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L’ENTREVISTA

Redacció d’Els Colors

Eva Martí, directora de la Biblioteca de Banyoles
Abril és el més clàssic de la lectura per la
coincidència amb la diada de Sant Jordi. Com
prepareu la celebració des de la Biblioteca?
Tot l’equip de la Biblioteca comença a
preparar Sant Jordi setmanes i mesos abans,
amb moltes ganes i entusiasme. És el dia per
excel·lència dels llibres i de la Biblioteca i
l’organitzem amb molta il·lusió: l’adquisició
de totes les novetats de Sant Jordi, el XXVI
Concurs de Punt de Sant Jordi, el programa de
ràdio amb Ràdio Banyoles, la parada a la plaça
Major, l’hora del conte, etc. I, enguany, amb
moltes ganes per recuperar un Sant Jordi com
els d’abans de la pandèmia.
Aquest any la campanya de sensibilització “La
Diversitat ets tu” tracta la salut mental. Pot ser
beneficiosa la lectura per a la salut mental de les
persones?
I tant! És molt beneficiosa. La lectura ajuda
a la concentració, amb beneficis com la
meditació, la música, o altres tècniques molt
recomanades en temps de dispersió mental
i d’ansietat, en moments difícils com els
actuals. També ajuda a prevenir malalties
com l’Alzheimer. Un cervell actiu durant tota
la vida, com l’exercici físic, ajuda a prevenir
malalties neurodegeneratives, malalties més
freqüents per l’allargament de les nostres
vides.
I fer ús de la Biblioteca i dels seus serveis...
També té beneficis per a la salut mental?
Evidentment que sí perquè la Biblioteca té
espais i funcions diferents: espais de silenci,
d’estudi, reflexió, concentració o solitud, i
també espais de socialització on compartir
lectures, experiències, activitats, etc., on
sempre trobareu l’equip de la Biblioteca per
ajudar-vos en la tria de les lectures o, per
compartir-les.

Aquest beneficis són només per als adults o
també per als infants?
Sí, i tant, principalment per als més petits. La
lectura, molt especialment la lectura en veu
alta, és la base per al desenvolupament del
llenguatge i per una bona comprensió lectora
i oratòria. Alguns estudis mostren que la
lectura i explicar contes als més petits prevé
el fracàs escolar. Alguns, més atrevits, diuen
que també és una manera d’estalviar classes
de reforç.
També potencia la imaginació, la curiositat, la
creativitat, l’observació, aptituds i habilitats
essencials per al desenvolupament personal i
professional al llarg de la vida.
I a la societat en general?
Afavoreix l’empatia, ja que ens endinsa en
la psicologia humana i ens acosta a mons
diferents i llunyans. Ens recorda que no estem
sols i ens humanitza.
Una societat lectora i amb habilitats
lingüístiques és una societat més formada,
reflexiva, creativa,
lliure i també més
desenvolupada econòmicament.
Llegiu i bon Sant Jordi!

Ajuntament de Banyoles
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BIBLIOTECA COMARCAL
DEL PLA DE L’ESTANY

Vers l’estany

Pesquera Gimferrer

Conductor del cicle: Joan-Lluís Lluís, escriptor i periodista.
Portarem poetes a Banyoles, amb la seva poesia i la seva veu. