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Deixa de carregar garrafes,
nosaltres ho fem per tu!
Et portem l’aigua mineral al teu domicili. De dilluns a dissabte.
Repartiment a Banyoles, Porqueres i Cornellà del Terri.
COMPRANT-NE
15 PACKS,

COMPRANT-NE
15 PACKS,

1 DE REGAL!

1 DE REGAL!

PACK 2,70€ (6 u. x 1,5 litres)
Unitat 0,45€

PACK 2,94€ (6 u. x 1,5 litres)
Unitat 0,49€

PACK 3,60€ (6 u. x 1,5 litres)
Unitat 0,60€

PACK 3,60€ (6 u. x 1,5 litres)
Unitat 0,60€

PACK 3,30€ (6 u. x 1,5 litres)
Unitat 0,55€

CAIXA 8,40€ (24 u. x 50 cl)
Unitat 0,35€

Comanda mínima:

TOTS ELS PREUS SÓN AMB IVA INCLÒS

Banyoles, 15 € - Porqueres i Cornellà del Terri, 25 €

Horari d’entrega:

Dilluns i dimarts, de 15 a 18h. De dimecres a dissabte, de 15 a 20h.

Comandes:

De dilluns a dissabte, de 10 a 13 h. Per Whatsapp o Instagram, 24 hores / 7 dies
Les comandes rebudes abans de les 15 h. se serviran el mateix dia

682 41 76 17 - 655 71 60 36

agua_express_banyoles

aguaexpressbanyoles@gmail.com

L’ENTREVISTA

Equip del Centre de Salut Mental d’Adults
Gironès i Pla de l’Estany de l’Institut
d’Assistència Sanitària
CUIDEM-NOS DE LA SALUT MENTAL
Enguany, la campanya “La diversitat ets tu”
de l’Àrea de Benestar Social del Consell
Comarcal vol sensibilitzar la ciutadania sobre
la importància d’implicar-se en el benestar
emocional propi i dels altres i trencar els
estigmes entorn de la salut mental. La
campanya s’organitza juntament amb la Taula
de Salut Comunitària de Banyoles i la Taula
de Salut Mental del Pla de l’Estany i inclourà
diverses accions al llarg de l’any.
Els problemes de salut mental són més
comuns del que ens pensem. Sabem que
la pandèmia ho ha agreujat i tot indica que
seguirà i encara més present més enllà de
la Covid. L’Organització Mundial de la Salut
(OMS) ha publicat una dada extremadament
preocupant: el 2030 la primera afectació en
la salut entre joves i adults serà la depressió.
Les associacions de salut mental critiquen
la qualitat de l’atenció sociosanitària que
reben: la patologització de la malaltia,
la sobremedicació i la manca d’atenció
individualitzada i més humana. Reclamen un
canvi de paradigma: una atenció centrada en
la persona, tenint en compte l’entorn social
i familiar, les necessitats i capacitats de les
persones.
Segons l’OMS, la salut mental és un estat
complet de benestar físic, mental i social, i
no tan sols l’absència de malalties. Aquesta
definició va més enllà dels trastorns i dels
hospitals, ja que també fa referència al nostre
dia a dia, el fet de compartir i cultivar la nostra
salut emocional des que naixem. Implica
promoure el benestar des de la prevenció i el
tractament des de diferents disciplines.
04 _

Aquest canvi de model d’atenció és
precisament el que planteja el Departament
de Salut de la Generalitat i que porta a
la pràctica l’equip del Centre de Salut
Mental d’Adults Gironès - Pla de l’Estany
de l’Institut d’Assistència Sanitària, el qual
ens explica l’atenció que porten a terme a
la nostra comarca. L’equip està format per:
una treballadora social, una infermera, una
psicòloga, una psiquiatre, una psicòloga
del programa de suport a primària, una
professional del programa de suport
individualitzat.
Com es treballa des de l’equip de salut mental?
Treballem conjuntament i de forma
interdisciplinària, fet que ens permet
adaptar-nos a les necessitats individuals
de cada persona i donar suport al procés
de recuperació. Atenem les persones des
d’una perspectiva psicosocial, centrada en
el foment de les capacitats i les fortaleses, i

Text: Redacció d’Els Colors

acompanyant en la presa de decisions.

Quina és la població atesa?

A banda de la intervenció individual, és
necessari recolzar les famílies i la xarxa
de suport, ja que són vitals pel procés de
recuperació. Assessorem sobre l’accés a
recursos de suport formal, amb els quals
actuem de forma coordinada, per tal d’incidir
en la millora del benestar i la qualitat de vida.

Cal tenir present que els problemes de salut

Conscients de la importància de la comunitat,
l’equip de salut mental, participa en la
Taula de Salut Mental del Pla de l’Estany,
amb l’objectiu de sensibilitzar la població i
col·laborar amb els serveis i associacions del
territori. És vital que la comunitat s’hi impliqui
i que les persones que tenen un problema
de salut mental sentin que formen part de la
comunitat on viuen i tinguin possibilitat de
participar-hi activament.

mental afecten i es poden viure de forma
diferent en cada persona. Per tant, la població
atesa és diversa i no hi ha un perfil concret.
Tanmateix, es prioritza l’atenció a les persones
que tenen dificultats per desenvolupar-se
de forma autònoma en algun àmbit o bé que
requereixen suports per recuperar-se.
Aquest procés sovint pot ser difícil i dur per
la persona. Conèixer-se un mateix, aprendre
a cuidar-se, seguir un tractament adient i
disposar d’un entorn familiar i social de suport,
són alguns dels aspectes que afavoreixen que
les persones amb problemes de salut mental
tinguin una vida “normalitzada”.

CUIDO LA MEVA SALUT MENTAL QUAN...
EM REGALO ESPAI I TEMPS PER MI
És interessant compartir i també ho és
dedicar-me temps, escoltar-me i
permetre'm sentir i emocionar-me

Ajuntament de Banyoles

NOTÍCIES
CINER, GUARDONADA A La tercera edició dels Premis Projecta’t

La Diputació de Girona ha lliurat els guardons de la tercera edició
dels Premis Projecta’t, una iniciativa de suport a les empreses
que s’emmarca en el programa d’emprenedoria CO-CREIX i
que rep el finançament del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER). La finalitat dels premis és impulsar els
projectes empresarials de la demarcació de Girona tot posant
a l’abast dels equips guanyadors un ventall d’experts que els
Anja Liebe (CINER) guardonada a la 3a Edició
ofereixen suport i assessorament personalitzat perquè assoleixin
dels Premis Projecta’t. Autor: Miquel Millan.
els objectius de creixement esperats per al 2022. CINER és
un centre d’acompanyament, escolta i cura de les persones i les seves famílies per ajudar-les a
assolir un millor benestar emocional, cognitiu i físic durant totes les etapes de la vida. CINER vol
arribar als gironins per oferir-los una atenció integral a fi que millorin el seu dia a dia físicament,
emocionalment i cognitivament.

Inaugurada la nova via verda del Tren Pinxo, que connecta el
Gironès i el Pla de l’Estany
S’ha inaugurat la nova via verda del Tren Pinxo, que connecta les
comarques del Gironès i el Pla de l’Estany. Aquesta ruta passa
pels termes municipals de Girona, Sarrià de Ter, Sant Julià de
Ramis, Palol de Revardit, Cornellà del Terri, Porqueres, Banyoles,
Fontcoberta, Esponellà i Serinyà.
Els 34,5 quilòmetres d’obra nova construïts al Pla de l’Estany són
la continuació de la ruta Girona - Sarrià de Ter, creada el 2019,
Foto: Diputació de Girona / Pere Duran.
i configuren una via verda de 40 quilòmetres que connecta, a la
ciutat de Girona, amb les rutes del Carrilet en direcció a Olot i en direcció a Sant Feliu de Guíxols.
Aquesta obra al Pla de l’Estany representa una expansió històricament reclamada i l’ampliació del
clàssic eix pedalable Pirineus - Costa Brava. El Consorci i els ajuntaments de la ruta van començar
a reclamar la construcció de la via l’any 2007. Un exemple d’això és el fet que els ajuntaments van
entrar a formar part del Consorci molt abans de tenir via verda, des dels anys 2008-2009, mentre
es preparaven els projectes i se cercava el finançament.
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MÉS DE 40 AUTORS I AUTORES
OMPLIRAN EL FESTIVAL MOT DE
CONVERSES SOBRE L’ENFOCAMENT
LITERARI DES DEL MÓN RURAL
La 8a edició del festival tindrà lloc els dies
17, 18 i 19 de març a Olot i 24, 25 i 26 de
març a Girona

Imatge de l’anterior edició del
Festival MOT

[ Redacció ]

La vuitena edició del Festival de
Literatura MOT omplirà Olot i Girona
de converses al voltant de la literatura
i la ruralitat durant el mes de març:
sota el lema “Al camp”. Al MOT 2022
es vol parlar sobre de quina manera i
des d’on es fa literatura sobre el món
rural. A través de la diversitat de
mirades, des de dins i des de fora del
món rural, el MOT mostrarà aquest
any com, també a través de la literatura, la ruralitat reclama una presència i
esdevé necessària en un món que cal
reaprendre a habitar. El disseny del
programa ha estat elaborat per les
comissàries Maria Bohigas Sales i
Roser Vernet Anguera.
La feina prèvia de les comissàries ha
estat la tria dels més de 40 autors i
autores que participaran en el festival.
En aquest sentit, Vernet afirma que la
tria «s’ha realitzat més enllà de
l’enfocament literari», ja que els hi
interessava convocar a una sèrie de
veus tenint en compte el vincle que
tenen amb el món rural.
Així doncs, al MOT 2022 hi participaran cinc autors internacionals: Selva
Almada, Elicura Chihuailaf, Paolo
Cognetti,
Fernanda
Melchor
i,
telemàticament, Yan Lianke. De l’àmbit
estatal seran al Mot Miren Amuriza,
Xuan Bello, María Sánchez i Olga
Novo que hi participarà virtualment. En

l’àmbit català es comptarà amb la
presència de Jordi Arnan, Anna
Ballbona, Eva Baltasar, Carles Belda,
Núria Bendicho, Pep Coll, Pep Divins,
Raül Garrigasait, Carlota Gurt, Teresa
Ibars, Miquel Martín, Gabi Martínez,
Ramon Mas, Joan Francesc Mira,
Maica Rafecas, Llucia Ramis, Toni
Sala, Francesc Serés, Joan Todó,
Adolf Beltran, Jordina Biosca, Mita
Casacuberta, Rosa Cerarols, Anna
Guitart, David Guzman, Brenda
Navarro, Joan Nogué, Manel Ollé, Toni
Orensanz, Ricard Planas, Montserrat
Serra, Txalo Toloza-Fernández, Eva
Vàzquez i Àgueda Vitòria.
El festival començarà a Olot el 17, 18
i 19 de març i seguirà a Girona els dies
24, 25 i 26 de març. Les converses
seran en format presencial i gratuïtes.
Per assistir-hi de forma presencial cal
agafar entrada al web del MOT. També
es podran seguir en directe per
internet a través del canal Youtube del
festival. A Olot les converses seran a la
sala El Torín i a Girona a la Biblioteca
Carles Rahola.
A part de les tradicionals converses
s’ha organitzat el Ver-MOT, que es
tracta de l’activitat més distesa del
festival en què diversos autors conversen al voltant d’un vermut a l’aire lliure.
Mentre que a Olot es tornarà a fer a la
plaça de Braus i a Girona, com cada
Impulsa:

any se celebra a un barri diferent,
aquest 2022 tindrà lloc al safareig
públic de Santa Eugènia. A Girona, a
més, es complementarà amb una ruta
literària i un tast de poesia cantada
gràcies a la col·laboració del Centre
Cívic Santa Eugènia, l’Associació Nit
de Poetes, l’Associació Hortes de
Santa Eugènia i la Biblioteca Salvador
Allende.
Un dels objectius del MOT és mantenir
el festival durant l’any. D’aquesta
manera sorgeixen, sota el nom de
+MOT, les activitats complementàries
que organitzen entitats i associacions
de les dues ciutats en relació amb el
tema d’enguany. Entre els mesos de
febrer i abril de 2022 s’han programat
una vintena d’activitats que inclouen
xerrades, exposicions o tallers i que
reflexionen sobre la relació entre
literatura i ruralitat.
Dins les activitats +MOT d’aquesta
edició es destaca la proposta Camins
del MOT. Es tracta de dues rutes
literàries pels Aiguamolls de l’Empordà
i per Llofriu que ens aproparan als
paisatges de Maria Àngels Anglada i
de Josep Pla. Camins del Mot estan
organitzats per la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada i
Carles Fages de Climent de la
Universitat de Girona i per la Fundació
Josep Pla.
Amb el suport:

DONES AMB HISTÒRIA

Eren dones, no bruixes

En commemoració del dia de la Dona, 8 de març
L’origen de la persecució i cacera de bruixes
a Europa té lloc durant l’edat mitjana. Dones
acusades de ser bruixes en benefici del dimoni
van ser perseguides en una “cacera de bruixes”
i condemnades, centenars d’executades,
des de finals de l’edat mitjana fins al segon
terç del segle XVIII. Se les acusava d’incitar
qualsevol catàstrofe natural, com inundacions,
tempestes, terratrèmols, calamarsa, i també
de provocar infertilitat, avortaments naturals
o morts infantils. Cal ressaltar que la majoria
d’aquests processos no els van realitzar els
tribunals de la Inquisició, va ser la justícia local
la que duia a terme aquests judicis.
Quan les dones van començar a tenir oficis i
es van crear un lloc tant a la religió, com a l’art
i la ciència, es van convertir en un problema.
El cristianisme i el poder patriarcal tenien
l’home com a centre del món, el control era
masculí i la dona estava sota el seu poder.
Eren considerades bruixes totes les dones que
quedessin fora del control masculí i fora dels
rols preestablerts per a elles, que seguien sent
el de mestressa de casa i tenir cura dels fills i de
tots els membres de la família.
Solien ser dones soles, solteres o vídues,
pobres, velles o estrangeres. Dones que
treballaven per a la comunitat, que assistien als
pobres, sobretot les guaridores i les llevadores
com a coneixedores i transmissores de la
saviesa popular, d’anatomia, plantes medicinals
i medicaments. Dones que feien servir mètodes
per a alleujar els dolors del part, consells
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sobre mètodes anticonceptius i practicar
avortaments, entre altres, eren compartits
per dones que feien trobades per intercanviar
coneixements científics i humans entre elles,
en contra de les doctrines de l’Església.
Cap a l’any 1376, el dominic gironí i gran
inquisidor general de Catalunya i l’Aragó
Nicolau

Eimeric,

conegut

per

demostrar

radicalitat i violència, redacta la seva obra
més famosa, Directorium Inquisitorum, en què
defineix la bruixeria i les formes de descobrir
les bruixes basant-se en textos acusats de
bruixeria, i assegura l’existència de bruixes
i adoradores del dimoni. Les condemnes

Per Maica Palmada

eren llavors relativament lleus i consistien
en amonestacions, dejunis i peregrinacions a

Flor & Flor

Montserrat.
En 1427 es registra a Amer, a la província
de Girona, el primer procés important de
l’existència de bruixes. Una dona anomenada
Margarida va ser acusada d’invocar al dimoni
i de fer sacrificis amb nens morts, el que
explicava l’origen dels terratrèmols que s’havien
produït aquell any al poble i en altres punts de
la província. No obstant això, Margarida va
tenir sort i no va ser ajusticiada.

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.

Hi ha constància d’un procés a Andorra l’any
1604, en què van ser penjades tres dones, i

@florandflorbanyoles

deu més van ser turmentades i afectades. Entre
1618 i 1622 van ser els anys de persecució
màxima. Només a la comarca d’Osona van
penjar més de trenta dones, tenint en compte
que en el procés de Viladrau se’n van executar
catorze. Durant aquest període van ser
executades més de quatre-centes dones.
Quan una dona era detinguda acusada de
bruixeria, se la sotmetia a llargues i doloroses
tortures per tal que delatés altres dones i
relatés les pràctiques que realitzaven en
les reunions. Al final de llargues i sàdiques
sessions de patiment, esgotades pel dolor i la

PAU V E L A

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

por de no saber que els farien, confessaven el
que els captors volien sentir, coses com per
exemple, que tenien relacions sexuals amb el

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

diable, que podien volar, que era el diable qui

686 895 281

les exhortava a fer el mal, però malauradament
moltes ja tenien la sentència escrita abans de
ser jutjades.
Senzillament eren dones i sàvies, no bruixes.

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

UN CARNESTOLTES DE FANTASIA
Consulteu la programació definitiva a partir del
10 de març a www.festesbanyoles.cat.

DIVENDRES 25 DE MARÇ

A les 19:30 h. RUA DE VERSOTS. El Carnaval
s’inicia amb els Versots, textos satírics i
punyents que pretenen qüestionar, de forma
humorística, diferents aspectes de la política
local.

Inscripcions prèvies fins el divendres 25 de
març, a les 13 h.
20 € per equip (5€/participant).
Inscripcions presencials, de 9 a 10 h.
25 € per equip.
Més informació i inscripcions:
consellesportiu@ceplaestany.cat
A les 17 h. Plaça de les Rodes. PRESENTACIÓ
I BALL DE COMPARSES. Amb la participació
de les AMPA de Banyoles i del Pla de
l’Estany, entitats i associacions de lleure
infantil i juvenil. Tot seguit, FESTA DEL
CARNESTOLTES INFANTIL.

ARTS ESCÈNIQUES

ENVELAT DE LA PLAÇA DE LES RODES
A les 20:30 h. FESTA <16. Una festa pensada
pels més joves: DJ, regals i algunes sorpreses
més.
A les 23 h. CONCERT, BALL I FESTA amb LA
MONTECARLO i BANDA NEON.

CINEMA DOCUMENTAL

DISSABTE 26 DE MARÇ

BIRNAM
Lluís Soler per primera vegada als escenaris
banyolins.
Un intens monòleg d’un actor veterà amb el
cor ple de Shakespeare i el cap ple de dimonis.
Divendres 4 de març, 20 h. Teatre Municipal.
Preu: 11 € anticipada / 15 € taquilla.

A les 10:30h. Plaça Major. LA MILLA
FANTÀSTICA. CURSA POPULAR PER
RELLEUS. La Milla FANTÀSTICA és la
cursa per relleus que recorrerà el centre
HISTÒRIC de Banyoles per equips el matí de
Carnestoltes: una milla per a cada membre
de l’equip, a qui animem a disfressar-se, per
gaudir d’aquesta festa d’una forma diferent.
DISFRESSEU-VOS I A CÓRRER! Hi haurà
obsequis per a tots els participants.
Cursa de relleus per equips de 4 persones.
Premi a la millor disfressa d’equip. Premis
a l’equip guanyador: masculí, femení i mixt.
Premi a la joventut (menors de 16 anys).
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PANTERAS
D’Andoni Canela.
Dijous 3 de març, a les 20 h. Auditori de
l’Ateneu. Preu: 4,5 €.

TEATRE

MÚSIQUES MODERNES

MANEL
Manel presenta una nova aposta arriscada i
radicalment contemporània amb el seu darrer
disc Per la bona gent i l’EP L’amant malalta.
Divendres 11 de març, 20 h. Auditori de
l’Ateneu. Preu: 25 €.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
CINEMA FAMILIAR

ZOG, DRACS I HEROÏNES
Cicle de Cinema Familiar.
Diumenge 13 de març, 17 h. Auditori de
l’Ateneu. Recomanada per a infants a partir de
3 a 7 anys. Durada: 60 minuts. Preu: 5 €.

TEATRE

OVELLES
Una trepidant comèdia carregada d’emoció i
sorpresa.
Divendres 25 de març, 20 h. La Factoria d’Arts
Escèniques. Preu: 15 €.

CINEMA

6 DIES CORRENTS
Projecció emmarcada al Cicle Gaudí.
Dissabte 26 de març, 20 h. Auditori de
l’Ateneu. Preu: 4,5 €.

ESPECTACLE FAMILIAR

LA FAULA DE L’ESQUIROL
La Baldufa Teatre.
Diumenge 27 de març, 12 h i 17 h. Teatre
Municipal.
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla.

BIBLIOTECA COMARCAL
ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Dijous 3 de març. 17 h. Biblioteca Comarcal.
La increïble història de l’àvia Gàngster, de David
Walliams.
Conductor: Xavi Garcia.
BIBLIONADONS
Dijous 10 de març. 17:30 h. Biblioteca
Comarcal.
La lluna i el sol es fan amics. A càrrec de Núria
Clemares.
STORY TIME
Dissabte 19 de març. 12 h. Biblioteca
Comarcal.
Story time. A càrrec de BNY Language Corner.
HORA DEL CONTE
Dijous 24 de març. 17:30 h. Biblioteca
Comarcal.
Rondant pel món: contes d’arreu.
A càrrec de Gra de Sorra.

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.
SOM MUNIÓ I SOM PETITES
I EN CIUTATS SOTERRADES
VIVIM TOTES AMUNTEGADES

ACTIVITATS ADULTS

PRESENTACIÓ
Dissabte 12 de març. 12 h. Museu Darder
Presentació del llibre Maria, la trementinaire.
A càrrec de les autores, Dolors Salvador i
Marta R. Gustems.
CLUB DE LECTURA
Dimarts 15 de març. 19 h. Museu Darder.
Gratuït amb inscripció prèvia.
Loxandra, de Maria Iordanidu.
Ens acompanyarà l’autora, Selma Ancira.
ENGLISH READING CLUB
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Gratuït amb inscripció prèvia.
The Unbearable Bassington, de Saki.
Conductor: Matthew Tree.
EXPOSICIÓ
De l’1 al 31 de març. Biblioteca Comarcal.
Exposició documental Veus de dones.
Recull documental sobre feminisme i dones
escriptores d’ara i d’abans per commemorar
el 8 de març, Dia Internacional de les Dones,
i per difondre el fons especial Francesca
Bartrina de Literatura i Dona.

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.
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NOVETATS MARÇ

INFANTIL - FICCIÓ
A la granja. Jo Logde. Bruíxola.
Somnis del bosc. Karen Jameson. Coco Books.
Terra última. Raoul Deleo. Anaya.
INFANTIL - CONEIXEMENTS
Els bombers. Emmanuel Trédez. Cruïlla.
Harry Potter: Festes i banquets. Jennifer Carroll.
La Galera.
Museus de les comarques de Girona. Roser
Matas. Xarxa de museus comarques de
Girona.
NARRATIVA JUVENIL
Arsène Lupin. Maurice Leblanc. La Gamberra.
L’heroi del bus nocturn. Onjali Q. Raúf. La
Galera.
La maledicció de les bruixes. Jordi Folck.
Barcanova.
Ready. Madeleine Féret-Fleury. Barcanova.
ADULTS - FICCIÓ
Colors prohibits; María Peralta Vidaurreta. La
meva diable porta xanques; Anna Tortajada i
altres títols. La mar de fàcil.
Poesia completa. T.S. Eliot; traducció de Josep
M. Juamà. Edicions de 1984.
Vols vespertin. Helen MacDonald. Anagrama.
ADULTS - NO FICCIÓ
Atles dels ocells nidificants de Catalunya:
distribució i abundància 2015-2018 i canvi des
de 1980. Cossetània.
Democracia: la última utopia. Manuel Cruz.
Espasa.
La Rosalía: ensayos sobre el buenquerer;
coordinat per Jorge Carrión. Errata Naturae.
CÒMIC
Asuntos de mujeres. Julie Delporte. Astiberri.
Piel de hombre. Hubert; Zanzim. Norma.
CINEMA
Muchos hijos, un mono y un castillo. Gustavo
Salmerón. Espanya, 2017.
Tots els camins de Déu. Gemma Ferraté.
Catalunya, 2014.
MÚSICA
Como la piel. Rita Payés.
Permanent. Roba Estesa.
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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 març. DIJOUS CULTURALS.
Adolescència i salut mental. A càrrec de Josep
Maria Fontbernat, psicòleg clínic.
Hora: 5 de la tarda.
Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder i en
directe pel canal YouTube dels Museus de
Banyoles.
Més informació i reserves: Museu Darder,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org;
Tel. 972 574 467. Activitat gratuïta. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE
BANYOLES
VISITES GUIADES

Dissabte 5 i diumenge 27 de març. 11:30 h.
VISITA AL PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA.
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,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org,
Tel. 972 57 23 61. Amb reserva prèvia.
L’activitat només es durà a terme si hi ha un
mínim d’inscrits.
Dissabte 12 de març. 17 h.
VILAUBA EN 3D. ENTREM A LA VIL·LA
ROMANA.
Edat: a partir de 7 anys.
Lloc: Vil·la romana de Vilauba.
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,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org,
Tel. 972 57 23 61. Amb reserva prèvia.
L’activitat només es durà a terme si hi ha un
mínim d’inscrits.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Diumenge 13 de març. 11 h.
EL REC MAJOR: UN PASSEIG HISTÒRIC I
NATURAL
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,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org,
Tel. 972 57 23 61. Amb reserva prèvia.
L’activitat només es durà a terme si hi ha un
mínim d’inscrits.
Dissabte 19 de març. 17 h.
BANYOLES MEDIEVAL: DEL CARRER AL
MONESTIR
Edat: a partir de 7 anys.
Lloc: Museu Arqueològic de Banyoles.
Durada: 1,5 hora.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Informació i reserves: Museu Arqueològic,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org,
Tel. 972 57 23 61. Amb reserva prèvia.
L’activitat només es durà a terme si hi ha un
mínim d’inscrits.
Dissabte 26 de març. 19 h.
ROBATORI SACRÍLEG AL MONESTIR DE
BANYOLES
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.
Informació i reserves: Museu Arqueològic,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org,
Tel. 972 57 23 61.
Amb reserva prèvia.

ACTIVITATS FAMILIARS

Dissabte 12 de març. 11:30 h.
EL JOC #DeBanyoles.
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’un
adult.
Lloc: Plaça Major. Gratuït. Durada: 1,5 hora.
Informació i reserves: Museu Arqueològic,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org,
Tel. 972 57 23 61. Amb reserva prèvia.
L’activitat només es durà a terme si hi ha un
mínim d’inscrits.
Dissabte 26 de març. 11 h.
AVUI FEM DE NEOLÍTICS
Edat: a partir de 3 anys acompanyats d’un
adult.
Lloc: Parc Neolític de la Draga.
Preu: 5 €/persona. Durada: 1,5 hora.
Informació i reserves: Museu Arqueològic,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org,
Tel. 972 57 23 61. Amb reserva prèvia.
L’activitat només es durà a terme si hi ha un
mínim d’inscrits.

MUSEU DARDER DE BANYOLES
EXPOSICIONS

Fins al 27 de març.
BRIGADES INTERNACIONALS I
MULTILINGÜISME
Entrada gratuïta.

XERRADES

Dissabte 12 de març. A les 7 de la tarda.
TARDES DE CIÈNCIA
Intel·ligència Artificial, què és, on és i per a què
serveix. A càrrec de Karina Gibert (catedràtica
i directora del centre de recerca Intelligent
Data Science and Artificial Intelligence
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Research Center (IDEAI-UPC) i vicedegana
de presidència per igualtat i ètica del Col·legi
Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya).
Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder de
Banyoles i en directe per YouTube.
Activitat gratuïta.
Divendres 18 de març. A les 7 de la tarda.
CICLE OBJECTIU 2030, PER UN PLA DE
L’ESTANY SOSTENIBLE.
Un futur sense epidèmies? A càrrec de Joan
Saldaña, biòleg i matemàtic.
Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder de
Banyoles i en directe per YouTube.
Més informació i reserves: Museu Darder,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org;
Tel. 972 574 467. Activitat gratuïta. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.

VISITES GUIADES

Diumenge 6 de març i diumenge 3 d’abril. A
les 11 h.
ENTREM AL LABORATORI DE NÀIADES.
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.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hores
Més informació i reserves: Museu Darder,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org;
Tel. 972 574 467. Activitat gratuïta. Places
limitades a 12 persones. Cal inscripció prèvia.
L’activitat només es durà a terme si hi ha un
mínim d’inscrits.

CURSOS

Dissabte 5 de març
TALLER D’ASTRONOMIA 3
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 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.
Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder.
Preu: activitat gratuïta.
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Més informació i inscripcions:
www.astrobanyoles.org

ACTIVITATS FAMILIARS

Dissabte 5 de març. 16 h.
EXPLORADORS DE L’ESTANY
Edat: a partir de 6 anys acompanyat d’un adult.
Lloc: Museu Darder de Banyoles i Estany (zona
Banys Vells).
Preu: 5€ per persona. Durada: 2 hores.
Més informació i reserves: Museu Darder,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org;
Tel. 972 574 467. Activitat gratuïta. Places
limitades a 12 persones. Cal inscripció prèvia.
L’activitat només es durà a terme si hi ha un
mínim d’inscrits.
Diumenge 20 de març. 11 h.
DESCOBRIM ELS INSECTES
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: 1,5 hores.
Més informació i reserves: Museu Darder,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org;
Tel. 972 574 467. Activitat gratuïta. Places
limitades a 12 persones. Cal inscripció prèvia.
L’activitat només es durà a terme si hi ha un
mínim d’inscrits.

LLIURAMENT DE PREMIS

Divendres 1 d’abril. 20 h. Sala d’Actes del
Museu Darder.
PREMI ASTROBANYOLES DE RECERCA I
DIVULGACIÓ CIENTÍFICA.
Lliurament dels premis als guanyadors de la
Dotzena Edició. Activitat gratuïta.

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.

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.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
• 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.

CURS MONITOR/X EN LLEURE

Aquesta Setmana Santa tornem a oferir el
curs de monitor/x en lleure. Les inscripcions
estaran obertes fins al 3 d’abril.
Les places són limitades.
Més informació i inscripcions:
plaestanyjove.cat

PUNT LILA CARNESTOLTES

El divendres 25 de març se celebrarà la festa
de Carnestoltes a Banyoles, i també hi haurà
el Punt Lila.
Més informació: plaestanyjove.cat.

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: 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 MARÇ
CINEMA DOCUMENTAL

PANTERAS
Dijous 3 de març. 20 h. 4,5 €.

MÚSIQUES MODERNES

MANEL
Divendres 11 de març. 20 h. 25 €.

CINEMA FAMILIAR

ZOG, DRACS I HEROÏNES
Diumenge 13 de març. 17 h. 5 €.

TAMBÉ FEM CLASSES AL MATÍ,
INCLOSOS DISSABTES
PROFESSOR NADIU · TOTS ELS NIVELLS · GRUPS REDUÏTS (Màxim 4 alumnes)

CLASSES PER NENS I NENES A PARTIR DE 8 ANYS
PREPARACIÓ PER EXÀMENS: PET, FIRST, ADVANCED i PROFICIENCY
Pl. Major, 20 1r · BANYOLES · stuarthaynes62@gmail.com ·Tels. 972 57 60 38 / 619 271 675
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DOCS DEL MES

CURVY CREW
Dijous 17 de març. 20 h. 3 €.

ARTISTA RESIDENT DE L’ATENEU –
CMEM
GIO SYMPHONIA I KEBYART ENSEMBLE
Dissabte 19 de març. 20 h. 15 €.

CICLE GAUDÍ

6 DIES CORRENTS
Dissabte 26 de març. 20 h. 3,5 €.

PROGRAMACIÓ ATENEU
FORMACIÓ
QUI TÉ POR DEL ROCK
UNA VISIÓ CULTURAL D’UNS ANYS
CLAU EN LA HISTÒRIA DE LA MÚSICA
DEL SEGLE XX
Professor: Ignacio Julià, crític musical.
Període: Dissabtes 12, 19 i 26 de març.
Horari: De 10.30 a 12.30 h.
Preu: 38 € cicle sencer / 15 € sessió (28 €
cicle / 10 € sessió socis de JM Banyoles i
alumnat EMMB).

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
EMMB
CONCERT DE L’ORQUESTRA DE
GUITARRES

Dimecres 2 de març. 19.30 h. Sala 0 de
l’Ateneu. Gratuït.

JAM SESSION I AUDICIÓ D’ADULTS

Dimecres 16 de març. 19 h – 20.30 h. Auditori
de l’Ateneu. Gratuït.

LA CLASSE VA A CONCERT AMB
KEBYART ENSEMBLE I LA GIO
SYMPHONIA
Divendres 18 de març. 17 h. Auditori.
Gratuït.

COLÒNIES

Dissabte 19 i diumenge 20 de març. Tot el dia.
Mas Coromina, Vall de Bianya.
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CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS
DE BANYOLES
ACTIVITATS MARÇ

Diumenge 13 de març.
SORTIDA CONÈIXER EL PLA DE L’ESTANY.
SERINYÀ
Recorregut de cap a 10,5 km, força planer.
Lloc: Correus de Banyoles. A les 9.15h.
Inscripció prèvia a www.cecbanyoles.cat
abans del dia 10 de març.
Divendres 18 de març. 19 h.
CICLE OBJECTIU 2030: PER UN PLA DE
L’ESTANY SOSTENIBLE
Conferència Un futur sense epidèmies? A càrrec
de Joan Saldaña, biòleg i matemàtic.
Lloc: Sala d’actes del Museu Darder de
Banyoles.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DEL
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE
L’ESTANY I CREU ROJA
MONOGRÀFIC D’ESTIMULACIÓ
COGNITIVA

Formació per a cuidadors No professionals
per obtenir major agilitat i flexibilitat mental,
potenciar el raonament, millorar la memòria,
l’atenció i la concentració i adquirir major
fluïdesa verbal per expressar idees.
Dijous 3, 10, 17 i 24 de març, de 10 a 12 h.
Lloc: La Cúpula (c/ Pere Alsius, 10-12, 3r, de
Banyoles).
Requisit per fer la formació: Ser cuidador
no professional i tenir a càrrec familiars
dependents majors de 65 anys.
Inscripcions: Àrea de Benestar Social del
Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
C/ Pere Alsius, 10-12, 1r de Banyoles.
Telèfon: 972 580 388.
Formació gratuita.

COMISSIÓ FMB
FEM FESTA MAJOR O QUÈ?

Primer trobada per començar a treballar en la
Festa Major de Sant Martirià 2022.
Divendres 4 de març, a les 7 de la tarda, a
l’Auditori de l’Ateneu.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
LA PORTA DEL MÓN
ACTIVITATS MARÇ

Dissabte 26 de febrer. 12 h. Alaire. Concert.
Taquilla inversa.
Fins el 13 de març. LABORATORI
D’IL·LUSTRACIÓ: PRIMER TRIENNI. Exposició
de Cristina Sáez Ropero.
Del 14 de març al 17 d’abril. Exposició de
pintures de Laura Roban.

ESCOLA DE NATURA
CASAL DE PRIMAVERA 2022

Dates: de l’11 al 14 d’abril.
Horari: Entrada entre 8:45 i 9:15 h.
Sortida entre 13 i 13:15 h.
Participants: Nens i nenes de P3 a 6è.
Preu: 45 €. 42 € (germans, família nombrosa o
monoparental).
Inscripcions a partir del dilluns 14 de març.
- A la web: www.escolanaturabanyoles.org.
- Al telèfon 972 58 13 16.

CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE
L’ESTANY
NOVETATS – ACTIVITATS PUNTUALS
VIATGE ESPORTIU COMARCAL
Període: 26 de febrer a 1 de maig.
Activitat: Jornades multiesportives.
Lloc: Centres educatius del Pla de l’Estany.
Destinataris: Famílies.
Més informació i inscripcions:
www.ceplaestany.cat

FORMACIÓ ESPORTIVA

2a PART CURS DE MONITOR/A
D’ACTIVITATS POLIESPORTIVES
Període: Inici 27 de març - fi 25 d’abril.
Consulta l’horari a la pàgina web.
Destinataris: Majors de 16 anys amb certificat
d’ESO o equivalent. Format: Semi-presencial.

Més informació i inscripcions:
www.ceplaestany.cat. Fins al 19 de març.
Altres: Formació necessària per estar inscrit
al ROPEC i per tant, treballar com a tècnic,
monitor/a i/o coordinador d’activitats
esportives.

ACTIVITATS CONTÏNUES AMB LES
INSCRIPCIONS OBERTES

ARTS MARCIALS Curs 2021-22
De 17 a 18:30 h. Al Casal de Barri de La Farga.
Destinataris: Infants de 1r a 6è de Primària.
Més informació: www.ceplaestany.cat
ESCOLA MULTIESPORTIVA Curs 2021-22
Lloc: Escoles de la comarca.
Destinataris: Nens i nenes de P3 a 6è de
Primària. Activitats extraescolars d’iniciació a
diversos esports.
Més informació: www.ceplaestany.cat
FUTBOLNET Curs 2021-22
Horari: Dilluns i dimecres, de 17 a 19 h.
Lloc: Pavelló i escola de Can Puig.
Destinataris: Joves de 1r a 4t d’ESO.
Més informació: www.ceplaestany.cat
ESPORT I BARRIS 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
Diumenge 13 de març. Cursa de Fontcoberta.
Sortida a les 10 h. Pavelló de Fontcoberta.
Més informació: www.cursesplaestany.cat
Inscripcions: www.cursesplaestany.cat o el
mateix dia de la prova, de 8 a 9.30 h.
PARCS DE SALUT Curs 2021-22
Lloc: Parcs urbans de salut de la comarca.
Activitats de manteniment i millora de la
condició física. Totes les edats.

EL CATALANISME A BANYOLES

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

De venda a les llibreries de Banyoles!
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Inscripcions: Directament al parc urbà de salut
que t’interessi.
Més informació i calendari:
www.ceplaestany.cat
MARXA NÒRDICA 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”
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.
IOGA Curs 2021-22
Lloc: Pavelló de la Farga – Gimnàs
Horari: Dimecres, de 16 a 16:50h. Divendres,
de 10:30 a 11:30 h.
Destinataris: Majors de 18 anys.
Més informació: www.ceplaestany.cat
Inscripcions: Al telèfon del Consell Esportiu
972 58 13 44.
RELAXACIÓ Curs 2021-22
Lloc: Casal Cívic - Banyoles.
Horari: Dijous, de 9:15 a 10:15 h.
Destinataris: Majors de 55 anys.
Més informació: www.ceplaestany.cat
Inscripcions: Al telèfon del Consell Esportiu
972 58 13 44.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT

BANYOLES Curs 2021-22
Lloc: Banyoles - Pavelló de La Draga.
Destinataris: Adults
Activitats: Activitats de manteniment i millora
de la condició física.
Inscripcions: Al telèfon del Consell Esportiu
972 58 13 44.
Més informació: www.ceplaestany.cat
CORNELLÀ DEL TERRI Curs 2021-22
Lloc: Cornellà del Terri - Can Font.
Destinataris: Adults.
Activitats: Activitats de manteniment i millora
de la condició física.
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Inscripcions: Als telèfons 972 59 40 01 619 70 61 30.
Més informació: www.ceplaestany.cat
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Curs 21-22
Lloc: Sant Miquel de Campmajor–Local Social.
Destinataris: Adults.
Activitats: Activitats de manteniment i millora
de la condició física.
Inscripcions: als telèfons 609 58 26 85 649 33 17 57.
Més informació: www.ceplaestany.cat
ESPONELLÀ Curs 2021-22
Lloc: Esponellà – Gimnàs Carles de Fortuny.
Destinataris: Adults.
Activitats: Activitats de manteniment i millora
de la condició física.
Inscripcions: als telèfons 609 58 26 85 649 33 17 57.
Més informació: www.ceplaestany.cat

CLUB NATACIÓ BANYOLES
PIRAGÜISME

Dia 12 de març. CT de Catalunya d’hivern + 1a
prova de promoció.

REM

Dies 19 i 20 de març. Confrontació catalana.

WATERPOLO

Dia 5 de març. 9 h. Aleví – CN Minorisa.
Dia 12 de març. 9 h. Aleví – GEiEG.
Dia 19 de març. 10.30 h. Tercera jornada
provincial (Benjamí).
Dia 19 de març. 19.30 h. Absolut – CE
Picornell.
Dia 27 de març. 12 h. Juvenil – CN Vallirana.

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.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
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.

PROGRAMACIÓ CASAL CÍVIC

EXPOSICIÓ KM0
En commemoració del 8 de març.
Experiències d’una vintena de banyolines
d’orígens diferents una vegada van començar
a viure a la ciutat, expressades a través d’un
llenguatge molt esquemàtic, clar i universal.
Sota el lema Dones km 0. Del dibuix personal
al pictograma universal.
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 17.30 h.
XERRADA DIJOUS CULTURALS
ADOLESCÈNCIA I SALUT MENTAL
A càrrec de Josep M. Fontbernat, psicòleg
clínic.
Dijous 10 de març, a les 17 h., a la sala d’actes
del Museu Darder.
TALLER TASTET DE DANSES DEL PACÍFIC
En commemoració del 8 de març.

Les danses del Pacífic van dels ritmes melòdics
als trepidants acompanyats amb el moviment
de malucs i les mans sense deixar mai de
somriure.
Dilluns 7 de març, de 19.30 a 20.30 h.
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
A càrrec d’Irene Álvarez de Quevedo.
TALLERS ORGANITZATS CASAL CÍVIC
BANYOLES - ABRIL A JUNY
Dibuix urbà (aprendrem a dibuixar animals i
la figura humana), Lettering (L’art de dibuixar
lletres boniques), Cuina d’estiu, Txikung, Taller
de defensa personal femenina, Aprendre a
tocar la guitarra, Hipopressius, Estiraments,
Cançons de taverna, Estimulem els sentits.
TALLERS ORGANITZATS PER ENTITATS
Relaxació, Tao Kung, Cuina del Marroc,
Anglès, francès i català, Gimnàs, Ioga, Ioga
Iyengar, Iniciació a la informàtica, Tauletes i
mòbils, Dibuix i pintura, Ball en línia, Tallers de
memòria.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ

Inscripcions tallers Generalitat: de l’1 al 7
d’abril. Presencialment al Casal Cívic Banyoles,
per telèfon 972 571 162 o per mail a
cc.banyoles@gencat.cat
Les activitats organitzades pel Casal (Direcció
General d’Acció Cívica i Comunitària) són
gratuïtes. El material necessari va a càrrec de
les persones inscrites.
El desenvolupament de les activitats queda
sotmès a la normativa sanitària vigent i podria
ser alterada/modificada.
Informació: Tel. 972 57 11 62 - 677 260 703.
cc.banyoles@gencat.cat.

TALLER
ASTRONOMIA 3

5 de març I 2022

al Museu Darder de Banyoles

Taller de Terraforming
Mars amb Rafel
Juanola
Kilian Vindel
Mart, passat, present i
futur

Josep Lluís Diez
Exoplanetes al dia
Sopar i sortida
nocturna a l’Observatori
de Mas Mitjà

Carles Puncernau
Asteroides

+ INFO I INSCRIPCIONS: www.astrobanyoles.org
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ON ANAR
CAMÓS
XXX CAMINADA POPULAR DE
CAMÓS
Diumenge 27 de març. A 2/4 de 10 del matí.
Pavelló Municipal de Camós. Caminada
planera i apta per a tots els públics. El preu
inclou un esmorzar de germanor a mig camí.
Preu: 5 € (adults) i 3 € (menors de 10 anys).
Inscripcions a la pàgina web de l’Ajuntament
de Camós, a partir de dilluns 14 de març.

CORNELLÀ
DEL TERRI
ACTIVITATS MARÇ
DIADA INTERNACIONAL DE LA DONA

Dissabte 12 de març. a les 10 del matí.
CAMINADA SALUDABLE
Sortida: plaça del Maig. Recorregut: Riu Terri,
La Bastida, Mas Rufí, Pont-Xetmar i tornada
a Cornellà passant per tots els parcs de salut.
Amb fruita i aigües per a tothom al parc de
salut de La Conillera. Preu: gratuït.
A les 6 de la tarda, a la Conillera – Can Font de
Borgonyà. TEATRE amb l’obra EL CRÈDIT, amb
cava, coca i bunyols a la sortida.
Preu: 5 €. Aforament limitat. Venda d’entrades
anticipades: www.cornelladelterri.cat.
Recollida i pagament: pavelló de Cornellà del
Terri, de dilluns a divendres, de 4 a 9 de la
tarda. Fins el dijous abans de la representació.

VI RALLY CLÀSSIC PLA DE L’ESTANY

DISSABTE 12 DE MARÇ
De 8 a 11 h. Verificacions Passeig Onze de
Setembre de Cornellà del Terri.
A les 11 h. Sortida a la Travessera del Maig.
A les 21 h. Arribada a la plaça dels Ginjols de
Borgonyà.
A les 23 h. Fi de la prova i lliurament de
Trofeus a Can Font de Borgonyà.
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CLUB DE LECTURA

Divendres 25 de març. A les 7 de la tarda.
Al Casal del Jubilat de Cornellà del Terri.
Comentarem el llibre: Les joies del paradis, de
Donna Leon.

VENDA DE FLORS A BENEFICI
ONCOLLIGA

Dissabte 26 de març. De 10 del matí a 2 del
migdia. Al costat de l’Ajuntament de Cornellà
del Terri.

TEATRE LA CONILLERA

Diumenge 27 de març. A les 18 h. A La
Conillera de Borgonyà. Obra: Escargots, de
Slowolou. Amb Toti Toronell i Pere Hosta.
Preu 5 € anticipada (fins dijous 24 març) i 8 €
taquilla, a partir de les 17:30 h.
Entrades i més informació:
www.cornelladelterri.cat

ESPONELLÀ
CARNESTOLTES
CARNESTOLTES AMB EL TEMA DE
«CÒMIC»

Dissabte 5. A les 17 h. Cercavila pel poble.
A les 18 h. Al Local Social. Animació Infantil,
amb FEFE i Cia.
A les 19:30 h. Sopar Popular: Entrepà de
salsitxes de porc o pollastre i postres. Tiquets
a Cal Flequer d’Esponellà i al bar de Crespià.

CLUB DE LECTURA

Dimecres 9, a les 7 de la tarda, a Cal Baró.
Trobada del club de lectura per comentar el
llibre Aquest deu ser el lloc, de Maggie O’Farrell.

FESTA DE LA DONA TREBALLADORA

Dissabte 12, dinar al restaurant del càmping
d’Esponellà.
Tot seguit hi haurà un l’espectacle
protagonitzat per l’actriu banyolina Tere Solà.
Inscripcions a l’Ajuntament fins el dimecres 9
de març.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS

FONTCOBERTA
CARNESTOLTES
CARNESTOLTES A MELIANTA

Dissabte 5 de març, a les 16:30 h.
Concentració davant de la llar d’infants Els
Plançons. Seguidament rua per diferents
carrers de Melianta dinamitzat per la banda
Tambòrian‘s Percussió. Acabarem a la zona
esportiva, on hi haurà música i activitats
infantils i una gran xocolatada per tothom que
vagi disfressat.
En cas de pluja l’activitat queda suspesa.

DIA INTERNACIONAL DE LES
DONES
DIMARTS 8 DE MARÇ

A les 16:45 h. Pintura mural en
commemoració al dia de les dones.
Lloc: carrer President L. Càrdenas. Sortida
escola Alzina Reclamadora.

CURSA POPULAR
DIUMENGE 13 DE MARÇ

4a Cursa Popular per gaudir del municipi,
els amics i la família. El recorregut és de
distància curta i accessible a tots els corredors
i corredores.
Obsequi: tovallola de gimnàs.
Avituallament a l’arribada.
Inscripcions:
https://cursesplaestany.cat/cursa-popularfontcoberta/
Preu inscripció prèvia: 8 €.
Grups més de 10 persones: 7,20 €.

PORTES OBERTA A LA LLAR
D’INFANTS ELS PLENÇONS
DISSABTE 19 DE MARÇ
Confirmar assistència.

APLEC DE LA MARE DE DÉU DE LA
FONT
DIUMENGE 27 DE MARÇ

A les 11 del matí. Missa solemne, amb
acompanyament de la CORAL FONTCOBERTA
CANTA. Tot seguit, concert.
A les 14 h. Arrossada popular.
A les 15:30 h. Funció mariana.
A les 16:30 h. Audició de sardanes per la cobla
LA PRINCIPAL DE PORQUERES.
Per l’arrossada es poden adquirir els tiquets a:
FONTCOBERTA: Bar La Brasa, Restaurant Ca
l’Àngel, Ca l’Estrella, Supermercat-carnisseria
Lídia.
BANYOLES: Plàstics Bonaventura.
Preu: 11 euros.
Menú: Arròs, pollastre, pa i patates xips.
Tothom s’ha de portar els estris pel dinar:
plats, gots, forquilles, taules, cadires, etc.
Data límit de venda de tiquets: dijous 24 de
març. Servei de bar i aparcament.
En cas de pluja, l’arrossada es farà al pavelló
de Fontcoberta.
L’aplec es portarà a terme segons la normativa
sanitària vigent, per tant és possible que es
puguin produir modificacions o cancel·lacions
d’última hora.
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PORQUERES
BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ
CICLE DE CINEMA DE DONES
Divendres 11, a les 19 h. Maudie, el color de la
vida. Dirigida per Aisling Walsh. Canadà, 2016.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.
VISITA GUIADA A L’ESTUDI TALLER CARLES
FONTSERÈ
Dissabte 12, a les 12 h. S’ofereix visita guiada
a l’estudi taller del polifacètic artista Carles
Fontserè. Preu: 4€/general i 2€/reduïda.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.
HORA DEL CONTE
Dilluns 14, a les 17:30 h. Dones de colors. A
càrrec de Núria Clemares. Activitat adreçada a
nens i nenes a partir de 4 anys.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.
CICLE DE CINEMA DE DONES
Divendres 18, a les 19 h. Mary Shelley. Dirigida
per Haifaa Al-Mansour. Regne Unit, 2017.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.
HORA DEL MÉS PETITS
Dilluns 21, a les 17:30 h. En Xiu-xiu, un
peluix molt tovet. A càrrec de Bel Contes.
Activitat adreçada a infants de 0 a 3 anys. Us
recomanem portar un peluix de l’infant.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.

CLUB DE LECTURA D’ADULTS
Dimecres 23, a les 19 h. Comentarem la
novel·la Canto jo i la muntanya balla, d’Irene
Solà.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia:
biblioteca@porqueres.cat
A PORQUERES CREIXEM PLEGATS
Divendres 25, a les 19 h. Acompanyem la
gelosia i la frustració a través de la literatura. A
càrrec de Laura Garcia. Booklife.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a
https://bit.ly/3LD8xF2
PRESENTACIÓ NOVEL·LA
Divendres 1 d’abril a les 19 h. Una passió
per la vida i la llibertat. A càrrec del seu autor
Rogeli Nieto-Márquez Mascort, de l’Editorial
Oliveras. Els beneficis de la venda del llibre
són destinats als projectes de recerca de la
Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a
https://bit.ly/3gKVDGS
EXPOSICIONS
De l’1 al 31 de març. Biografies de dones.
Selecció de llibres, per adults i infants de
dones que han destacat en tots els àmbits: art,
ciències, esport, literatura...
De l’1 al 18 de març. Cinema. Aprofitant
que el mes de març hi ha la gala dels Oscars,
vine a la biblioteca a conèixer les últimes
adquisicions cinematogràfiques passejant-te
per la catifa vermella.

ATENCIÓ! L’ESPAI SOCIAL JOVE DE
PORQUERES TORNA A OBRIR LES
PORTES!
JORNADES JUVENILS PARTICIPATIVES
El dissabte 5 de març, a l’Espai Social Jove
farem una jornada de participació juvenil.
Vine participa i decideix com vols que sigui el
teu nou Local Social Jove.
Obert a joves d’11 a 14 anys.
Ens trobarem a les 19 h., a l’Espai Social
Jove. Sopar per tots els participants. Hora
aproximada de finalització 21 h.
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LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
ACTIVITATS ESPORTIVES

Divendres 18 de març, a les 20.30 h. MÚSICA.
ANNA FERRER. 10 €.

FASE PRÈVIA CAMPIONAT DE
CATALUNYA INDIVIDUAL DE
PETANCA

Divendres 25 de març, a les 20.30 h. TEATRE.
NUA (RADIOGRAFIA D’UN TRASTORN). 10 €.

Dies, 6, 13 i 20 de març.
Lloc: Pistes municipals, plaça dels Poetes.
Horari: A partir de les 9:00 hores.
Inscripcions: Només federats.
Més informació:
(618 311 274) - inotbo@gmail.com.

VIII MILLA URBANA DE PORQUERES

Dissabte 19 de març
Lloc: Ajuntament de Porqueres.
Horari: A partir de les 17 h.
Preu: Federats 3 €, No federats 4 €. El mateix
dia, inscripcions amb 1 € de recàrrec.
Descripció: Cursa atlètica per categories de
1.609 metres en un circuit tancat. Sub 8 i sub
10: 560 metres, sub 12 i sub 14: 869 metres.
Inscripcions: El mateix dia a partir de les 16 h.
Anticipades a www.esportsporqueres.com.

MONOGRÀFIC DEL MES

MARÇ – PORTÉS ACROBÀTICS I VERTICALS
Curs dirigit a persones que volen iniciar-se al
treball de les verticals i als portés acrobàtics
i també per les que ja tenen una experiència
prèvia. Pel treball de portés acrobàtics no cal
venir amb parella.
Sessions:
Dissabte 26 de març, de 10 a 13 h.
Diumenge 27 de març, de 10 a 13 h.
Preu: 60 €
Inscripcions a www.centrecivicporqueres.cat
Es requereixen un mínim de vuit participants.

CENTRE CÍVIC DE PORQUERES

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
DONES DE PORQUERES, ORÍGENS D’ARREU
Del 8 al 31 de març. Exposició a la plaça Major
de Porqueres. Inauguració el dimarts 8 de
març, a les 18 h., a la plaça Major.
Més informació a www.porqueres.cat

RERELTELÓ

18è SOPAR DE LA DONA

Una proposta cultural amb produccions de
petit 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!
Temporada 2022. 7a edició.
Tota la programació i venda d’entrades a
rereltelo.cat
Segueix l’actualitat a Instagram @rereltelo

Dimarts 8 de març, a les 20.30 h. Tradicional
sopar d’intercanvi de plats. Cal portar un plat
dolç o salat per compartir, beguda i coberts.
Aquesta edició us demanem que us apunteu
amb el grup que vulgueu venir per poder
organitzar de manera segura les taules.
Inscripcions a www.centrecivicporqueres.cat

Divendres 4 de març, a les 20.30 h. MÚSICA.
SANDRA MONFORT. 10€.
Dijous 3 de març, a les 19 h.
Activitat complementària + RET:
ACCIÓ POÈTICA: JUGA AMB LES LLETRES
Taller de creació de poemes a partir de les
lletres de les cançons de Sandra Montfort i
versos de poetes catalanes contemporànies.
Totes les persones que participin en aquesta
acció gaudiran d’una invitació per una persona
acompanyant al concert de la Sandra Monfort
del 4 de març a Rerelteló.
Cal inscripció prèvia a hola@rereltelo.cat

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

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

23 _

ON ANAR
CASAL DE LA GENT GRAN
Renovació del carnet de Soci. El preu és de 10
euros per persona. Es pot passar pel Casal els
mesos de MARÇ i ABRIL. Horari: de 16 a 19 h.

DINAR PER LA MARATÓ

Dissabte 19 de març, a Can Carreras.
A les 14 h. Dinar.
A les 17 h. Playback a càrrec del Casal de la
Gent Gran de Porqueres. Obert a tothom. Els
beneficis aniran destinats a la Marató de TV3.
Tiquets i inscripcions: del 7 al 16 de març. De
16 a 19 h., al Casal. Preu: 17 euros.

ACTIVITATS AL CASAL I CAN
CARRERAS

CATALÀ. Dilluns, de 10 a 11 h. Cada 15 dies.
MEMÒRIA. Dilluns, de 15.30 a 16.30 h.
BALLS DE LÍNIA. Dilluns, de 19 a 20 h.
HIPOPRESSIUS. Dimarts, de 9 a 10 h., 10 a 11
h., 11 a 12 h.
GIMNÀS. Dimecres, de 18 a 19 h.
Totes aquestes activitats es fan al Local Social
del Casal de la Gent Gran de Porqueres.
Més informació a les oficines del Casal.

SANT MIQUEL
DE CAMPMAJOR
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
A SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR
DISSABTE 5 DE MARÇ

De 10 a 13 h. Taller de menstruació conscient
i sexualitat femenina (Facilita Christelle Le
Guillard), a la Sala Polivalent de l’Ajuntament.
A les 16 h. Cafè/tertúlia: Què entenem
per feminisme? El feminisme exclou? Rols i
estereotips de gènere. A la Sala Polivalent de
l’Ajuntament (hi haurà servei de monitoratge
durant el cafè/tertúlia).

CALÇOTADA POPULAR

Diumenge 6 de març. A la zona esportiva.
24 _

Venda de tiquets a l’Ajuntament en horari
d’atenció al públic (fins al 3 de març). 6 €,
inclou calçots, pa i vi.
Hi haurà brasa disponible.

3r CONCURS LITERARI DE SANT
MIQUEL DE CAMPMAJOR

Es publiquen les bases del 3r concurs literari
de Sant Miquel de Campmajor.
Les podeu trobar a la web de l’Ajuntament.

SERINYÀ
DIA INTERNACIONAL
DE LA DONA TREBALLADORA
ACTE INSTITUCIONAL

Dimarts 8 de març, a les 17 h, davant de
l’Ajuntament. Lectura del manifest.

CÍVIC CAN XERRIC
PRESENTACIÓ DEL NOU CENTRE CÍVIC
Dissabte 26 de març, a les 18 h, a la sala
Francesca Bartrina Martí.

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE
JOSEP FELIP I PRIVAT
Dissabte 26 de març, a les 18.30 h, a la sala
d’exposicions.
Visites de dilluns a divendres, de 14 a 18.30 h.

VIA VERDA
BICICLETADA POPULAR
D’INAUGURACIÓ DEL TRAM DE
SERINYÀ

Diumenge 27 de març, a partir de les 9.30 h.
Inscripcions (3 €) de les 9.30 a les 10.30 h, al
pavelló.
Sortida a les 10 h, davant del pavelló.
Ruta per la via verda, d’uns 7,50 km, apta per a
totes les edats.
A l’arribada, esmorzar per a tots els
participants (botifarra o menú vegà).

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
CASAL D’AVIS
FEM CINEMA

Dimecres 9 de març, a les 14.30 h, davant de
la parada de la Teisa. Cal apuntar-s’hi al Casal
d’Avis abans del 7 de març.

FEM RUTA

Dimecres 23 de març, a les 16 h, a Can Xerric.
Ens visita el Casal d’Avis d’Esponellà.

FEM CAMÍ

Dimecres 2, 16 i 30 de març, a les 15.30 h.
Passejades en grup per a la gent gran.
Activitat quinzenal. Gratuïta.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT

DINAMITZACIÓ DEL PARC DE LA
SALUT

Els dilluns, de 15.15 a 16.15 h. Les sessions
són obertes i gratuïtes per a tothom.

ESCOLA BORA GRAN
PREINSCRIPCIONS A INFANTIL I
PRIMÀRIA

Del 7 al 21 de març, a la mateixa escola.

JORNADA DE PORTES OBERTES

Divendres 4 de març, a les 17 h.
Cal demanar cita prèvia a agora.xtec.cat/
escolaboragran.

Inscripcions i més informació a l’Ajuntament
(972 593 128).

LLAR D’INFANTS

TALLER DE MEMÒRIA

JORNADA DE PORTES OBERTES

Els dijous, de 15.30 a 16.30 h, a Can Xerric.
Inscripcions i més informació a l’Ajuntament
(972 593 128).

Divendres 23 de març, a les 17.30 h.
Cal demanar cita prèvia enviant un correu a
b7008602@xtec.cat.
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MÉS A MES

CRIDA DE VOLUNTARIAT

PRESENTACIÓ LLIBRE

LABDOO BANYOLES
Busca voluntariat per donar suport en la
gestió de recollida de portàtils de 2a mà i el
seu sanejament. Els portàtils es fan arribar a
famílies que ho necessiten.

Divendres 25 de març, a les 19:30 h., a l’Espai
Eat Art (plaça Major, 33).

Contacte: Raquel López
labdoobanyoles@plaestany.cat
https://www.labdoo.org/ca/
Àrea de Benestar Social del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany.

El dia 10 de març, a les 19.30 h. a la Porta del
Món de Banyoles.
Tornen Les Baumes de l’Estany. Aquesta vegada
en el marc de la jornada 8M farem una bauma
dedicada a la llengua i dones.
Amb la col·laboració de Marta Pontnou, autora
de “Sexe Ficció”, Valentina Planas, correctora
de “La Incorrecta” i Míriam Martín, periodista
de TV Banyoles.

31a FIRA DE MANS UNIDES
DISSABTE 9 D’ABRIL
Plaça Major, de 9 del matí fins a 7 de la tarda.
Exposarem un munt d’objets de segona mà
en molt bon estat, a disposició de tothom que
vulgui col·laborar. Us hi esperem.
Dies 24 i 31 de març, de 4 a 7 de la tarda.
Recollida prèvia al local de la plaça Major
(antiga botiga Tomàs Teixidor).
26 _

Presentació del llibre Memòries d’un poble en
temps de postguerra. Històries i anècdotes de
Crespià, de Pere Llorens i Ros.

La presentació anirà a càrrec d’Ernest Costa,
fotògraf, escriptor naturalista i Creu de Sant
Jordi 2021. Ens acompanyaran Narcís Vidal,
crepianenc i regidor de l’Ajuntament de
Porqueres i el mateix autor.

DIJOUS 10 DE MARÇ
A les 18 h. Estarem a la planta baixa del
Casal Cívic, informant del Debat Constituent
i ajudant al registre per respondre el
qüestionari.
Participa descarregant-te l’aplicació a
www.debatconstituent.cat
Contacte del grup impulsor a la comarca:
pladelestany@debatconstituent.cat

DONACIONS DE SANG

Per reservar hora: donarsang.gencat.cat
BANYOLES. Dia 5 de març. CLÍNICA SALUS, de
10 a 14 h. i de 16 a 20:30 h.
BANYOLES. Dia 27 de març. BUS Club Natació
Banyoles, de 10 a 14 h.

BIBLIOTECA COMARCAL
DEL PLA DE L’ESTANY

tés (10 anys)

XXVI CONCURS:

Petits: de 0 a 4 anys | P0 a P4
Mitjans: de 5 a 8 anys | P5 a 2n
Grans: de 9 a 12 anys | 3r a 6è

anys)
Torrent (8
: Afra Saló
Jordi 2021
ncurs Sant

DE CATEGORIES DE DIBUIX, N’HI HA 3:

ra 25è Co

Guanyadora 25è Con

S'acosta Sant Jordi i també el Concurs “Per Sant Jordi, un punt
de llibre” que des de fa 26 anys convoca la Biblioteca Comarcal
del Pla de l’Estany - Banyoles. Aquest any incorporarem una
novetat especial: un concurs literari paral·lel que combinarem
amb el concurs de dibuix. La intenció és crear uns punts de llibre
ben artístics: una cara del punt contindrà la il·lustració, i l’altra, el
poema.
Els poemes han de ser breus: rodolins (dos versos que rimen) o
haikus (tres versos: 5-7-5). Tots els infants que ho desitgin
podran participar en les dues modalitats: poema i dibuix, o
únicament en una (qualsevol).
Els temes del dibuix i del poema seran totalment lliures. La
tècnica també (colors, retoladors, pintures, etc.).

Guanyado

1: Maria Badosa Cor
curs Sant Jordi 202

PER SANT JORDI, UN PUNT DE LLIBRE

DE CATEGORIES DE POESIA, N’HI HA 2:
r
yado

Guan

Mitjans: de 5 a 8 anys | P5 a 2n
Grans: de 9 a 12 anys | 3r a 6è

oncu

25è C

EL CALENDARI DEL CONCURS SERÀ EL SEGÜENT:

rdi 20

nt Jo

rs Sa
azas

on H
21: J
anys)
ez (3

Martín

A partir del dia 1 de març es podran recollir les cartolines per a fer el
dibuix a la Biblioteca. També se’n repartiran a les escoles.
De l'1 al 31 de març: període de temps per a fer el dibuix i/o poema i
entregar-lo a la Biblioteca o a les escoles. Com sempre, un cop s’hagin
presentat tots els dibuixos i els poemes, un jurat professional en farà
una selecció prèvia.
Del 4 al 14 d’abril: període per votar els dibuixos i els poemes que més
agradin.
Dissabte, 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, a les 12h del migdia, just
abans de començar el conte, es donaran a conèixer els guanyadors i
les guanyadores dels concurs. MOLTA SORT!

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

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

LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA

Per Josep Grabuleda

Una factura provocadora
Tothom sap que la presentació d’una factura
considerada elevada, i en un moment poc
oportú, pot portar a una situació conflictiva.
El febrer de 1935 un paleta va anar a cobrar
una factura de les obres d’una casa i va ser
molt mal rebut pel deutor. No se sap, però, si la
factura va ser considerada desproporcionada o
si l’obra realitzada no va ser totalment del gust
del propietari.
Els fets ens són relatats el 1935 per dos diaris,
pel gironí L’Autonomista (26 de febrer) i el
barceloní El Diluvio (27 de febrer).
El Diluvio ens explica que el comerciant Lluís
Boschdemont i Serramitjana va ser detingut
per agredir la persona que anava a cobrar-li
una factura: “En Bañolas fué detenido Luis
Boschdemont el cual al presentársele a cobrar
una factura recibió a su “visitante” a estacazo
limpio”.
Tanmateix, va ser el periòdic gironí
L’Autonomista qui va seguir el cas acuradament
i dona més detalls. D’acord amb aquesta
publicació, Lluís Boschdemont i Serramitjana
va ser detingut perquè, en presentar-se a
cobrar una factura el conegut paleta Lluís
Fraguell i Pons, a més de no pagar-l`hi, el va
rebre malament i el va apallissar: “A Banyoles ha
estat detingut Luís Boschdemont Serramitjana
perquè en presentar-se-lo a cobrar una factura
Lluís Fraguell Pons, l’apallissà de mala manera.
Bonica manera de rebre els anglesos!”.
Al cap d’uns dies, l’1 de març, L’Autonomista
recollia la queixa de Lluís Boschdemont, que
hi va enviar una carta tot afirmant que aquesta
notícia no era certa. I el diari va recollir-la,
però, esmentava que la notícia havia arribat
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per “conducte oficial” (o sigui, de l’autoritat
pública).
Allò cert és que els dos noms facilitats per la
publicació gironina són de dos banyolins i les
filiacions són clares i no sembla una notícia
inventada pels diaris. El comerciant Lluís
Boschdemont i Serramitjana, el 1934 es va fer
construir una casa al carrer de Torras i Bages,
que encara existeix. L’arquitecte va ser el gironí
Isidre Bosch i Batallé, i, segurament, l’obra va
anar a càrrec del reconegut constructor banyolí
Lluís Fraguell i Pons (en Nara). Curiosament,
l’edificació va ser premiada per la Cambra de la
Propietat Urbana, per la seva qualitat d’higiene
i economia, amb 400 pessetes. I va ser felicitat
per la publicació banyolina L’Avant (19 de gener
de 1936): “La nostra més coral enhorabona i
que el seu exemple tingui imitadors.”
Lluís Fraguell era una persona catòlica (era de
la gent d’ordre) i hereu d’una nissaga de caps
d’obra. Va ser molt actiu en l’organització dels
manaies banyolins i va ser membre destacat de
la Congregació de Nostra Senyora dels Dolors
(i pendonista a la processó de 1911), de la
junta directiva de l’Adoració Nocturna (1934)
i de la Conferència de Sant Vicenç de Paül.
Així mateix, va ser regidor de l’Ajuntament de
Banyoles durant la dictadura del general Miguel
Primo de Rivera (1926-30), cap del Sindicat
Local de la Construcció durant el franquisme i
vocal de la Junta local de “Festejos y Turismo”.
Aquell dia de febrer de 1935 es pot dir, doncs,
que Lluís Fraguell “va cobrar de debò”. Havia
bastit una obra de qualitat, però de “mal
cobrar”...

Una experiència astronòmica a la Serra del Montsec

Vols descobrir el millor cel nocturn de Catalunya? L’empresa Tu i Lleida organitza
l’experiència Astronòmica del Montsec de dos dies i una nit perquè ho puguis gaudir. El
paquet turístic inclou un allotjament a escollir (depenent de les necessitats de cadascú), un
sopar degustació de productes típics, una sessió nocturna al Parc Astronòmic del Montsec,
una visita guiada a la Balma dels Vilars i, com a regal, una visita al Castell d'Os de Balaguer i
Museu de Campanes, on es pot obtenir el Carnet de Tocacampanes de Catalunya.
Més info: 973 438 232 | www.lleidaitu.com

Tu i Lleida

Gaudeix dels esdeveniments esportius a la vegada
que coneixes el territori

L’agència de viatges especialitzada en grups i viatges esportius, Valua Attitude, busca
generar valor als esdeveniments esportius amb una oferta turística que generi impacte en el
territori i els seus habitants, promocionant un turisme sostenible i enriquidor. L’agència
organitza esdeveniments de bicicleta de muntanya, triatló, cicloturisme i kitesurf de la mà
d’organitzadors d’esdeveniments esportius i d’agents locals.
Més info: 937 551 607| www.valuatravel.com

Valua Attitude

Ruta pel Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya
Central

A la comarca del Bages trobem el primer Geoparc de Catalunya, una terra de contrastos en
les seves característiques físiques i naturals, amb cinquanta punts destacats sota el
denominador comú del seu interès geològic. Les Rutes Sílvia Rovira ofereix visitar aquesta
zona amb BTT o a cavall durant uns dies per descobrir la cultura, natura, els paisatges
geològics, la història minera i la gastronomia de la zona.
Més info: 636 257 282 | www.rutessilviarovira.com

Rutes Sílvia Rovira

c dia del
Feli
pa
re

´

El milor regal
d’un pare al seu
fill, és el seu
temps
REGALA UN VAL PEL
TALLER DE
MASSATGE INFANTIL
DE PARES
Per més informació:
info@ciner.es o al 675 632 345

www.ciner.es
@cinergirona

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

GENERACIÓ POST

IRENA VISA CARRERAS Artista

Redacció d’Els Colors
Fotos: Sílvia Poch

La teva història?
Vaig néixer a Banyoles, l’any 1985. Vaig tenir
una infància plena d’extraescolars i de jocs
al carrer de davant de casa. Als 18 anys vaig
marxar a estudiar Comunicació Audiovisual
a Barcelona i vaig rebre beques de mobilitat
per anar a Madrid i Berlín, per acabar tornant
a Barcelona. Al cap d’uns anys vaig fer un cicle
formatiu d’escultura i al 2019 vaig acabar
un màster en Belles Arts. Totes aquestes
experiències em van servir per triar, descartar i
aprendre una mica de tot. I sobretot a mantenir
molt desperta la meva curiositat.
Ambició o vocació?
He buscat al diccionari la definició de vocació, i
diria que en el meu cas es tracta d’ambició. Per
professionalitzar-te com a artista cal sobretot
ambició, perquè la cosa és francament difícil.
Si no tens ambició, si no creus que pots ferho i no busques les fórmules econòmiques,
laborals i personals que t’hi encaminin, aquesta
professionalització és gairebé impossible. Un
artista fa ives, presenta dossiers, parla i escriu
sobre la seva obra, la documenta, l’arxiva, la
presenta... tot això no té a veure estrictament
amb la creació per si mateixa, però és el que
fa que un artista amb vocació sigui un artista
professional i pugui viure de la seva creació.
Penso que justament en el món de l’art cal
reivindicar la necessitat d’aquesta ambició per
poder reclamar millores en el sector i lluitar
contra la precarietat laboral que surt de la idea
que tots els artistes ho són per vocació.

Viure per treballar o treballar per viure?
El treball remunerat es quantifica en relació
amb uns paràmetres pactats (independentment
de si són justos o no) que ens serveixen per
pagar unes necessitats inherents a la vida: el
menjar, l’habitatge, la roba. Aquesta lògica
capitalista s’aplica també al món de l’art,
on l’import a cobrar per un treball artístic a
vegades costa de quantificar de manera justa,
per culpa de la “vocació”. Si hi hagués una
renda bàsica universal, jo crearia igual, però
els meus treballs no estarien condicionats per
aquesta lògica del capital. Quan dic que sóc
artista, sobrevola sempre una ombra de dubte:
però a què et dediques? De què treballes? En
realitat la pregunta que hi ha darrere és: d’on
obtens la remuneració? A banda d’això, crec
que en les últimes dècades hi ha hagut una
imposició de la idea que treballar dignifica, que
ens hem d’aixecar aviat i ser molt treballadors.
Treballar no dignifica, és només la manera en
què hem decidit que podem generar capital
per tenir poder d’adquisició i hem associat
aquesta capacitat adquisitiva a una idea d’èxit.
I això genera grans diferències socials i grans
frustracions amb la nostra relació amb el treball.
Estic a favor de treballar i en contra del capital.
I molt molt a favor de les vacances, perquè com
en la infància, són moments d’experimentació
on es torna a despertar la curiositat.
Podeu veure alguns dels meus projectes aquí:
irenavisa.com
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Nosaltres volem un futur

EOG_22

amb energies renovables, i tu?

A Bassols Energia fem realitat
el teu sistema d’autoconsum
www.bassolsenergia.com

Entra i demana
el teu estudi
personalitzat

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
MARÇ 2022
BANYOLES

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

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

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

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

FONTCOBERTA

CORNELLÀ DEL TERRI

CAMÓS

SERINYÀ

Dies 1, 2, 3, 4
NATÀLIA RUHÍ

Dies 7, 8, 9, 10, 11
CARME FRIGOLÉ

TELÈFONS D’INTERÈS

Dies 21, 22, 23, 24, 25
M. CARME BUSQUETS

Dies 28, 29, 30, 31
ANNA M. PAGÈS

PORQUERES

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

CAMÓS

Dies 14, 15, 17, 18
JOSEP Ma TORRES

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

CORNELLÀ DEL TERRI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CRESPIÀ

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

ESPONELLÀ

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

FONTCOBERTA

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

PALOL DE REVARDIT

Ajuntament...........................................................................972 59 44 48

PORQUERES

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

SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

Ajuntament...........................................................................972 57 46 26

SERINYÀ

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

VILADEMULS

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

C. Llibertat, 155, 2C - Banyoles - 972 57 60 60 - dorcadental.com

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.

MATEIXA
PRIMA

UN MES
GRATIS

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
La teva asseguradora global de conﬁança

c / Lli ber tat , 98 - 17820 Ba nyoles - Tel. 972 574 437
ww w.mapfre. com/ of ici nas / 1724
MEDI ADOR S D’A SSEGU R ANC ES DE S DE L 1977

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

Dr. August Corominas Macias
Angiologia i Cirurgia Vascular
Número de col·legiat 08/28483

Un nou dispositiu a Girona per
eliminar les aranyes vasculars
Dins de l’ampli ventall de possibilitats
per tractar les varius de diferents
mides, des de fa més d’una dècada
existeix una manera per eliminar-les
mitjançant radiofreqüència. Si bé
aquesta tècnica ja ofereix els millors
resultats en el tractament de la
insuficiència dels troncs venosos grans,
l’arribada d’una nova tecnologia ha
ampliat les indicacions a venes de mida
mitjana o petita, oferint òptims
resultats estètics en el tractament
d’aranyes vasculars.
La millora més significativa d’aquest
sistema és, sens dubte, en el
tractament d’aranyes vasculars. Es
basa a aplicar calor per polsos de
radiofreqüència a les petites venes
dilatades de la pell que, si bé són un
problema
bàsicament
estètic,
eliminar-les esdevé un complement al
tractament de la malaltia varicosa
d’una forma integral.
És un procediment que es realitza de
forma ambulatòria, no invasiva, en

qualsevol punt del cos i que brinda un
òptim resultat estètic. Si bé el
tractament pot ser incòmode, les
molèsties es minimitzen mitjançant l’ús
de crema anestèsica tòpica.
Aquest dispositiu, l’únic existent a la
província de Girona, ja està disponible
a la consulta de cirurgia vascular i
angiologia de la Clínica Salus
Infirmorum.
Pg. Mn Lluís Constans, 130 · Banyoles (Girona)
administracio@clinicasalus.org

CONSULTES EXTERNES: 972 573 018

Segueix-nos a

COL·LABORACIÓ

Per Xavi Garcia i Costa
Assessor de salut i “Biohacker”

Cada vegada és més difícil trobar temps per fer
exercici. El Biohacking és la solució!
Tothom sap que per gaudir d’una bona salut
és important mantenir-se actiu. Un estudi del
2012, “Lack of exercises is a major cause of chronic
diseases”, va analitzar l’impacte de l’exercici
físic en més de 35 patologies cròniques i va
concloure que s’havien trobat evidències clares
que la inactivitat és una de les causes principals
en l’aparició de totes aquestes patologies. A
més, aquest estudi insisteix en què l’activitat
física és el mètode de prevenció més efectiu.
Per tant, està més que demostrat que cal
moure’s! Ara bé, el que la gent no sap és la
quantitat i el tipus d’exercici que és necessari
perquè tingui un impacte positiu en la salut. La
gran majoria es pensa que caminant o anant
al gimnàs un parell de cops a la setmana ja és
suficient. Potser fa uns anys, quan les feines
eren més físiques, amb una passejadeta al
matí o un parell de sessions d’entrenament a
la setmana ja n’hi havia prou per arribar a la
dosis mínima recomanada per fer salut. Avui dia
ja no és així! El fet que ens passem gran part
del dia asseguts fa que siguem més sedentaris
que mai. De fet, actualment el sedentarisme
s’ha redefinit i ha aparegut un terme nou, el
“sedentarisme actiu”. És a dir, aquella persona
que es passa gran part del dia assegut o dret i
llavors va una estoneta a “entrenar”. No et vull
enfonsar en la misèria, però si ets d’aquests, tu
també ets un “sedentari actiu”... actiu perquè
fas alguna cosa però al cap i a la fi un sedentari
perquè no n’hi ha prou!
L’OMS, en les seves directrius sobre activitat
física, recomana realitzar a la setmana 300
minuts d’activitat moderada (45’/dia) i 150
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minuts d’activitats intenses (20’/dia). A més
recomana també realitzar 2 entrenaments de
força. Si ets com la gran majoria de la gent
et semblarà impossible poder organitzar-te
i arribar a aquesta recomanació, veritat? La
bona notícia és que els avanços en els mètodes
d’entrenament i l’aparició d’una nova ciència,
el Biohacking, han fet que el temps que abans
havies d’invertir per fer salut s’hagin reduït molt
i ara amb molt menys puguis gaudir de bona
salut sense descuidar les teves obligacions
laborals i familiars.
Entrenar amb una cinta a la boca, reduir el flux
sanguini als músculs o l’exposició controlada
al fred abans i després d’entrenar són alguns
biohacks que et poden ajudar a millorar la salut
i aconseguir els resultats que desitges amb un
temps rècord.
En el proper número d’abril en continuarem
parlant amb un nou article.
Si vols saber més sobre Biohacking pots
escriure’m a xavi@reevoluciona.cat

CONSULTORI OBERT

Per Marta Expósito

La gana
Menges quan tens gana? O menges per evitar
arribar amb massa gana als àpats? O potser
no t’has plantejat mai si tens gana o no,
simplement quan és l’hora, menges...
Haureu sentit la recomanació de fer 5 àpats al
dia: esmorzar, mig matí, dinar, berenar i sopar.
I encara a vegades es recomanava ressopó!
Aquesta teoria es basava en arribar als àpats
amb menys gana i així no menjar de massa,
també tenia la base que era una manera de
tenir energia constant.
La gana... la gana té una funció a l’organisme.
Per què serveix la gana? Serveix per dir-te que
mengis. De fet, menjar per la gana que tenim,
quan en tenim, mentre sigui satisfeta amb
aliments reals té bastant més sentit que no
pas fer callar la gana. Menjar amb gana, amb
satisfacció, és molt més gratificant que menjar
sense tenir-ne. I és que, ens movem per plaers,
i si no satisfem plaers..., poc temps mantindrem
uns hàbits poc plaents.
A la consulta explico que cal escoltar la gana
que tenim, quan arriba, satisfer-la amb aliments
reals... i llestos. Al final la nutrició és més fàcil
del que ens pensem. Ens han dit que havíem
de menjar cada 3 hores... i així anem perdent la
consciència de la saviesa del nostre cos.
Ara bé, cal distingir la gana de les “ganes de”,
que a vegades l’anomenem ansietat. La gana de
veritat, és la que s’ha de satisfer i és la que es pot
esperar a menjar i podries menjar-te qualsevol
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aliment saludable, un bròcoli per exemple,
sense problemes. En canvi, la gana no real, és
la que ha de ser satisfeta immediatament i a
més a més no li val qualsevol cosa, és selectiva i
prefereix dolç o salat o cruixent, etc.
La gana que no és real costa molt de contenir,
i de fet, jo recomano que no es reprimeixi,
simplement cal que en siguem conscients i
sapiguem per què en tenim. Llavors la satisfem,
menjant i gaudint de manera conscient i
asseguts a taula.
Tenir a l’abast aliments reals, dels quals en
coneixem la procedència i que siguin de
temporada serà clau per satisfer la gana real i
gaudir-la.
Desitjo que t’hagi pogut ser d’utilitat.
Salut!
Si teniu algun dubte o suggeriment podeu
escriure un correu a martadietista@gmail.com o
bé consultar a www.martaexposito.cat

PVC, ALUMINI I VIDRE
SISTEMES DE CONTROL SOLAR

AUTOMATISMES

TANCAMENTS EXTERIORS

DOMÒTICA I CONTROL D’ACCÉS

Cortina de vidre

Finestres de PVC - Fusta

Pèrgola bioclimàtica

Porta seccional

Porta automàtica
Tanca i porta de jardí

Persiana apilable i orientable

Porta d’entrada

Contra finestra

C/ Sant Andreu, 4 · Porqueres · Tel. 972 090 620 · 669 038 981
info@finestra.cat · www.finestra.cat

LLAR:

fusta, pintura, ...
Text: AMIC Foto: freepik.es - Vanitjan

Converteix espais neutres en espais amb
ànima
Els colors i espais neutres tenen molts avantatges,
com reflectir tranquil·litat i senzillesa sense recarregar
l’ambient. No obstant això, alguns espais neutres
poden lluir sense ànima. La millor manera d’evitar la
simplicitat en espais neutres és donar un toc terrenal i
natural a l’estada. En afegir-hi una mica de naturalesa,
aconseguiràs que l’aspecte sigui molt més acollidor.
Però hi ha més consells:
Aposta per colors foscos. Si vols donar-li un toc de
personalitat, afegeix algun color fosc, com el negre, a
l’estada plena de colors clars.
Trenca l’equilibri. Pots pintar la paret de dos colors,
o fins i tot utilitzar taulells diferents en la paret del
bany, canviant-ne la distribució o el color.
Usa materials per a crear contrast. Per exemple, la
pedra natural blanca transmet tranquil·litat, mentre
que la fusta transmet calidesa.
Combina diferents acabats. Pots tenir acabats en
fusta i acabats en marbre, els quals contrastaran
entre si tot respectant l’estil neutral de l’estada.
Afegeix-hi tèxtils estampats. Per exemple, una catifa
de colors pot donar-li un toc diferent a un bany de
color blanc.
Barreja estils decoratius. Per exemple, pots apostar
per l’estil Japandi, mescla entre l’estil Escandinau i el
Japonès.
Combina colors neutres i colors més cridaners. Es
tracta de seguir la regla 60/30/10, on el 60% de

l’estada correspondrà al color neutre, mentre que un
30% a un color cridaner que t’agradi.
El truc del punt focal mai falla. Per exemple, pots
col·locar-hi un llum d’aranya, una fotografia grossa o
una planta enorme.
Afegeix-hi plantes. Proporcionen molta calidesa a
l’ambient. Per això, està bé afegir plantes a totes les
estades, especialment les que són de colors intensos.
Adapta-ho a tu.
Al final, el contrast que agradi dependrà de cada
persona i les seves necessitats. El millor és anar
provant diferents estils fins a trobar el teu.

EXPOSICIÓ I VENDA
FUSTERIA EN GENERAL
ARMARIS ENCASTATS SENSE OBRA
VENDA MOBILIARI A COL·LECTIUS
PARQUET
Mòbils: 627 57 05 23 Josep
CUINES

699 860 140 Francesc

Pol. Ind. de Fontcoberta - Ctra. de Banyoles a Figueres, 2 - 17833 FONTCOBERTA (Girona)
moblesjosmir7878@gmail.com fusteriajosmir
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PINTURES

Q UIM

972 572 025
686 452 608 - 696 445 275
pinturesquim@hotmail.com
www.pinturesquim.com
Quim Pintura Decoració
Ctra. Camós, 67 - 17834 Camós

DEL TERRI

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

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

LLAR: fusta, pintura, ...

ESPECIALISTA EN MAMPOSTERIA
(COL·LOCACIÓ DE PEDRA)

REHABILITACIÓ D’HABITATGES
FAÇANES I OBRA NOVA
C/ Dels De Ameller, 21 - 17820 Banyoles - Girona
T. 681 055 933 - kikocasas1974@gmail.com

Avinguda Països Catalans, 221-223
BANYOLES
Tel. 972 580 008

PINTURES

Ctra. Santa Coloma, 115
GIRONA
Tels. 972 296 364 - 608 333 215
www.tomasteixidor.com

OFERTA!
Per cada envàs... Una

Tria el teu color

tassa de regal!

26,85€ 4 litres Color 24,95€ 4 litres Blanc

Massilles
Pintures decoratives
Pintura façanes
Pintura ecològica
Pintura sense olor
Màquina de colors
Esmalts aigua
Chalky Paint
Pinzelleria
Rodets
Disolvents
...

LLAR:

fusta, pintura, ...
Text: AMIC Foto: freepik.es

La fusteria d’exterior
PINTURA GENERAL

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

680 336 757
972 574 769
Navata, 10 baixos - 17820 BANYOLES
Esteve Paluzie Mayola, 10 baixos - 17800 OLOT
lluismasegu@hotmail.es

Les principals funcions dels tancaments són
l’aïllament tèrmic i acústic, alhora que deixen passar
la llum natural.
Les investigació per crear nous models ha portat a
dissenyar tancaments molt lleugers visualment i que
es poden adaptar a qualsevol necessitat. Com, per
exemple, els tancaments que s’instal·len per separar
ambients interiors i exteriors i que es presenten

Tel. 972 576 704

e-mail: porqueres@mafonsa.cat

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

com a grans façanes de vidre que, amb només obrir
o tancar les vidrieres, comuniquen els dos espais
eliminant les barreres físiques.
Els tancaments amb portes o finestres corredisses
es poden fabricar amb perfils amb trencament de

LLUÍS TORRES - PINTOR

pont tèrmic o amb perfils tradicionals. A més, ens
permeten optar des del vidre simple amb una fulla
fins al doble vidre amb quatre fulles, sense oblidar el
vidre blindat i el panell.
Però per garantir una bona protecció dels factors
externs és molt important la qualitat dels tancaments.
L’alumini i el vidre són els materials ideals, ja que
faciliten l’entrada de llum natural alhora que
mantenen una temperatura interior adequada.

636 099 828

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

L’alumini és resistent i rígid, permet la instal·lació de
grans superfícies de vidre, el manteniment és senzill i,
a més, no és inflamable.
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LLAR:

fusta, pintura, ...
Text: Joan Mallart · HIPERDECORACIÓ

Reforma sense fer obres!
Sovint ens passa que, quan pensem en fer un canvi a
casa, només ens venen al cap les pesades i costoses
obres.
Doncs som aquí per explicar-te com fer-ho d’una
manera fàcil i econòmica. Comencem!
En aquest article ens centrarem en la reforma d’una
cuina, i de quines maneres i amb quins productes
aconseguirem aquest canvi tan somniat!

Has provat la pintura pissarra?
Les opcions són tantes com t’imaginis! Des
de, col·locar fàcilment un revestiment de paret
decoratiu amb les peces que ofereix la marca Orac
Decor, amb les quals podràs crear espais diferents
en un mateix, fins aplicar un estucat modern, com
són els estucats d’Oikos.

ELS MOBLES
Cal que donem una nova vida a aquests mobles, ja
que molts ens han quedat vells, d’algun color que
ens avorreix i que, en conjunt, amb la resta de l’espai,
no acompanya la nostra manera de ser o de viure.
Doncs només caldrà polir-los per obrir porus,
aplicar una capa de Tkrom imprimació segelladora
universal per fusta i dues capes de pintura Tkrom
esmalt a l’aigua del color que t’agradi més. Posa-hi
uns tiradors nous i llestos! Mai hauries pensat que
renovar els mobles fos tan fàcil.

LES PARETS
Si ens centrem en les parets de rajola, serà tan
fàcil com netejar i desinfectar. Aplicar una mà
d’imprimació per rajola, com el Tixol primer
universal, i aplicar dues capes de pintura Tkrom
esmalt a l’aigua, de qualsevol color que t’imaginis!
Per les parets de guix, escull un color que conjunti
bé amb l’espai que estàs creant, o un paper pintat
per alguna zona especial, com la zona del cafè, la de
menjador o aquella paret que et queda sense vida.
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EL TERRA
Necessitem fer un repàs al terra, ja que segurament
l’actual no acompanya al nou estil que estem
aconseguint! Una opció econòmica i molt fàcil
d’instal·lar són els terres viníl·lics, amb una gran
varietat de dissenys per escollir, des dels que imiten
el parquet, als que formen geometries, imitacions de
rajola hidràulica, llisos, etc.
I per acabar, caldrà harmonitzar aquest terra amb
les parets, i una de les opcions més pràctiques són
els tapasòcols de la marca Orac Decor, fàcils de
col·locar i amb diferents dissenys, ens permeten
renovar aquesta zona sense haver de retirar els
existents i sense fer obres, donat que senzillament
s’instal·len amb silicona per sobre dels que ja teníem.
Fes que cada detall importi!
A Hiper Decoració et proporcionem cadascun dels
productes que necessites, t’expliquem com aplicarlos o instal·lar-los i a tirar endavant el teu projecte
de reforma sense obres!
Hiper Decoració
Ctra. Bacelona 481· 17003 Girona · Tel. 972 22 23 22

FUSTERIA D’OBRA
FUSTERIA DECORATIVA
TREBALLS AMB CNC
Av. Carles Fortuny, 4
17832 ESPONELLÀ (Girona)
Tel. 972 597 004 Fax 972 597 227
Mòbil 606 299 630
estevegifreu@gmail.com

BER N A U
FERRETERIA I SUBMINISTRES INDUSTRIALS

972 58 0715

c/ Teixidors, 1 · 17820 - Banyoles

www.ferreteriabernau.com

LLAR: fusta, pintura, ...

LLAR:

fusta, pintura, ...
Text: AMIC Foto: istock.com

Claus per a una bona combinació de colors
Hi ha trucs que has de conèixer per a aprendre a combinar colors
A l’hora de decorar una casa, és important saber
combinar els diferents colors. Algunes idees
t’ajudaran:
Combinar colors oposats. Es poden combinar colors
totalment oposats per a aconseguir una combinació
guanyadora. L’exemple més típic és el del blanc i
negre, els més oposats. Això sí, també pots combinar
altres colors clars amb colors foscos.
Aprèn i domina la roda de colors. La roda cromàtica
és una roda que ens indicarà quina és la situació d’un
color respecte d’un altre. La situació pot ser de tres
tipus: Color oposat (el taronja i el blau o el verd i el

Combinació de colors al dormitori

morat); Color consecutiu (el morat, el lila i el blau

opció per a pintar una habitació és usar tres colors,

fosc); i Combinació del mateix color (un mateix color

encara que la freqüència no ha de ser la mateixa.

pot tenir diferents intensitats o il·luminacions).

L’òptim és fer servir un color dominant (60% de

Utilitza colors neutres i combina’ls entre si. Hi ha

l’espai), un color secundari (30% de l’espai) i un color

altres colors que sempre combinen entre si, creant

terciari (10% de l’espai).

textures poc saturades i relaxants. Els colors neutres

Tres colors, com a màxim quatre si un és neutre. En

són el blanc, el beix i el gris.

una habitació usa tres colors com a màxim, per a

Colors dominants, secundaris i terciaris. Una bona

evitar recarregar l’ambient en excés.

Xavi Clavero

Rubén Parreño

Tel. 616 490 632

Tel. 615 169 759

xaviclaveropintor@gmail.com

rubenparrenor@gmail.com

Pintors
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LLAR: fusta, pintura, ...

ANIMALS PROPERS

Per Clínica 1001

Brillen els teus ulls. Mentre camines feliç.
Qui m’hauria dit mai que la primavera arribaria amb tants somriures?
Estic atenta, però no per robar-te sinó per sortir volant.
Amb la meva parella. No és pas cap farsa, és engrescant!
Ah, i ja saps qui sóc?

NOM

Català: Garsa; Castellà: Urraca; Anglès: Magpie; Llatí: Pica pica

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS
A l'estiu i a la primavera es desplaça en parella, mentre que a la tardor i a l'hivern s'aplega en estols més grans.
És omnívor; s'alimenta d'insectes, cargols, llimacs, sargantanes, ous i pollets d'altres ocells, carn morta, cireres,
nous, raïm, fruita en general, patates i pastanagues.
En general, en català s'associa la paraula garsa a un lladre o una persona que procura adquirir massa coses en
perjudici d'altres.
També es diu que es tornen boges per les coses brillants.

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

Ara més a prop teu
MAITE VIÑAS ORIOL

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

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

T’hi esperem!

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

Estalvia mitjançant l'agrupació de les teves pòlisses
Si desitges estalviar, pots agrupar les teves assegurances en contractar el
Compte client , que et permetrà:

• Pagar una única quota mensual.

• Incrementar la taxa d'interès.

• Obtenir interessants descomptes.

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

MENJAR BÉ

Per Jaume Fàbrega

Fideus a la cassola
La paraula “fideu”, ben catalana –que altres
llengües han manllevat, fins i tot l’italià i el
sard–, ens ve, al seu torn, de l’àrab ibèric
“fidaw”. Una recepta que no mancava mai a les
cases catalanes, i que cal reivindicar enfront de
l’arrasadora fideuada.
INGREDIENTS
400 g. de fideus grossos (motlle núm. 9).
400 g. de costella de porc o pit.
Una ceba mitjana de Figueres.
Dos tomàquets petits.

tant amb una cullerada d’aigua. Un cop tingueu

Dos alls.

el sofregit preparat, el mulleu amb aigua, i a

Julivert.

continuació hi afegiu els fideus. Feu-los coure

Oli.

uns 20 minuts, o bé seguint les instruccions del

Sal.

paquet. Han de quedar sucosos.

Un litre i mig d’aigua (aproximadament).
NOTES
ELABORACIÓ

A mitja cocció hi ha qui hi afegeix una picada

En una cassola de terrissa o d’alumini de fosa

elaborada amb safrà, julivert, alls i ametlles,

hi poseu l’oli i hi feu sofregir el costelló de porc

picats per aquest ordre, i deixatat amb una

tallat a daus no gaire grossos i salats (d’uns 4 o 5

mica d’aigua. També hi podeu posar pebre o

cm.). Quan siguin rossos, si ho voleu, els podeu

pebre vermell, llorer i, sempre, poc tomàquet.

reservar. Poseu a la cassola la ceba tallada fina

La coliflor s’hi adiu molt, però també hi va bé

i, un cop sigui rossa, hi afegiu els tomàquets

un grapat de pèsols, carxofes, o uns fesols, així

pelats, sense llavors, i ratllats. Ho deixeu

com botifarra negra. També es poden fer de

sofregir tot lentament, mullant-ho de tant en

menuts de pollastre, conill…
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MENÚ DIARI

Únic canal autoritzat per emetre
tot el futbol als locals públics

Vine a disfrutar de tots els
partits de futbol
Cra. C-66 km, 41,8 · CORNELLÀ DEL TERRI (Girona) Telèfon 972 59 40 23
reservas.masferrer@gmail.com · www.hostalmasferrer.es
Horari: De dilluns a divendres, de 6 a 23:30h. Dissabte i diumenge, de 7 a 23:30h.
HABITACIONS 24h

HABITACIONS REFORMADES AMB TV i BANY COMPLET

Botifarres de calçot
Prova-les!

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

Passeig Mossèn Constans, 259 - BANYOLES
Tels. 972 573 502 · 635 763 854

· carnisseriatotbo@gmail.com

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

Segueix-nos a

LA FOTO NOTÍCIA D’ARA FA….

Foto: Joan Comalat Text: Josep Grabuleda

La foto notícia d’ara fa 17 anys
De mica a mica, els recs banyolins s’han arreglat
per a gaudi dels habitants de Banyoles. I aquest
va ser el cas d’un tram del rec Major, a l’actual
passatge del rec Major.
En aquesta imatge del 20 de febrer de 2005

s’hi veu l’actual passatge del rec Major quan
encara no s’havia arreglat.
La imatge es conserva a l’Arxiu Comarcal del
Pla de l’Estany.
Fons de Joan Comalat i Vilà.

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

15 ANYS!

I HO VOLEM CELEBRAR AMB TOTS VOSALTRES!

Et perdràs el regal que et tenim preparat?
C/ del Born, 14 · Banyoles · Hores convingudes: 972 584 986

COM VA COMENÇAR...

Per Joan Anton Abellán

El surf a vela
L’anomenat surf a vela, o el que és el mateix,
el windsurf, va néixer a les costes de Hawaii als
voltants de 1976. Al cap de dos anys arribà a
Banyoles de la mà de Jordi Muñoz, que amb el
seu germà Ferran, van demanar autorització a
l’Ajuntament per a la creació d’una escola de
«planxes a vela», era el febrer de 1980. Un
cop concedit el permís, el mateix any, davant
mateix de can Morgat, es va posar en marxa
una escola de windsurf coneguda com «el Drac
Màgic», que l’any 1981 s’anunciava a la revista
banyolina El Bagant dient que «dona classes a
tothom des de les 12 fins a les 7 de la tarda.
La quota de l’aprenent es de 5.000 pessetes i
li serveix fins adquirir el bàsic per a ser un bon
practicant».
Aquesta escola, que funcionava durant l’estiu
i que estava «degudament autoritzada per
l’Ajuntament», depenia del Club Natació
Banyoles des que es va crear, i a través del Club
es va organitzar la «I Regata de Sant Martirià de
Surf» per les festes de Sant Martirià de 1980,
que es va continuar fins el Sant Martirià de
l’any 1985. Aquesta prova, que el primer any ja
tenia 42 participants, consistia a donar voltes a
un recorregut marcat per tres balises.
La nova secció va néixer amb molta empenta, i
els responsables fins i tot van reparar una vella
llanxa de fusta, que havia servit per practicar
l’esquí nàutic i que s’havia cremat. La «nova»
barca serví per traslladar el material ―que
guardaven al Club, sota la torre construïda
l’any 1971 amb motiu del Campionat del Món
d’Esquí Nàutic― i els esportistes a l’altre costat
de l’estany, on practicaven aquest esport entre
l’anomenada «platja dels Estudiants» i Can Cisó.
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Tot i que es varen seguir fent cursets de
promoció i fins i tot estades esportives de la
Direcció General de l’Esport de la Generalitat,
l’any 1986 l’Ajuntament de Banyoles va posar
a subhasta pública l’escola per un valor de
cent mil pessetes anuals, especificant en la
convocatòria que les condicions econòmicoadministratives per a l’adjudicació de les
instal·lacions s’emmarcaven dins del conveni
que existia entre el Consistori i el Club Natació
Banyoles. Finalment la subhasta va quedar
deserta i per això s’acordà que «durant tot l’any
1986 només resta autoritzada la pràctica del
windsurf als socis del CNB».
L’escola va seguir funcionant els estius, era el
Patronat Banyolí de l’Esport qui organitzava
cursets d’aprenentatge i perfeccionament, dins
de les activitats que es duien a terme per donar
a conèixer, als nens que ho volguessin, tots
els esports que tenien el medi aquàtic com a
element fonamental.
I tot i que el surf a vela sobrevisqué al primer
Reglament d’Usos de l’Estany, de l’any 1984,
que prohibí la motonàutica, no ho va poder fer
al de 1992 i va desaparèixer.

TEMPS AL TEMPS

Per Enric Estragués

L’estrany “Cabell de gel”
Benvolguts lectors d’Els Colors, aquest mes de
març parlarem d’un fenomen força desconegut
i que no es produeix a Catalunya.
Les persones que els dies d’hivern fan una
passejada pels boscos d’Irlanda del Nord,
poden emportar-se una sorpresa. Enmig de
les branques dels arbres dels comtats de
Fermanagh i Tyrone es forma un gel que sembla
cotó de sucre.
Vist de prop, es distingeixen centenars de
fils gelats, com si fos un delicat cabell blanc.
En tocar-les, o amb la calor del Sol, es fonen
ràpidament.
Per què passa aquest fenomen? Aquests cabells
es formen a la fusta podrida durant les humides
nits d’hivern, quan la temperatura està just per
sota de 0°C. Els científics han descobert que
el fenomen està causat per un fong anomenat
exidiopsi effusa, que permet que el gel formi

espècies diferents de fongs a la fusta dels
boscos, però l’exidiopsi effusa fou el prevalent
en totes les mostres i van explicar que aquest
gel manté la forma peculiar per un inhibidor de
la recristal·lització generat pel mateix fong, és a
dir, l’inhibidor impedeix que els vidres petits es
converteixin en vidres més grossos.
No obstant això, Irlanda no és l’únic país on
s’ha observat aquest fenomen. El cabell de gel
extremadament fi i prim pot desenvolupar-se

pèls prims, amb un diàmetre d’aproximadament

en altres boscos del món, principalment en

0,01 mm. És com si creixés cotó de sucre als

latituds entre 45 i 55 graus nord, en països com

troncs.

Alemanya, Canadà, Escòcia, Eslovènia, Estats

No va ser fins al 2015, que investigadors de la

Units, França, Gal·les, Índia, Països Baixos,

Universitat de Berna van publicar un treball a

Rússia, Suècia i Suïssa.

Biogeosciences, una revista de la Unió Europea
de Geociències (EGU), on van identificar onze

Per a més informació www.meteobanyoles.com

Telèfons 972 570 318 - 636 133 433
www.revistaelscolors.com
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Botiga: Passeig Mn. Constans, 172 - Banyoles
Tel. 972 57 05 90
Taller: C/ Pintor Solives, 82 - Banyoles
Tel. 972 57 10 57. tapissatsvilanovasoler@gmail.com
Pressupostos sense compromís

TOT TIPUS DE CORTINES
Roba, escreen...

TENDALS A MIDA

PREVENCIÓ I SEGURETAT

Per Faust Moreno Rodríguez

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

Recomanacions per a una bona
contrasenya
Si volem assegurar-nos que la nostra
contrasenya és segura, és important que
aquesta compleixi
amb
un conjunt de
recomanacions que evitin que pugui ser
fàcilment endevinada i, per tant, comprometre
la seguretat de l’aparell:
• Sense dades personals o professionals.
No la construïu a partir d’informació personal
que pugui ser deduïda fàcilment (data de
naixement, DNI, nom de les mascotes, noms
de familiars, número de telèfon, etc.), ja que
es poden endevinar amb facilitat.
• Com més llarga, millor.
La longitud de la contrasenya és important.
Com més llarga sigui la contrasenya, més
difícil d’endevinar serà. Es recomana construir
contrasenyes de, com a mínim, vuit caràcters.
• Sense sentit.
Sempre és millor no utilitzar noms propis,
noms o cites de pel·lícules, de llibres, o de
persones conegudes, paraules que puguin
trobar-se en un diccionari, i tot amb
independència de l’idioma emprat.
• No deixeu contrasenyes en blanc ni basades
només en espais.
• Sense repeticions.
Si la contrasenya és prou llarga però

repeteix un mateix caràcter diverses vegades,
perdrà força perquè resultarà més fàcil
d’endevinar. Per tant, hem d’evitar d’utilitzar
contrasenyes de l’estil 111abcde?.
• Una mica de tot.
Per millorar la fortalesa de la contrasenya,
aquesta hauria de tenir una mica de tot:
números, lletres majúscules i minúscules i
alguns caràcters especials (*, +, €, %, @...).
També podeu trobar a Internet generadors de
contrasenyes.
• Renoveu-la amb periodicitat.
Si teniu una contrasenya complexa, per
còmoda que sigui, heu d’evitar reciclar-la
afegint un nou dígit a la contrasenya actual.
• Per a cada servei o web, una contrasenya
diferent.
Tingueu diverses contrasenyes: una per al
correu electrònic, una altra per les xarxes
socials com Facebook o Twitter, altres a les
botigues en línia, entitats bancàries, etc.
• No utilitzeu la mateixa paraula o combinació
per al nom d’usuari i la contrasenya.
• No la faciliteu a ningú.
• Eviteu escriure-la enlloc, deixar-la en una nota
enganxada a l’ordinador o emmagatzemar-la
a l’ordinador o en un dispositiu.

