al perol (o 
perola) d’aram. 
Actualment, alguns carnissers benefactors 
tenen carn de perol bo i preparada per fer 
l’amanida.

INGREDIENTS
Cap de porc
Galta
Cor
Ronyó
Llengua
Orella i ventre (opcional)

ELABORACIÓ
En una olla o perol amb aigua i sal feu bullir 
el cap de porc, ronyons i ventre. Hi ha d’estar 
unes dues hores.
Deixeu-ho refredar i talleu-ho a daus.
Amaniu-ho amb sal, oli, vinagre i abundant 
pebre negre acabat de moldre. 

NOTES
Originàriament, aquests ingredients es bullien 
al perol o caldera de les boti farres amb el brou 
bufat o “greix de perol”.
Es pot servir damunt un llit d’enciam, xicoina 
o escarola; obti ndreu, així, una presència més 
refrescant que justi fi carà el nom d’amanida.
Aquesta amanida ens recorda el cap (cap i 
pota) de vedella a la vinagreta, propi de la 
cuina francesa però també de la barcelonina i 
l’empordanesa. Un cop bullit el cap (amb porro, 
llorer, farigola...) i fet a trossets, s’amaneix 
amb una vinagreta emulsionada, feta amb oli, 
vinagre, mostassa, julivert, cebollí, estragó, 
celfull.
Aquest plat agradava molt a Salvador Dalí.





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

De venda a les llibreries de Banyoles!

EL CATALANISME 
A BANYOLES

PAU VELA
FISIOTERÀPIA I  OSTEOPATIA

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

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

Segueix-nos a les xarxes socials

DEMANA HORA TRUCANT AL 972 57 02 08

evitar la sensació de claustrofòbia i incorpora 
un sistema de reducció del soroll. 
L'exploració és indolora i el temps necessari 
per completar-la se situa en una forquilla 
d'entre 30 i 50 minuts; el pacient, si així ho 
desitja, fins i tot pot escoltar música amb uns 
auriculars.
Els professionals de la mateixa Clínica Salus 
Infirmorum – Institut Guirado són els 
encarregats de dur a terme el servei amb la 
màxima qualitat i empatia, i amb totes les 
garanties de seguretat, de dilluns a 
divendres al matí i a la tarda.

La Clínica Salus Infirmorum de Banyoles 
disposa d'una Unitat de Ressonància 
Magnètica que ofereix una alta qualitat 
mèdica i tecnològica per a la realització 
d’aquesta prova radiològica a pacients 
d'asseguradores o particulars de Banyoles i 
de la comarca del Pla de l’Estany sense haver 
de fer grans desplaçaments i sense cues ni 
llargues esperes.
El nou aparell avançat de diagnosi per la 
imatge, que s'obté mitjançant un camp 
magnètic innocu per a les persones, és 
còmode, té una obertura molt ample per 

EL MILLOR SERVEI DE RESSONÀNCIA MAGNÈTICA, AL TEU COSTAT 
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Text: Francesc Figueras Calsina. Farmacèutic. Col·legiat 1313

No hi donis més voltes, som aquí per ajudar
Quan des de la redacció de la revista 
se m’invita a col·laborar, d’entrada tinc 
molt clar de què no parlaré. Hi dono 
moltes voltes, dues, una d’anada i una 
altra de tornada. Heus aquí que entre 
volta i volta apareix el tema. Intento 
desenvolupar-lo de forma que arribi 
de la millor manera a tots els nostres 
lectors.

Triptòfan
El triptòfan és un precursor del 5-HTP. 
Què s’entén com a precursor? Doncs 
que ajuda a la fabricació d’aquell 
producte, és un iniciador. El nostre cos 
a través dels aliments, com més 
saludables millor, aconsegueix una 
font de triptòfan que automàticament 
se sintetitzarà, farà una reacció 
metabòlica dins l’organisme per a 
convertir-se en 5-HTP.

5-HTP
Hem comentat que el triptòfan és un 
precursor del 5-HTP i aquest últim 
resulta ser un precursor de la 
serotonina, més comunament 
denominada hormona de la felicitat. 
Curiós tot plegat.

Usos del 5-HTP
Les propietats que té el 5-HTP poden 

ser de gran ajuda en persones que 
estan passant per un moment de 
tristesa perquè els falta serotonina, els 
falta felicitat. Com hem dit abans, el 
5-HTP farà que l’organisme d’aquestes 
persones fabriqui més serotonina i 
ajudar-les a millorar en aquests 
moments de tristor.
Pot ser de gran ajuda a persones que 
tenen problemes per agafar el son. I 
per què? Doncs, és ben fàcil. Resulta 
que la serotonina és un precursor de 
la melatonina, que a la vegada és una 
hormona preponderant a l’hora 
d’ajudar a dormir. La producció de 
melatonina al cervell augmenta quan 
es fa fosc, en canvi de dia disminueix. 

Evidentment hi ha una correlació 
directa entre el 5-HTP, la serotonina i 
la melatonina.
Arribats a aquest punt, és evident que 
si tenim un son reparador també 
ajudarem a baixar els nivells d’estrès 
en el nostre dia a dia. Sembla màgia 
però... quant de suc en podem treure. 
El nostre cos pot arribar a ser molt 
capritxós.

Aliments on trobem el 5-HTP
D’entrada és molt important menjar sa 
i equilibrat. El 5-HTP no es troba en la 
dieta, com a complement nutricional. 
S’obté de les llavors de la Griffonia 
simplicifolia, planta provinent de 
l’Àfrica Occidental, lleguminosa que 
creix en estat natural en forma de 
planta trepadora o arbust.
Si es vol aconseguir amb l’alimentació, 
ha de ser a través d’aliments rics en 
triptòfan (recordem que n’és 
precursor), com la carn (sobretot 
pollastre i gall dindi), peix blau 
(tonyina, sardines,…), fruites i 
verdures (alvocat, plàtan, pastanaga, 
bròquil,…), la llet, el rovell de l’ou, 
fruits secs, llegums, cereals i xocolata 
negra, per exemple. En el mercat es 
poden trobar diferents complements 
més específics que, acompanyats 
amb valeriana, magnesi i vitamina del 
grup B6, ajudaran a donar aquesta 
dosi extra quan el cos ho necessiti. 

Vigileu amb el 5-HTP
Com tot en la vida, no tot són 
beneficis i el nostre aminoàcid ajuda 
en la síntesi de serotonina com fan 
molts medicaments de prescripció 
psquiàtrica, tals com els ISRS 
(inhibidors selectius de la recaptació 
de serotonina). Per tant l’ús 
concomitant de les dues 
prescripcions està totalment 
contraindicada, generant una gran 
quantitat d’hormona que pot causar 
problemes cardiovasculars. En aquest 
cas s’ha de seguir el criteri mèdic i 
informar sempre els professionals de 
la pauta medicamentosa.
Si estàs embarassada o estàs donant 
pit, tampoc pots prendre 5-HTP, no hi 
ha suficients estudis per avalar-ne el 
risc/benefici. 
En tractaments per casos 
d’hiperactivitat en nens, tampoc està 
tan clar que sigui efectiu, llavors cal 
consultar-ho al pediatre.
Evidentment si tens una malaltia als 
ronyons o al fetge tampoc et pots 
suplementar amb el 5-HTP.
No hi donis més voltes, som aquí per 
ajudar.

Griffonia simplicifolia
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Evidentment hi ha una correlació 
directa entre el 5-HTP, la serotonina i 
la melatonina.
Arribats a aquest punt, és evident que 
si tenim un son reparador també 
ajudarem a baixar els nivells d’estrès 
en el nostre dia a dia. Sembla màgia 
però... quant de suc en podem treure. 
El nostre cos pot arribar a ser molt 
capritxós.

Aliments on trobem el 5-HTP
D’entrada és molt important menjar sa 
i equilibrat. El 5-HTP no es troba en la 
dieta, com a complement nutricional. 
S’obté de les llavors de la Griffonia 
simplicifolia, planta provinent de 
l’Àfrica Occidental, lleguminosa que 
creix en estat natural en forma de 
planta trepadora o arbust.
Si es vol aconseguir amb l’alimentació, 
ha de ser a través d’aliments rics en 
triptòfan (recordem que n’és 
precursor), com la carn (sobretot 
pollastre i gall dindi), peix blau 
(tonyina, sardines,…), fruites i 
verdures (alvocat, plàtan, pastanaga, 
bròquil,…), la llet, el rovell de l’ou, 
fruits secs, llegums, cereals i xocolata 
negra, per exemple. En el mercat es 
poden trobar diferents complements 
més específics que, acompanyats 
amb valeriana, magnesi i vitamina del 
grup B6, ajudaran a donar aquesta 
dosi extra quan el cos ho necessiti. 

Vigileu amb el 5-HTP
Com tot en la vida, no tot són 
beneficis i el nostre aminoàcid ajuda 
en la síntesi de serotonina com fan 
molts medicaments de prescripció 
psquiàtrica, tals com els ISRS 
(inhibidors selectius de la recaptació 
de serotonina). Per tant l’ús 
concomitant de les dues 
prescripcions està totalment 
contraindicada, generant una gran 
quantitat d’hormona que pot causar 
problemes cardiovasculars. En aquest 
cas s’ha de seguir el criteri mèdic i 
informar sempre els professionals de 
la pauta medicamentosa.
Si estàs embarassada o estàs donant 
pit, tampoc pots prendre 5-HTP, no hi 
ha suficients estudis per avalar-ne el 
risc/benefici. 
En tractaments per casos 
d’hiperactivitat en nens, tampoc està 
tan clar que sigui efectiu, llavors cal 
consultar-ho al pediatre.
Evidentment si tens una malaltia als 
ronyons o al fetge tampoc et pots 
suplementar amb el 5-HTP.
No hi donis més voltes, som aquí per 
ajudar.
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Consulta al farmacèutic
Sempre al vostre servei!

Av. Països Catalans, 171
17820 - Banyoles

farmaciarosaalsius@gmail.com

Tels.  972 570 595
         682 363 677
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beneficis i el nostre aminoàcid ajuda 
en la síntesi de serotonina com fan 
molts medicaments de prescripció 
psquiàtrica, tals com els ISRS 
(inhibidors selectius de la recaptació 
de serotonina). Per tant l’ús 
concomitant de les dues 
prescripcions està totalment 
contraindicada, generant una gran 
quantitat d’hormona que pot causar 
problemes cardiovasculars. En aquest 
cas s’ha de seguir el criteri mèdic i 
informar sempre els professionals de 
la pauta medicamentosa.
Si estàs embarassada o estàs donant 
pit, tampoc pots prendre 5-HTP, no hi 
ha suficients estudis per avalar-ne el 
risc/benefici. 
En tractaments per casos 
d’hiperactivitat en nens, tampoc està 
tan clar que sigui efectiu, llavors cal 
consultar-ho al pediatre.
Evidentment si tens una malaltia als 
ronyons o al fetge tampoc et pots 
suplementar amb el 5-HTP.
No hi donis més voltes, som aquí per 
ajudar.

Griffonia simplicifolia

Quan des de la redacció de la revista 
se m’invita a col·laborar, d’entrada tinc 
molt clar de què no parlaré. Hi dono 
moltes voltes, dues, una d’anada i una 
altra de tornada. Heus aquí que entre 
volta i volta apareix el tema. Intento 
desenvolupar-lo de forma que arribi 
de la millor manera a tots els nostres 
lectors.

Triptòfan
El triptòfan és un precursor del 5-HTP. 
Què s’entén com a precursor? Doncs 
que ajuda a la fabricació d’aquell 
producte, és un iniciador. El nostre cos 
a través dels aliments, com més 
saludables millor, aconsegueix una 
font de triptòfan que automàticament 
se sintetitzarà, farà una reacció 
metabòlica dins l’organisme per a 
convertir-se en 5-HTP.

5-HTP
Hem comentat que el triptòfan és un 
precursor del 5-HTP i aquest últim 
resulta ser un precursor de la 
serotonina, més comunament 
denominada hormona de la felicitat. 
Curiós tot plegat.

Usos del 5-HTP
Les propietats que té el 5-HTP poden 

ser de gran ajuda en persones que 
estan passant per un moment de 
tristesa perquè els falta serotonina, els 
falta felicitat. Com hem dit abans, el 
5-HTP farà que l’organisme d’aquestes 
persones fabriqui més serotonina i 
ajudar-les a millorar en aquests 
moments de tristor.
Pot ser de gran ajuda a persones que 
tenen problemes per agafar el son. I 
per què? Doncs, és ben fàcil. Resulta 
que la serotonina és un precursor de 
la melatonina, que a la vegada és una 
hormona preponderant a l’hora 
d’ajudar a dormir. La producció de 
melatonina al cervell augmenta quan 
es fa fosc, en canvi de dia disminueix. 

C/ Figueres, 41 - Can Puig - Banyoles
972 582 735 - 683 609 605

farmaciaevallaveria@gmail.com

Av. Catalunya, 17 - Banyoles
T. 972 571 304 - 682 467 441

farmaciafrancescfigueras@gmail.com

Maria Fàbrega Dilmé
Av. Països Catalans, 247 - Banyoles 

T. 972 583 801 - 657 787 841
farmaciafabrega@gmail.com

farmàcia 

fàbrega

Passeig Mossèn Constans, 180 - Banyoles
Tel. 972 572 433

joangratacos@hotmail.com

FARMÀCIA
JOAN GRATACÓS AGULLÓ

Sant Andreu, 20 · Tel. 972 572 799
667 989 894
17846 Mata - Porqueres
joseptorres@cofgi.org

Farmàcia
JOSEP Mª TORRES

F A R M À C I A
Eva Llaveria

C/ Mercadal, 16 - 17820 Banyoles
972 570 146 · 620 222 059
hola@farmaciaomedes.cat

F A R M À C I A

jordiomedes

Ctra. Banyoles, 25 - 17833 Fontcoberta
Tel. 972 573 215 - nataliaruhi@cofgi.org

Natàlia Ruhí Brunsó

Llic. Mª Carme Frigolé

FARMÀCIA 
Mª CARME FRIGOLÉFARMÀCIA

FRANCESCFIGUERAS

Evidentment hi ha una correlació 
directa entre el 5-HTP, la serotonina i 
la melatonina.
Arribats a aquest punt, és evident que 
si tenim un son reparador també 
ajudarem a baixar els nivells d’estrès 
en el nostre dia a dia. Sembla màgia 
però... quant de suc en podem treure. 
El nostre cos pot arribar a ser molt 
capritxós.

Aliments on trobem el 5-HTP
D’entrada és molt important menjar sa 
i equilibrat. El 5-HTP no es troba en la 
dieta, com a complement nutricional. 
S’obté de les llavors de la Griffonia 
simplicifolia, planta provinent de 
l’Àfrica Occidental, lleguminosa que 
creix en estat natural en forma de 
planta trepadora o arbust.
Si es vol aconseguir amb l’alimentació, 
ha de ser a través d’aliments rics en 
triptòfan (recordem que n’és 
precursor), com la carn (sobretot 
pollastre i gall dindi), peix blau 
(tonyina, sardines,…), fruites i 
verdures (alvocat, plàtan, pastanaga, 
bròquil,…), la llet, el rovell de l’ou, 
fruits secs, llegums, cereals i xocolata 
negra, per exemple. En el mercat es 
poden trobar diferents complements 
més específics que, acompanyats 
amb valeriana, magnesi i vitamina del 
grup B6, ajudaran a donar aquesta 
dosi extra quan el cos ho necessiti. 

Vigileu amb el 5-HTP
Com tot en la vida, no tot són 
beneficis i el nostre aminoàcid ajuda 
en la síntesi de serotonina com fan 
molts medicaments de prescripció 
psquiàtrica, tals com els ISRS 
(inhibidors selectius de la recaptació 
de serotonina). Per tant l’ús 
concomitant de les dues 
prescripcions està totalment 
contraindicada, generant una gran 
quantitat d’hormona que pot causar 
problemes cardiovasculars. En aquest 
cas s’ha de seguir el criteri mèdic i 
informar sempre els professionals de 
la pauta medicamentosa.
Si estàs embarassada o estàs donant 
pit, tampoc pots prendre 5-HTP, no hi 
ha suficients estudis per avalar-ne el 
risc/benefici. 
En tractaments per casos 
d’hiperactivitat en nens, tampoc està 
tan clar que sigui efectiu, llavors cal 
consultar-ho al pediatre.
Evidentment si tens una malaltia als 
ronyons o al fetge tampoc et pots 
suplementar amb el 5-HTP.
No hi donis més voltes, som aquí per 
ajudar.

C/ Girona, 7 - Banyoles - Tel. 972 570 079 - 620 685 019
ortopedia.alsius@gmail.com - farmacia.alsius@gmail.com

Consulta al farmacèutic
Sempre al vostre servei!

Av. Països Catalans, 171
17820 - Banyoles

farmaciarosaalsius@gmail.com

Tels.  972 570 595
         682 363 677



Consulta al farmacèutic
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Quan des de la redacció de la revista 
se m’invita a col·laborar, d’entrada tinc 
molt clar de què no parlaré. Hi dono 
moltes voltes, dues, una d’anada i una 
altra de tornada. Heus aquí que entre 
volta i volta apareix el tema. Intento 
desenvolupar-lo de forma que arribi 
de la millor manera a tots els nostres 
lectors.

Triptòfan
El triptòfan és un precursor del 5-HTP. 
Què s’entén com a precursor? Doncs 
que ajuda a la fabricació d’aquell 
producte, és un iniciador. El nostre cos 
a través dels aliments, com més 
saludables millor, aconsegueix una 
font de triptòfan que automàticament 
se sintetitzarà, farà una reacció 
metabòlica dins l’organisme per a 
convertir-se en 5-HTP.

5-HTP
Hem comentat que el triptòfan és un 
precursor del 5-HTP i aquest últim 
resulta ser un precursor de la 
serotonina, més comunament 
denominada hormona de la felicitat. 
Curiós tot plegat.

Usos del 5-HTP
Les propietats que té el 5-HTP poden 

ser de gran ajuda en persones que 
estan passant per un moment de 
tristesa perquè els falta serotonina, els 
falta felicitat. Com hem dit abans, el 
5-HTP farà que l’organisme d’aquestes 
persones fabriqui més serotonina i 
ajudar-les a millorar en aquests 
moments de tristor.
Pot ser de gran ajuda a persones que 
tenen problemes per agafar el son. I 
per què? Doncs, és ben fàcil. Resulta 
que la serotonina és un precursor de 
la melatonina, que a la vegada és una 
hormona preponderant a l’hora 
d’ajudar a dormir. La producció de 
melatonina al cervell augmenta quan 
es fa fosc, en canvi de dia disminueix. 

Evidentment hi ha una correlació 
directa entre el 5-HTP, la serotonina i 
la melatonina.
Arribats a aquest punt, és evident que 
si tenim un son reparador també 
ajudarem a baixar els nivells d’estrès 
en el nostre dia a dia. Sembla màgia 
però... quant de suc en podem treure. 
El nostre cos pot arribar a ser molt 
capritxós.

Aliments on trobem el 5-HTP
D’entrada és molt important menjar sa 
i equilibrat. El 5-HTP no es troba en la 
dieta, com a complement nutricional. 
S’obté de les llavors de la Griffonia 
simplicifolia, planta provinent de 
l’Àfrica Occidental, lleguminosa que 
creix en estat natural en forma de 
planta trepadora o arbust.
Si es vol aconseguir amb l’alimentació, 
ha de ser a través d’aliments rics en 
triptòfan (recordem que n’és 
precursor), com la carn (sobretot 
pollastre i gall dindi), peix blau 
(tonyina, sardines,…), fruites i 
verdures (alvocat, plàtan, pastanaga, 
bròquil,…), la llet, el rovell de l’ou, 
fruits secs, llegums, cereals i xocolata 
negra, per exemple. En el mercat es 
poden trobar diferents complements 
més específics que, acompanyats 
amb valeriana, magnesi i vitamina del 
grup B6, ajudaran a donar aquesta 
dosi extra quan el cos ho necessiti. 

Vigileu amb el 5-HTP
Com tot en la vida, no tot són 
beneficis i el nostre aminoàcid ajuda 
en la síntesi de serotonina com fan 
molts medicaments de prescripció 
psquiàtrica, tals com els ISRS 
(inhibidors selectius de la recaptació 
de serotonina). Per tant l’ús 
concomitant de les dues 
prescripcions està totalment 
contraindicada, generant una gran 
quantitat d’hormona que pot causar 
problemes cardiovasculars. En aquest 
cas s’ha de seguir el criteri mèdic i 
informar sempre els professionals de 
la pauta medicamentosa.
Si estàs embarassada o estàs donant 
pit, tampoc pots prendre 5-HTP, no hi 
ha suficients estudis per avalar-ne el 
risc/benefici. 
En tractaments per casos 
d’hiperactivitat en nens, tampoc està 
tan clar que sigui efectiu, llavors cal 
consultar-ho al pediatre.
Evidentment si tens una malaltia als 
ronyons o al fetge tampoc et pots 
suplementar amb el 5-HTP.
No hi donis més voltes, som aquí per 
ajudar.

Molècula de 5-HTP



FARMÀCIES DE GUÀRDIA
FEBRER 2022

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

DIA 15 M. FÀBREGA
DIA 16 F. FIGUERAS 
DIA 17 ESTEVE ALSIUS
DIA 18 OMEDES
DIA 19 ROSA ALSIUS
DIA 20 ROSA ALSIUS 
DIA 21 MASGRAU
DIA 22 GRATACÓS
DIA 23 EVA LLAVERIA
DIA 24 M. FÀBREGA
DIA 25 F. FIGUERAS
DIA 26 OMEDES
DIA 27 OMEDES
DIA 28 NÚRIA BALLÓ

CAMÓS
Dies 1, 2, 3, 4
CARME FRIGOLÉ

PORQUERES
Dies 7, 8, 9, 10, 11 
JOSEP M. TORRES

CORNELLÀ DEL TERRI
Dies 14, 15, 16, 17, 18 
M. CARME BUSQUETS

SERINYÀ
Dies 21, 22, 23, 24, 25 
ANNA M. PAGÈS

FONTCOBERTA
Dia 28
NATÀLIA RUHÍ

ADRECES I TELÈFONS

L’horari de les farmàcies de guàrdia de Banyoles 
comença a les 9 del matí del dia indicat i acaba 
a les 9  del matí del dia següent. A les farmàcies 
dels altres pobles de la comarca, l’horari és de 
les 9 del matí fins a les 10 del vespre del dia 
que s’indica.

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

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

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

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

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

FRANCESC FIGUERAS
Av. Catalunya, 17 · Banyoles
Tel. 972 57 13 04
CARME FRIGOLÉ
Ctra. Camós, 37 · Camós
Tel. 972 57 42 24

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

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

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

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

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

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

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

TELÈFONS D’INTERÈS

BANYOLES
Ajuntament ..........................................................................972 57 00 50
Aigües de Banyoles............................................................972 57 01 01
Agri - Energia, SA ...............................................................972 58 00 58
Ateneu - CMEM .................................................................972 57 60 49
Bassols Energia  ..................................................................972 57 03 14
Biblioteca Pública ...............................................................972 57 16 02
Bombers ...............................................................................972 57 40 80
CAP .......................................................................................972 57 25 10
Casal Cívic Banyoles ..........................................................972 57 11 62
Centre d’Estudis Comarcals .............................................972 57 23 61
Clínica Salus Infirmorum ...................................................972 57 02 08
Club Natació Banyoles ......................................................972 57 08 59
Consell Comarcal ...............................................................972 57 35 50
Consell Comarcal - Benestar Social ...............................972 58 03 88
Correus .................................................................................972 57 09 99
Escola d’Adults ....................................................................972 57 10 80
Escola Baldiri Reixac ..........................................................972 57 06 60
Escola bressol La Balca .....................................................972 57 35 36
Escola Can Puig ..................................................................972 57 44 65
Escola La Draga ..................................................................972 57 23 56
Escola Oficial d’Idiomes ....................................................972 58 49 29
Escola Pla de l’Ametller .....................................................972 57 15 28
IES Josep Brugulat .............................................................972 57 14 31
IES Pere Alsius ....................................................................972 57 09 91
IES Pla de l’Estany ..............................................................972 58 07 93
Jutjat de Pau ........................................................................972 57 02 05
Mossos d’Esquadra ............................................................972 18 16 50
Museu Darder .....................................................................972 57 44 67
Museu Arqueològic ............................................................972 57 23 61
Oficina Jove del Pla de l’Estany - Cal Drac ...................972 58 32 11
Oficina Turisme de l’Estany ..............................................972 58 34 70
Parròquia de Sant Pere .....................................................972 57 09 81
Parròquia de Santa Maria .................................................972 57 04 95
Pavelló Poliesportiu de la Draga .....................................972 58 20 00
Policia Local .........................................................................972 57 57 57
Punt del Voluntariat ...........................................................972 58 03 88
Ràdio Banyoles ...................................................................972 58 04 33
Sanitat Respon ....................................................................902 11 14 44
Tanatori del Pla de l’Estany  .............................................972 58 35 25
Taxis  .....................................................................................972 57 05 14
Teisa ......................................................................................972 57 00 53
Urgències sanitàries ..........................................................061

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

CORNELLÀ	DEL	TERRI
Ajuntament ..........................................................................972 59 40 01
Casal del Jubilat ..................................................................972 59 44 96
Centre Sanitari  ...................................................................972 59 81 91
Escola Vall del Terri ............................................................972 59 41 20
Pavelló Municipal d’Esports .............................................972 59 45 32

CRESPIÀ
Ajuntament ..........................................................................972 59 70 65
Consultori Municipal .........................................................972 59 72 30
Taxis ............................................................620 958 451 - 609 729 551

ESPONELLÀ
Ajuntament ..........................................................................972 59 78 00
Escola Carles de Fortuny ..................................................972 59 71 35

FONTCOBERTA
Ajuntament ..........................................................................972 57 41 39
CEIP Alzina Reclamadora..................................................972 57 42 71

PALOL DE REVARDIT
Ajuntament ..........................................................................972 59 44 48

PORQUERES
Ajuntament ..........................................................................972 57 01 02
Biblioteca Carles Fontserè ...............................................972 58 38 98
Casal de la Gent Gran .......................................................972 57 26 01
Centre Cívic de Porqueres ...............................................972 57 36 12
Llar d’infants Els Trapelles ................................................972 57 49 04
Pavelló Municipal d’Esports .............................................972 58 18 07

SANT	MIQUEL	DE	CAMPMAJOR
Ajuntament ..........................................................................972 57 46 26

SERINYÀ
Ajuntament ..........................................................................972 59 31 28
Escola Bora Gran ................................................................972 59 30 60

VILADEMULS
Ajuntament ..........................................................................972 56 02 04

Consulta al farmacèutic
Sempre al vostre servei!

Quan des de la redacció de la revista 
se m’invita a col·laborar, d’entrada tinc 
molt clar de què no parlaré. Hi dono 
moltes voltes, dues, una d’anada i una 
altra de tornada. Heus aquí que entre 
volta i volta apareix el tema. Intento 
desenvolupar-lo de forma que arribi 
de la millor manera a tots els nostres 
lectors.

Triptòfan
El triptòfan és un precursor del 5-HTP. 
Què s’entén com a precursor? Doncs 
que ajuda a la fabricació d’aquell 
producte, és un iniciador. El nostre cos 
a través dels aliments, com més 
saludables millor, aconsegueix una 
font de triptòfan que automàticament 
se sintetitzarà, farà una reacció 
metabòlica dins l’organisme per a 
convertir-se en 5-HTP.

5-HTP
Hem comentat que el triptòfan és un 
precursor del 5-HTP i aquest últim 
resulta ser un precursor de la 
serotonina, més comunament 
denominada hormona de la felicitat. 
Curiós tot plegat.

Usos del 5-HTP
Les propietats que té el 5-HTP poden 

ser de gran ajuda en persones que 
estan passant per un moment de 
tristesa perquè els falta serotonina, els 
falta felicitat. Com hem dit abans, el 
5-HTP farà que l’organisme d’aquestes 
persones fabriqui més serotonina i 
ajudar-les a millorar en aquests 
moments de tristor.
Pot ser de gran ajuda a persones que 
tenen problemes per agafar el son. I 
per què? Doncs, és ben fàcil. Resulta 
que la serotonina és un precursor de 
la melatonina, que a la vegada és una 
hormona preponderant a l’hora 
d’ajudar a dormir. La producció de 
melatonina al cervell augmenta quan 
es fa fosc, en canvi de dia disminueix. 

Evidentment hi ha una correlació 
directa entre el 5-HTP, la serotonina i 
la melatonina.
Arribats a aquest punt, és evident que 
si tenim un son reparador també 
ajudarem a baixar els nivells d’estrès 
en el nostre dia a dia. Sembla màgia 
però... quant de suc en podem treure. 
El nostre cos pot arribar a ser molt 
capritxós.

Aliments on trobem el 5-HTP
D’entrada és molt important menjar sa 
i equilibrat. El 5-HTP no es troba en la 
dieta, com a complement nutricional. 
S’obté de les llavors de la Griffonia 
simplicifolia, planta provinent de 
l’Àfrica Occidental, lleguminosa que 
creix en estat natural en forma de 
planta trepadora o arbust.
Si es vol aconseguir amb l’alimentació, 
ha de ser a través d’aliments rics en 
triptòfan (recordem que n’és 
precursor), com la carn (sobretot 
pollastre i gall dindi), peix blau 
(tonyina, sardines,…), fruites i 
verdures (alvocat, plàtan, pastanaga, 
bròquil,…), la llet, el rovell de l’ou, 
fruits secs, llegums, cereals i xocolata 
negra, per exemple. En el mercat es 
poden trobar diferents complements 
més específics que, acompanyats 
amb valeriana, magnesi i vitamina del 
grup B6, ajudaran a donar aquesta 
dosi extra quan el cos ho necessiti. 

Vigileu amb el 5-HTP
Com tot en la vida, no tot són 
beneficis i el nostre aminoàcid ajuda 
en la síntesi de serotonina com fan 
molts medicaments de prescripció 
psquiàtrica, tals com els ISRS 
(inhibidors selectius de la recaptació 
de serotonina). Per tant l’ús 
concomitant de les dues 
prescripcions està totalment 
contraindicada, generant una gran 
quantitat d’hormona que pot causar 
problemes cardiovasculars. En aquest 
cas s’ha de seguir el criteri mèdic i 
informar sempre els professionals de 
la pauta medicamentosa.
Si estàs embarassada o estàs donant 
pit, tampoc pots prendre 5-HTP, no hi 
ha suficients estudis per avalar-ne el 
risc/benefici. 
En tractaments per casos 
d’hiperactivitat en nens, tampoc està 
tan clar que sigui efectiu, llavors cal 
consultar-ho al pediatre.
Evidentment si tens una malaltia als 
ronyons o al fetge tampoc et pots 
suplementar amb el 5-HTP.
No hi donis més voltes, som aquí per 
ajudar.

Molècula de 5-HTP
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CONSULTORI OBERT
Per Marta Expósito

Defenses naturals...
Perquè el teu cos ti ngui unes bones defenses, 
primer de tot serà important eliminar 
aliments que no ens benefi cien. Ja saps que 
els ultraprocessats no són la millor opció. 
Evita comprar aliments massa processats i de 
baixa qualitat. Serà imprescindible que a casa 
entrin aliments reals, aliments que sabem d’on 
venen, el mínim de processats, de qualitat i de 
temporada.
Un cop hagis eliminat els ultraprocessats 
i esti guis comprant fruites i verdures de 
temporada, beguis aigua de qualitat i et moguis 
sovint, prenguis el sol (encara que sigui a 
l’hivern), estàs preparat/da per posar atenció a 
alguns aliments que t’ajudaran: 

· Aliments probiòti cs com el iogurt natural 
sense sucre ni edulcorants arti fi cials, el 
kèfi r, els encrti ts, el xucrut, el kimchi, te 
kombucha (podries prendre’n 100ml al dia), 
etc. Aquests aliments ajudaran a mantenir 
una microbiota intesti nal sana, ja que la 
majoria de defenses del cos són a l’intestí . 
Amb això també t’has d’assegurar d’ingerir 
sufi cients verdures, fulles i fruites de 
temporada que faran un efecte prebiòti c a 
l’organisme. 

· Entre els vegetals, et recomano especialment 
els alls i les cebes com a acció anti biòti ca. 
Al teu dia a dia serà important que hi hagi 
també les verdures crucíferes (bròquil, col, 
col-i-fl or, col kale, rúcula, ravenets...) i els 
pebrots com a vegetals amb bons nivells de 
vitamina C. Aquesta vitamina no s’acumula 
al cos i a més a més és molt volàti l, per tant 
procura menjar-ne a diari i no coure massa 
els aliments.

· Les fruites amb més vitamina C són les 
cítriques (kiwi, aranja, taronja, ...). Procura 
que hi siguin presents cada dia.

· El zinc és un altre mineral molt interessant 
per ajudar al sistema immune. Els aliments 
que en contenen són les pipes de carbassa, 
les ostres, la carn, el peix, els llegums... 

· No podem oblidar la famosa vitamina D, 
la vitamina del sol, podem prendre el sol 
encara millor. Uns 10-20 minuts al dia 
serien ideals. Recorda sempre sense crema 
de protecció solar i sense maquillatge. 

Tot això juntament amb un bon exercici fí sic 
i assegurar un bon descans nocturn i si fos 
possible, procurar gesti onar bé l’estrès... 
ajudaran a millorar el sistema immune. Espero 
que sigui d’uti litat per tu i la teva família!

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

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



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

www.ciner.es

@cinergirona

Estàs cansat/da de 
quedar-te sense veu?

Notes cansament i 
esforç quan parles?

La veu és la teva eina 
de treball?

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

Una altra veu
és possible!
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COL·LABORACIÓ
Per Dr. August Corominas

Professor de Fisiologia Humana
de l’Universitat Autònoma de Barcelona

Bioterrorisme 
La humanitat declara guerres i invasions per 
qualsevol excusa, de vegades sembla un joc de 
nens “Jo un terreny millor, jo no vull aquesta 
raça al meu país”... i així successivament. 
No necessiten armes per matar o eliminar 
pobles. No obstant això, tenint en compte 
l’evolució de la química o microbiologia 
per eliminar pobles sencers. La policia va 
venir al meu Laboratori, perquè teníem dos 
metges estrangers, per saber si manejaven 
soques tòxiques o no. Evidentment eren dos 
aprenents en la microbiologia, i a més eren 
dos microbiòlegs pacífi cs, honests i èti cs. Les 
armes automàti ques maten amb soroll però les 
armes biològiques maten en silenci i al principi 
sense que la població sàpiga què passa. Pel 
que sembla, actualment la guerra química o 
bacteriològica només la usen bandes terroristes 
d’Al Qaeda o fanàti cs d’Islam. A les guerres 
de la humanitat els exèrcits usen tota mena 
d’armes, armes convencionals, armes nuclears, 
també armes químiques (en forma de gas). 
Finalment s’han fet servir armes biològiques. Hi 
ha moltes possibilitats d’enverinar un col·lecti u 
de l’exèrcit o una població amb gèrmens molt 
patògens, però depèn de la IMMUNITAT 
d’una població per als que emmalalti ran i 
moriran. Les armes químiques gasoses són 
més ràpides i més letals. Tothom recorda 
com,  fa una mica més de 10 anys, alguns 
governants americans van rebre sobres amb 
espores o gèrmens molt contagiosos. ARMES 
BIOLÒGIQUES: virus, bacteris, protozooaris, 
fongs... ARMES QUÍMIQUES: gas clor, gas 
cianhídric, gas mostassa... Països on s’han fet 
servir: Japó, Iraq, Iran, Síria, Índia, Pakistan i 
Xina. Vehicle transmissor: els més usats són 
l’aigua i l’aire. ANTRAX: Carboncle. Pesta 
bubònica: pesta negra. Botulisme: clostridium 
botulinum. Tularèmia: coccobacils. Verola: 
virus. Febre hemorràgica: virus. Virus Ebola: 

virus. Febre Q: coxiel·la bournetti  . Febre lassa: 
virus. Brucel·losi: brucel·la. Encefaliti s viral: 
virus. Estafi lococ  entero: toxina estafi lococ. 
Anti virus: virus. Toxines biològiques o Ricí o 
Micotoxina Tricoten. Quina és la fi nalitat d’una 
guerra? Matar soldats, torturar, destrossar 
persones de rereguarda. Serveix? Crec que 
no. Jo crec que hi ha governants que només 
volen matar, anul·lar, acovardir. Jo he vist com 
aquesta Hiroshima (primera bomba atòmica). 
Hi ha un museu de barbaritats, mort i cremats 
i posteriorment (anys càncers i leucèmia). 
El negoci econòmic és pels governs que 
venen armes. Horrible. Muntanyes de cossos 
morts... Dramàti c; i el que sobreviu, camps de 
concentració, que la vida i la mort no importa. 
Crueltat, atrocitat, brutalització, i horror. Jo he 
vist Mathausen i Argelers, camps franquistes 
Elna (Parts)... i no s’entén com pot ser tan 
dolenta la persona humana. La brutalitat, les 
besti alitats humanes són de molta maldat i 
tendència a l’alta destrucció dels altres (dits 
enemics). És l’expressió de la “Biografi a de 
la INHUMANITAT” (J. Antonio MARINA). En 
aquests camps es feia experimentació humana. 
Lamentablement a Alemanya hi havia el Dr. 
Mengele i al Japó SHIRO ISHII (ESQUADRON 
731), que van assassinar quanti tat de persones 
com a conillets d’Índies... Monstre miserable!!! 
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COM VA COMENÇAR...
Per Joan Anton Abellán

L’orientació subaquàti ca
Tot i no ser un esport que s’hagi practi cat 
a Banyoles, sí que l’estany ha acollit moltes 
proves del seu calendari esporti u, i no tan sols 
competi cions estatals, sinó també europees i 
mundials.
La primera es va dur a  terme el setembre de 
1974 i corresponia als VII Campeonatos de 
España de orientación subacuáti ca. Organitzada 
per la Federació Catalana d’Acti vitats 
Subaquàti ques (FECDAS), a aquesta prova 
-consistent en la localització de determinat 
objecte sota l’aigua-, hi varen concórrer un 
total de 30 submarinistes, que representaven 
10 federacions regionals. 
Sembla que les proves foren un èxit, ja que 
en acabar la federació espanyola va acordar 
«designar el  Lago de Bañolas como banco de  
pruebas para los escafandristas españoles con 
vistas a las próximas  competi ciones europeas».
El mes de març de l’any següent, de nou es va 
realitzar una competi ció d’orientació, aquest 
cop organitzada per la Unió Subaquàti ca 
Sabadell (UNISUB), que va ser la responsable 
d’organitzar el XIV Trofeo Laurel de Oro, II 
Internacional. Puntuable per la Copa d’Europa, 
va representar un gran maldecap per 
l’organització, ja que el nombre d’inscripcions, 
que varen sobrepassar la vuitantena, va 
desbordar totes les previsions. I al cap d’un any 
va acollir el XV Trofeo Laurel de Oro. 
De nou l’estany de Banyoles, com passava 
amb l’esquí nàuti c i el rem, era portada dels 
diaris amb frases com la que va pronunciar el 
1979 el president de l’enti tat sabadellenca: 
«[...] el lago de Banyoles es un lugar idóneo 
para la celebración de este ti po de pruebas. La 
masiva representación extranjera que acude 
anualmente a esta prueba queda gratamente 
impresionada por las condiciones que reúne el 
lago banyolense». 