609 284 872

SERVEI 24 HORES

sussivila@hotmail.com

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

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

Per Mar Vilà

Llocs per passar
A Barcelona tenim de tot... o gairebé de tot.
M’he adonat que, deixant de banda el pas
subterrani interminable de Passeig de Gràcia,
entre les línies de metro L3 i L4, o la passarel·la
del Maremagnum, la resta de llocs per passar
i per transitar són carrers. N’hi ha molts, de
més grans i de més petits però, en definitiva,
carrers.
A Banyoles potser hi ha menys de tot, hi ha
menys carrers però la varietat de llocs de pas
és molt més àmplia. Hi ha carrers, camins de
terra, camins asfaltats, camins a mitges, camins
plens de pedres, camins que s’enfanguen quan
plou, passeres de fusta enmig del bosc...
És evident que no teniu un terra tan ple de
colors com a Barcelona, que entre cotxes,
bicicletes, patinets, persones... hi ha un embolic
de colors a terra que segur que acabes trepitjant
el color que no toca. D’altra banda, teniu més
varietat de terres per passar i això converteix
les passejades en una aventura més divertida
que anar caminant carrer avall. M’encanta
sortir a voltar l’estany just després d’un bon
aiguat. És divertit veure altres petjades al fang
i haver de fer equilibris per no embrutar-te
(fet impossible perquè sempre arribes a casa
amb un pam de fang als pantalons). I què
me’n dieu de les passeres de fusta amagades
entre la vegetació a l’estanyol de la Cendra?
Em sento com un explorador descobrint una
selva on no arriben els turistes. I el camí ple de
pedres per pujar a Puig Clarà? Haver de pensar
a quina pedra poses el peu... Un cop a dalt et
sents com un superheroi per haver superat
tots els pedrots. I els camins asfaltats que en

sec s’acaben? De vegades segueix havent-hi
un camí de terra marcat, però altres vegades
tens el dubte de si et ficaràs a casa d’algú si
segueixes caminant en la mateixa direcció. Sí!
Què passa? Esteu davant d’una especialista en
ficar-se en terrenys o cases d’algú i que, quan
se n’adona, gira cua de la manera més ràpida
i digna possible per evitar qualsevol malentès.
Així doncs, sortiu a caminar per Banyoles. Teniu
tants camins diferents que és impossible que
us els acabeu. Ah, i si em veieu entrar a casa
vostra, dispenseu-me, deu ser que se m’ha
acabat el camí i me n’he inventat un tros per
seguir descobrint aquest lloc estrany.

Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 839 067
pablopenabad72@gmail.com
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Diputació de Girona / Ocina de Difusió

COL·LABORACIÓ

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

Parlar amb els morts
És possible dialogar amb el mort ja enterrat?
No.
És possible el monòleg amb el mort, és una
espècie de comentari, prec o pregària. És una
psicoteràpia per qui ho fa, moltes vídues m’han
comentat que és el seu símbol i protector.
Pensar en els morts és actualment una opció
interessant, especialment a la nit.
No parlo d’espiritisme, ni de xamanisme, ni de
vidència, ni de bruixeria, ni tarot. Parlo de la
vida corrent. Normalment són més les vídues
que els vidus.
1. Converses nocturnes. Després de la mort
s’instal·la en la persona un dol, normal o
patològic. Al cap d’un temps comencen les
accions d’una conversa nocturna. Casos
personals ens han explicat que cada nit hi
ha com una aparició fantasma i comencen
la llarga conversa, sobre la família, els fills,
l’economia, la tristesa, del mort... En diversos
casos així m’ho han comunicat. La litúrgia dels
morts. L’autoconversa amb el mort. La ciència
PSICONEUROIMMUNOLÒGICA
s’ocupa
d’aquestes qüestions (impacte social).
2. Deja vue. Aquest fenomen psicològic a través
del qual entre una multitud es veu clarament
el mort. Evidentment és un simple miratge o
al·lucinació, però que impressiona la viuda i el
va a buscar... i s’adona que s’ha equivocat.
3. Malats psiquiàtrics. Les explicacions dels
malats psiquiàtrics són molt curioses. Fent
pràctiques en un hospital psiquiàtric, alguns
malalts expliquen, per exemple, que han passat
la nit amb la Josefina (dona de NAPOLEÓ)
o altres persones notables que no dic per
respecte.
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4. Santificar el mort. Acció de gràcies. Com
tothom sap, la invocació als sants és freqüent
quan es necessita trobar algun article perdut;
per exemple Santa Rita o Santa Bàrbara (quant
trona). Doncs es canvien els sants pel mort
familiar. Són la santificació dels morts familiars.
Jaume, ajuda’m!
5. Visites al cementiri. Les visites al cementiri
després de la mort del marit o la muller solen ser
habituals; al principi diàries, després setmanals,
després mensuals, més endavant en dies
assenyalats o per Tots Sants. Criden l’atenció
les persones que cada dia van al cementiri a
parlar, a comunicar-se amb els seus morts.
Són llargues converses... És l’autoconvesa, el
monòleg.
6. Maltractadors. Els maltractadors quan
es moren deixen un clima de relaxació i
tranquil·litat. Al cap d’uns dies, els vius diuen
insults i males paraules del mort. Amb el temps
es dulcifiquen els criteris i s’acaba recordant les
coses bones i oblidant la maldat del difunt.
La mort no és el final. L’oblit sí que és la mort i
la desaparició definitiva.
García Márquez: Las personas no mueren con la
muerte, sinó con el olvido.

LA GUIA
A

AGÈNCIA DE VIATGES

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

E

M

ESTÈTICA

MENJARS

MENÚ
DIARI

estètica i salut
WWW.CEMES.ES

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

BANYOLES · Tel. 972 575 978

ANIMALS DOMÈSTICS

F

URGÈNCIES · PERRUQUERIA CANINA
COMPLEMENTS PER ANIMALS

ASSEGURANCES

Tel. 872 260 081

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

J

www.boifet.com

Ctra. Camós, 73 · BANYOLES

FISIOTERÀPIA

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL
MIMI BUSQUETS

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

Tel. 972 57 07 62

JARDINERIA

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

Q

QUEVIURES

@calanor1965

M EDI ADOR S D’ A SSEGU R A NC E S DE S DE L 1977

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

B

Tel. 972 58 10 93

9jardi.com - info@9jardi.com

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

BARS

Diumenges i festius,
tancat

R

REVISIONS MÈDIQUES
especialitats
mèdiques
WWW.CEMES.ES

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

Pg. Mn. Constans, 265 · BANYOLES

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

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

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

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

BANYOLES · Tel. 972 575 978
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ANUNCIS PER PARAULES
EN VENDA

IMMOBLE DE 3 PLANTES
130 m2, al centre de Figueres,
preparat per oficina,
local comercial,
negoci...
FÀCIL HABILITACIÓ PER
HABITATGE
Tel. 658 932 331, Carme
TAXI SUSSI VILA. Serveis
a particulars i empreses.
Consulti’ns pressupost
sense compromís. Telèfon de
contacte. 609 284 872.
TAXIS BANYOLES. Telèfons
de contacte 639 006 601 i
629 624 584, tots els serveis i
destins al seu abast.
UNIVERSITÀRIA s’ofereix per
fer classes de repàs a Primària
i ESO.
WhatsApp 640 391 759.
CADAQUÉS lloguer casa per
caps de setmana i setmanes
completes. 8 places. HUTG26765. Tel. 636 911 480.
ES LLOGA O ES VEN a
Banyoles, local cèntric de 90
m2 més soterrani de 90 m2.
Tel. 676 215 340 (Dolors).
DESBROSSAMENT amb
tractor de parcel·les, camps,
boscos, etc. Telèfon de
contacte 616 451 021 (Jordi).

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.
PÀRQUING cobert per
camper o autocaravana o
caravana, 2.8 max. alçada.
Tel. 636 916 810.
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.
DONA compromesa,
responsable i amb més de 5
anys d’experiència en neteja,
s’ofereix per netejar domicilis,
oficines i altres establiments.
Tel. 602 089 511.

DONA JOVE AMB
EXPERIÈNCIA s’ofereix per
netejar domicilis particulars
de dilluns a divendres, en
horari de matins.
Tel. 632 347 943.
FAMÍLIA busca pis de lloguer
a la comarca. 500€. Telèfon
649 734 345.
SADEVIURE Teràpies
Integratives a la Carta per
mantenir i orientar Salut i
Consciència, també Online.
Formació en Harmonització
energètica. Spa i Ara per
viure en present (quinzenal).
Informa’t: sadeviure.com
monsavida@gmail.com. Tel.
616 431 328.
VOLS tenir el teu hort? Tel.
636 916 810.
KIT de dispositiu escalfador
de tabac IQOS 2.4 PLUS amb
tots els accessoris per 20€.
Tel. 606 051 745.

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

ANUNCIS GRATUÏTS PER PARTICULARS A WWW.REVISTAELSCOLORS.COM

QUADRE emmarcat de vidre.
Molt maco, de l’estany de
Banyoles. Val 25 euros. Tels.
635 295 914 – 872 200 464.
ARXIVADOR de color marfil
i de plàstic reforçat amb
diferents compartiments per
posar folis sota l’ordinador,
pantalla o en una taula. Val
12 euros. Telèfons 635 295
914 – 872 200 464.

VENC finca rústica, 1 Ha,
a Masarac, amb casa i deu
d’aigua termal. Telèfon de
contacte. 934 067 628.
CONFERÈNCIA Respiració
Holotròpica. A càrrec de
Sarima Rodríguez. 5 de Març,
a les 11h. ARISMA, plaça del
Turers, 16.
SÓC estudiant universitària i
m’ofereixo per fer classes de
repàs a alumnes de Primària
i ESO. Per més informació no
dubtis contactar-me.
Tel. 684 338 023.

Teràpies Integratives a
la Carta per mantenir i
orientar Salut i Consciència,
també Online. Formació en
Harmonització energètica.
Spa i Ara per viure en
present (quinzenal).

PRESSUPOSTOS SENSE
COMPROMÍS, adequats als
temps de crisi, especialitat
en façanes (bastida pròpia
homologada).

COL·LECCIÓ completa
il·lustrada en color de 4
llibres, per aprendre sexe. Val
35 euros. Ensenya totes les
tècniques i trucs per gaudir i
durar més en parella. Telèfons
635 295 914 – 872 200 464.
LLOGO magatzem-garatge
d’uns 30 m2, zona correus.
Tel. 650 046 803.

SADEVIURE

TOT EN PINTURA
EMPRESA DE PINTURA
EN GENERAL, SERIOSA,
PROFESSIONAL I
RESPONSABLE

Informa’t: sadeviure.com
monsavida@gmail.com.
Tel. 616 431 328.

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

COMPRO discos rock, jazz,
blues, soul, revistes musicals,
tebeos antics, àlbums de
cromos. Ho recullo a domicili.
Tel. 626 016 641.
VENC tamboret, maleta
i necesser viatge, sofà llit

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

Futton, llit nadó de viatge,

BUSQUEM comercials que
treballin en equip. Sensibles
en la cura del medi ambient.
Tel. 686 832 402.

comercial al Barri Vell de

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

armilla de llana verge, llençols
x nenes, copes.
Tel. 660 475 195.
ES VEN o lloga local
Banyoles.
Tel. / Whatsap 636 227 975.
VENC tamboret, joguines,
disfresses, patinet línia,
cadireta alçador per cotxe,
vasos, copes, botes silicona,
mantes, llana d’ovella. Tel.
972 584 055.

ANUNCIS PER PARAULES GRATUÏTS PER A PARTICULARS
MÀXIM 15 PARAULES EN CORRECTE CATALÀ (ABANS DEL DIA 20 DE CADA MES)
A TRAVÉS DE WWW.REVISTAELSCOLORS.COM
GRATUÏT FINS A EXHAURIR L’ESPAI DISPONIBLE
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ASTRONOMIA

Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

Vulcanisme a Catalunya
Quan pensem en volcans, el primer que ens
ve al cap són els de la Garrotxa. És cert, tenim
el Parc Natural de la Zona Volcànica, on es
descriuen una quarantena de cons volcànics
i més de 20 colades de laves basàltiques. És
el territori on existeixen més manifestacions
d’aquest tipus.
Els més destacats són el Croscat, amb una
alçada de 160 metres, el més alt de tota
la península, juntament amb el de Santa
Margarida. Com a colades basàltiques cal
citar la de la Fageda d’en Jordà, originada pel
Croscat, amb els seus tossols característics,
així com les de Sant Joan les Fonts, amb el Molí
Fondo, la cinglera de Fontfreda i el Boscarró,
o Castellfollit de la Roca, totes seguint el riu
Fluvià, totes espectaculars.
Si en cal destacar alguna seria el Molí Fondo, on
es poden observar tres colades supersposades
de diferents períodes. La més antiga de fa
600.000 anys, la segona de 150.000 i la
tercera de 120.000 anys.
Ara bé, no només la Garrotxa té rastres
d’activitat volcànica. Segons explica la Maria
Ortuño al llibre La Tierra, un planeta tranquilo,
escrit amb Meritxell Aulinas i Guillem Gisbert
(editat per la UB el 2018), altres comarques
gironines també l’han tinguda. Així parla de
l’Alt i el Baix Empordà, la Selva i el Gironès.
Més enllà també el Maresme i altres zones
de Llevant, així com alguns volcans submarins
entre la costa de València i les Illes balears.
A la zona de Cadaqués hi ha descrit un volcà,
el Puig Ferral, de fa uns 15 milions d’anys, on
es troba un aflorament basàltic. També al Mas
Ventós de Port de la Selva i al cap Norfeu a
Roses s’observen xemeneies volcàniques (L.
Pallí i C. Roqué, AEEI 1999).
Aquesta activitat es va mantenir fins fa uns
sis milions d’anys, després va migrar cap a
La Selva, que va estar activa fins fa uns dos
milions d’anys i, tot seguit, va pujar fins a la
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zona de la Garrotxa, on s’ha desenvolupat els
darrers 300.000 anys. L’últim episodi va ser
l’erupció del Croscat fa uns 11.000 anys.
A tot un seguit de poblacions gironines es
detecten afloraments de roques volcàniques,
Cadaqués, Arenys d’Empordà, Vilacolum,
Corçà, Parlavà o Rupià, a l’Empordà; Blanes,
Tordera, Vidreres, Maçanet de la Selva i
Llagostera, a La Selva; Flaçà, Bordils, Sant
Martí Vell i Sant Joan de Mollet, al Gironès.
Altres afloraments més evidents són els del
castell d’Hostalric, Sant Corneli a Fogars de la
Selva, Puigsardina a Riudarenes i Sant Maurici
a Caldes de Malavella.
De forma especial cal destacar la Crosa de Sant
Dalmai a la Selva, de vulcanisme més recent
(cent mil anys) i, per tant, més relacionada
amb l’activitat volcànica de la Garrotxa.
Aquest volcà és a cavall entre Bescanó i Vilobí
d’Onyar i presenta un cràter de 1.300 metres
de diàmetre. També se la relaciona amb la falla
d’Amer (Direcció General del Medi Natural
GEÒTOP 356).
A nivell de terra no és fàcil fer-ne una valoració,
però amb una vista aèria s’hi veu clarament tot
el perímetre del cràter. Tots els llocs descrits es
mereixen una visita.
Blog personal de l’autor:
http://elsmeusescritscpf.blogspot.com.es
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