L’any 1978, amb moti u de la disputa del XVII 
Trofeo Laurel de Oro, V Internacional, al costat 
de UNISUB, per primer cop hi surt associat el 
nom del Club Natació Banyoles. Aquest mateix 
any, el mes d’octubre, organitzat pel Centre 
de Recuperació i Investi gacions Submarines 
(CRIS), se celebrarà el Trofeo Virgen del Pilar i 
Trofeu de la Generalitat, i una setmana més tard, 
UNISUB organitzarà el I Trofeu Tardor.
El anys següents se seguiran disputant noves 
proves puntuables pel Campionat d’Europa, 
alternant-se amb altres ti pus de competi cions, 
com la Copa d’Espanya i algunes puntuables 
pel Campionat de Catalunya, però a l’estany li 
faltava afegir una prova del calendari mundial, 
i aquesta es va disputar el mes de maig de 
1995. Va ser la 1ª Manga de la Copa del Mundo 
de Orientación Subacuati ca – 1er Trofeo Fedas, 
una prova on els parti cipants, amb ajuda 
d’aparells com una brúixola i un compta-
quilometres, havien de resseguir sota l’aigua 
un iti nerari marcat, i depenent de la velocitat 
del submarinista i de les boies sobrepassades 
s’aconseguia més o menys puntuació.
Un any més tard, el 1996, es va dur a terme la 
1ª Manga de la Copa del Mundo de Orientación 
Subacuati ca – 2º Trofeo Fedas. Aquesta va ser la 
darrera vegada que l’estany va acollir una prova 
d’aquesta modalitat esporti va.



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

FES-NOS EL TEU ENCÀRREC!

CARNISSERIA · XARCUTERIA

Passeig Mossèn Constans, 259 - BANYOLES 
Tels. 972 573 502 · 635 763 854       · carnisseriatotbo@gmail.com
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 15h i de 17 a 20h. Dissabtes, de 9 a 13:30h. 

DEIXA’T SORPRENDRE AMB ELS 
NOSTRES PRODUCTES DE QUALITAT, 

ASSORTITS D’EMBOTITS, 
FORMATGES...

Segueix-nos a 

Flor & Flor

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

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

Dissabtes, de 9 a 14 h.

@florandflorbanyoles
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PREVENCIÓ I SEGURETAT
Per Faust Moreno Rodríguez

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

Consells de seguretat per evitar el 
robatori a l’interior del vehicle
• Espereu que es tanqui la porta del garatge 

darrere vostre, tant a l’hora d’entrar com 
de sorti r, abans de reprendre la marxa. Cal 
regular el temporitzador al mínim. 

• Recordeu de tancar amb clau la porta 
d’accés peatonal de veïns quan entreu o 
sorti u a peu del garatge.

• Assegureu-vos que no entri amb vosaltres 
cap desconegut quan obriu la porta d’accés 
al garatge.

• Endueu-vos la clau o comandament 
d’obertura del pàrquing.

• Emporteu-vos els objectes de valor. El 
vehicle no és una caixa forta. 

• No deixeu dispositi us electrònics a la vista.
• Eviteu deixar bosses, caixes o paquets a la 

vista encara que no conti nguin res de valor.
• Acti veu els sistemes de seguretat que 

incorpori el vostre vehicle. Si disposa 
d’alarma  connecteu-la. 

• Procureu que els altaveus i els equips de 
música esti guin ocults. Si podeu, emporteu-
vos-els.

• Comproveu que està tancat el vehicle amb 
clau i assegureu-vos que les fi nestres estan 
totalment tancades.

Si estacioneu el vehicle al carrer intenteu fer-
ho en zones concorregudes o vigilades i a la nit, 
en llocs il·luminats.
Si teniu  vehicle d’empresa o industrial 
estacionat  al carrer durant tota la nit no deixeu 
les eines o el material a l’interior.
Si veieu alguna persona a prop del vehicle en 
acti tud sospitosa, truqueu immediatament al 
112.
Si detecteu alguna persona sospitosa a l’interior 
de l’aparcament o al voltant dels vehicles, 
aviseu la policia.

En	 el	 cas	 que	 trobeu	 algun	 cotxe	 forçat,	 no	
toqueu	res	i	truqueu	al	112.	
Comprar	 o	 vendre	 objectes	 robats	 és	 un	
delicte;	 si	 en	 teniu	 coneixement,	 denuncieu-
ho.
La	vostra	col·laboració	és	necessària. 

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

609 284 872
SERVEI 24 HORES

sussivila@hotmail.com



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

REHABILITACIÓ D’HABITATGES
FAÇANES I OBRA NOVA

ESPECIALISTA EN MAMPOSTERIA
(COL·LOCACIÓ DE PEDRA)

www.botiguesbonanit.com

Llistes de naixement

SEGUIM DE 
REBAIXES
TOT EL FEBRER!

C/ Rubió d’Ors, nau 18 (al costat de l’Ajuntament)
PORQUERES - Tel. 972 58 30 39

Pg. Olot, 97-97A - GIRONA - Tel. 972 24 57 58
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UNS ULLS ESTRANYS
Per Mar Vilà

Tot tancat
L’altre dia, quan entrava a Barcelona per 
l’avinguda de la Meridiana, em vaig fi xar en un 
detall, que fa més anys que jo que existeix, però 
que mai no m’havia cridat l’atenció, fi ns ara. 
La immensa majoria d’habitatges tenen unes 
terrassetes de dos pams. I també la immensa 
majoria, en el seu moment, les van cobrir per 
guanyar dos pams de pis. Per no parlar dels àti cs, 
alguns dels quals han converti t les terrasses en 
autènti cs búnquers. Suposo que en el moment 
que es van fer aquestes reformes es valorava 
més la vida interior que l’exterior. Però per mi, 
que em vaig passar 23 anys sense terrassa, 
em sembla un crim contra l’aire lliure, el sol, la 
salut... Segurament, si aquells que van cobrir les 
terrasses en el seu moment, haguessin senti t a 
parlar de l’any 2020, s’ho haurien pensat dues 
vegades. I és que per algú de ciutat com jo (que 
tot i néixer en una gran ciutat sempre s’ha senti t 
més còmode enmig del camp) tenir un pam de 
jardí, de terrassa, de balcó... perquè el sol et 
toqui a la cara, perquè el vent et despenti ni, per 
mullar-te els dies que plou o per fer-hi créixer 
quatre fulles... és un luxe. De fet, em fa mal 
al cor quan a Banyoles veig terrasses buides, 
jardins infrauti litzats, o parcel·les on s’han 
construït cases desmesurades sense deixar-hi 
ni un pam de verd. Em costa d’entendre que 
la gent prefereixi estar entre quatre parets 
tenint la possibilitat de prendre el sol (encara 
que sigui assegut una cadira en un balconet 
peti t), o que s’esti mi més passar una tarda de 
diumenge enclotat en un sofà que corrent 
per un jardí. Vivint a Banyoles em considero 

molt afortunada, perquè encara que l’hagi de 
comparti r, disposo del que segurament és un 
dels jardins més grans del món. Un entorn 
natural a tocar de casa, ple de camins per 
perdre’s. 
Banyolins, per una vegada no feu cas als 
barcelonins. Ni se us acudeixi començar a 
tapar terrasses i jardins, i gaudiu de l’entorn 
privilegiat on us ha tocat viure.
Pst! Al primer banyolí que vegi intentant tapar 
una terrassa li esbotzo parets i sostre perquè li 
quedi la casa ben venti lada!!!



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.

MENÚ DIARI

HABITACIONS 24h HABITACIONS REFORMADES AMB TV i BANY COMPLET

Únic canal autoritzat per emetre
tot el futbol als locals públics

Vine a disfrutar de tots els 
partits de futbol

34 anys al servei dels clients de la nostra comarca

ASSEGURANCES DE SALUT I ASSISTÈNCIA MÈDICA

I-SEGUR
CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL

BANYOLES
CORBALAN ASSESSORS - DES DE 1986

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

Xarxa Nacional de Corredors d’Assegurances

CONSULTA’NS LES CAMPANYES VIGENTS PER CLIENTS NOUS
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DONES AMB HISTÒRIA

Qui va ser Phoolan Devi?
Coneguda com La Reina dels Bandits, va ser una bandolera i políti ca 
socialista, membre del parlament indi.

Va néixer el 10 d’agost de 1963 en un peti t 
llogaret (nucli molt peti t que no arriba a 
poble) d’Utt ar Pradesh, la seva família era de 
la subcasta mallah, una de les més baixes de 
l’Índia. La família, que vivia de vendre fusta, 
estava regentada pel seu oncle, germà del pare, 
un patriarca autoritari que sotmeti a la resta de 
la família.
Als 11 anys va ser obligada a casar-se amb 
un home 20 anys més gran, que en va abusar 
sexualment de forma conti nuada fi ns que va 
aconseguir escapar-se, va caminar més de 
100 quilòmetres per tornar a casa de la seva 
família, on va ser repudiada per fugir del seu 
espòs. Va ser acusada de robatori pel seu oncle 
i deti nguda per la policia, que la va colpejar, 
vexar i violar.
En sorti r de la presó, es va dedicar a guanyar-
se la vida mitjançant robatoris menors fi ns que 
va ser capturada per una quadrilla de dacoits 
(bandolers o assaltants de camins), i protegida 
d’una nova violació pel cap de la quadrilla, 
Vikram, amb qui més tard es casaria.
Una de les primeres accions de Devi en aquesta 
quadrilla seria assaltar Behmai, el llogaret del 
seu anti c marit, assassinant-lo, a ell i a tota la 
família, en un acte de venjança i exhibint el seu 
cadàver a tots els vilatans. Anava vesti da de 
policia, duia els cabells curts, una cinta vermella 
al cap, un rifl e i una bandolera repleta de bales 
al voltant del pit.
L’acti vitat de la banda de dacoits consisti a 
en assaltar llogarets poblats per membres 

de castes superiors i segrestar terrati nents 
per exigir un rescat per alliberar-los. Pel que 
sembla, després de cada crim, visitava un 
temple de Durga per agrair a la deessa la seva 
protecció.
A parti r d’aquí és quan se la comença a conèixer 
com la Reina dels Bandits.
L’any 1983 les autoritats índies encara no 
havien aconseguit detenir-la, per la qual cosa 
el govern d’Indira Ghandi va decidir arribar a 
un acord amb la banda, però Devi va posar les 
condicions següents:

- Es lliuraria tan sols a la policia de Madhya 
Pradesh, ja que no confi ava en la policia 
d’Utt ar Pradesh. 



Per Maica Palmada

- No seria condemnada a mort. Els membres 
de la seva quadrilla no serien condemnats a 
més de 8 anys de presó. 

- El seu germà hauria d’obtenir una feina com 
a funcionari. 

- La seva família hauria de ser escortada fi ns 
a la cerimònia de rendició.

En la cerimònia de rendició va lliurar el seu 
fusell davant els retrats de Mahatma Gandhi i la 
deessa Durga. Hi van assisti r aproximadament 
10.000 persones, ella i la seva quadrilla van ser 
deti nguts per 300 policies. Va ser acusada de 
48 crims, incloent-hi bandolerisme, assassinat 
i segrest. No obstant això, la causa principal 
de la seva detenció, la massacre de Behmai, 
no va ser resolta en el judici perquè tots els 
testi monis havien mort i ella negà la seva 
responsabilitat en les morts.
Després de passar 11 anys empresonada, es 
va benefi ciar d’un indult parcial i va sorti r de 
presó el 1994. Es va casar amb un constructor 
adinerat i es va establir un temps a Nova Delhi. 
Aquesta relació va ser bastant turbulenta i va 
interposar diverses denúncies contra el seu 
marit per maltractaments.
El 1996 es va presentar a les eleccions com a 
diputada, el 1998 va ser nominada per al Premi 
Nobel de la Pau i el 1999, va renovar el seu 
escó. Va defensar sempre la prohibició de casar 
nenes amb homes adults.
El 25 de juliol de 2001, fou assassinada a trets 
a l’entrada de la seva residència a Nova Delhi. 
Tenia 38 anys.

Dr. JOSEP Mª RAMOS i MAESO

Control de l’embaràs i part
Tècniques de diagnòstic prenatal

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

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

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

CONSULTORI D’OBSTETRÍCIA 
I GINECOLOGIA

ECOGRAFIA OBSTÈTRICA 
I GINECOLÒGICA

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

www.inspirafisioestetica.com
 info@inspirafisioestetica.com

ALTA COSMÈTICA NATURAL I ORGÀNICA CERTIFICADA

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

MES DE FEBRER 
TANCAT PER VACANCES
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LA FOTO NOTÍCIA D’ARA FA….
Foto: Joan Comalat Text: Josep Grabuleda

Fa temps que el futbol a Banyoles és un esport 
amb molts seguidors i al setembre de 2007 s’hi 
va presentar el primer equip de l’Atlètic Club 
Banyoles.  
En aquesta imatge del 15 de setembre de 2007 

es veu el primer equip oficial de l’Atlètic Club 
Banyoles, acompanyat dels gegants banyolins. 
Es conserva a l’Arxiu Comarcal del Pla de 
l’Estany.
Fons de Joan Comalat i Vilà. 

La foto notícia d’ara fa 15 anys

Cervesa Lager Artesana 
PRODUCTE OFICIAL DE L’ATLÈTIC CLUB BANYOLES

www.atletica.cat
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LA GUIA SERVEIS PROFESSIONALS I COMERCIALS
PER ANUNCIAR-TE, DEMANA’NS INFORMACIÓ AL 636 133 433 

Pg. Mn. Constans, 249 baixos
BANYOLES · Tel. 972 575 978

DRA. ANTÒNIA JOVÉ 
ESTÈTICA I SALUT

estètica i salut
WWW.CEMES.ES

MENÚ 
DIARI

Ctra. Camós, 73 · BANYOLES

Tel. 972 57 07 62
www.boifet.com

c/ Llibertat, 98 - BANYOLES
Tel. 972 574 437

www.mapfre.com/oficinas/1724

ASSEFONT 1977 SL
Agència d’assegurances exclusiva de Mapfre

CD0058B17824566

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

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
MIMI BUSQUETS

9jardi.com - info@9jardi.com
Tel. 972 58 10 93

Urbanització Can Puig, S/N - Banyoles
Pg. Mn. Constans, 265 · BANYOLES 

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

@calanor1965

URGÈNCIES · PERRUQUERIA CANINA
COMPLEMENTS PER ANIMALS

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

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
MIMI BUSQUETS

Tel. 872 260 081

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

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

17820 BANYOLES

www.cuinatslafarga.cat

Rda. Monestir, 80
BANYOLES
Tel. 972 574 056

Obert de 6 a 22h.
Dissabte, de 8 a 22h

Diumenges i festius, 
tancat

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
MIMI BUSQUETS

C/ Joan Maragall, 38 - PORQUERES
Tel. 616 45 10 21

CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS
SISTEMES DE REG - GESPA ARTIFICIAL

VENDA DE PLANTES

Pg. Mn. Constans, 249 baixos
BANYOLES · Tel. 972 575 978

RENOVACIÓ CARNET DE CONDUIR
RECONEIXEMENTS MÈDICS

especialitats 
mèdiques
WWW.CEMES.ES

A AGÈNCIA DE VIATGES E ESTÈTICA M MENJARS

ASSEGURANCES J JARDINERIA Q QUEVIURES

B BARS R REVISIONS MÈDIQUES

ANIMALS DOMÈSTICS F FISIOTERÀPIA
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TAXI	SUSSI	VILA. Serveis 
a parti culars 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 
desti ns al seu abast.

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

ES VEN llenya per llars de foc, 
estufes, totes mides. D’alzina, 
roure, olivera, pi... Directe de 
parti cular. Tel. 622 500 543.

VENC fi nca rústi ca, 1 Ha, 
a Masarac, amb casa i deu 
d’aigua termal. Telèfon de 
contacte 934 067 628.

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

SADEVIURE Teràpies 
Integrati ves a la Carta per 
mantenir i orientar Salut i 
Consciència, també Online. 
Formació en Harmonització 
energèti ca. Spa i Ara per 
viure en present (quinzenal). 
Informa’t: sadeviure.com 
monsavida@gmail.com. Tel. 
616 431 328.

HOME del país de 59 anys 
busca habitació econòmica 
amb dret a cuina, a Banyoles. 
Tel. 622 177 305 (Nacho).

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

S’OFEREIX paleta per obra 
nova i reformes. Telèfon de 
contacte. 669 363 329.

NECESSITES un traster, 
guardar mobles, etc. Estarà 
ben guardat. Som a 100 
m de la zona esporti va de 
Porqueres. Tel. 656 194 936.

ESMOLO cadenes de 
motoserra. Tel. 622 500 543.

VENC estufa llenya, tubs 
inox, manta elèctrica nova per 
estrenar. Bombetes a 1€. Tel. 
972 574 821. 

LLOGO magatzem garatge 
d’uns 30 m2, a la zona de 
Correus. Tel. 650 046 803.

DONA responsable i 
compromesa, amb més de 10 
anys d’experiència i formació 
en neteja, s’ofereix per netejar 
domicilis parti culars, ofi cines 
i altres establiments. Telèfon 
de contacte. 632 972 723.

GUARDEM caravanes, 
autocaravanes, barques, a 
Borgonyà. Tel. 629 513 654.

VENC violí Stentor Student, 
pati net de línia, tamboret, 
cadireta alçador per cotxe, 
vasos, llana ovella, copes, 
disfresses, mantes. Telèfon 
972 584 055.

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

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

ANUNCIS PER PARAULES 
Podeu adreçar-vos a: 

EN VENDA 
IMMOBLE DE 3 PLANTES

 
130 m2, al centre de Figueres, 

preparat per ofi cina, 
local comercial, 

negoci... 
FÀCIL	HABILITACIÓ	PER	

HABITATGE	

Tel. 658 932 331, Carme
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ANUNCIS GRATUÏTS PER PARTICULARS A WWW.REVISTAELSCOLORS.COM

BUSQUEM 
PERSONAL DE NETEJA 

Busquem personal amb 
experiència i vehicle propi 
per habitatges de lloguer 

turístic  
 

INTERESSATS:
info@elsmajordoms.com

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

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

VENC tocadiscos, ràdio 
antiga, làmpada, barres 
cortines, WC, pots 
tupperware, moble bar, 
fondue, catifes, termo 2 
litres. Tel. 618 547 607.

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

ES LLOGA garatge tancat al 
passeig Indústria, al costat de 
l’Ajuntament. 70 €. Telèfon 
622 377 540 (al vespre).

DONA amb experiència 
i formació en neteja i 
atenció a les persones amb 
dependència s’ofereix per 
neteja de domicilis i/o cura 
de persones grans. Disposo 
de referències. Telèfon de 
contacte 631 466 233.

VENC tamboret, maleta 
i necesser viatge, sofà llit 
Futton, llit bebè de viatge, 
armilla de llana verge, llençols 
per a nenes, copes. Telèfon 
660 475 195.

VENC porta interior, persiana 
alumini, bossa esport, roba 
bebè, mallot patinatge 
(talla10), rellotge paret, 
estació robot Roomba. Tel. 
677 732 266.

HOME de confiança i amb 
més de 10 anys d’experiència 
en el sector agrari i ramader, 
s’ofereix per treballar com a 
pastor o peó de granja. Tel. 
632 394 091.

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

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

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

VOLS	FER un regal original? 

Es fan caricatures en llapis i 

en color. Tel. 747 40 85 23 

(Peipetit).

ANGLÈS. Professora de 

secundària dona classes per 

a totes les edats i nivells. 

M’adapto a les necessitats 

de cada alumne. Telèfon de 

contacte 633 233 041.

DONA amb més de 10 anys 

d’experiència i formació en 

neteja, s’ofereix per netejar 

domicilis particulars, oficines, 

restaurants, etc. Disposo de 

referències. Tel. 632 530 757.

NECESSITEM una persona 

per treballar divendres i 

dissabtes nit al The City 

Arms. Passa-hi a partir de les  

19 h o truca’ns: 972 581 216.

BUSQUEM 
RESPONSABLE DE 

L’EQUIP DE NETEJA 

Busquem persona amb 
experiència i vehicle propi, 

per empresa de lloguers 
turístics 

 
INTERESSATS:

info@elsmajordoms.com
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TEMPS AL TEMPS
Per Enric Estragués

2021: quart any més sec dels últi ms 81 
anys a Banyoles
Benvolguts lectors de la nostra revista Els 
Colors, la crònica d’aquest mes de febrer, la 
dedicarem a tancar i repassar l’any 2021 quant 
a les pluges.
Realment i desgraciadament, aquest any 
2021 que ja és història, ha portat poques 
precipitacions a la comarca del Pla de l’Estany. 
Tot seguit detallem les pluges del 2021 de 
Banyoles: uns pobres 490,6 litres/m2. Ha estat 
l’any més sec dels últi ms 48 anys i el quart des 
de l’any 1940. Hauríem de remuntar-nos a l’any 
1973 per trobar un any per sota dels 500 litres/
m2 anuals. Els anys per sota dels 500 litres/m2 

són raríssims; són anys que empobreixen el 
territori i anys de misèria.

PLUGES	2021	DE	BANYOLES
Gener  41,9 litres/m2

Febrer  30,9 litres/m2

Març  11,7 litres/m2

Abril  64,8 litres/m2

Maig  75,6 litres/m2

Juny  25,4 litres/m2

Juliol  12,4 litres/m2

Agost  41,2 litres/m2

Setembre  79,8 litres/m2

Octubre  8,9 litres/m2

Novembre 93,4 litres/m2

Desembre 4,6 litres/m2

PLUGES	ANUALS	 DE	 BANYOLES,	 PERÍODE	
1940-2021	(81	ANYS)
PER	SOTA	DELS	500	LITRES/M2

Any 1961  450 litres/m2

Any 1966  460 litres/m2

Any 1973  442 litres/m2

Any 2021  491 litres/m2

La dràsti ca sequera d’aquest any 2021 ha 
perjudicat el sector de la pagesia i també els 
aqüífers, especialment les fonts de bosc. La 
falta d’aigua de pluja provoca la pèrdua de les 
deus que alimenten les poques fonts de bosc 
del nostre patrimoni comarcal, que encara 
es conserven i ragen a l’actualitat, i que són 
autènti ques relíquies del passat. La foto és 
d’una, i ara seca, font de Palol de Revardit, amb 
una anti guitat de 130 anys. Aquestes fonts 
estan recollides en el nostre llibre Les fonts del 
Pla de l’Estany 1.

Per	a	més	informació	www.meteobanyoles.com

Telèfons 972 570 318 - 636 133 433
www.revistaelscolors.com






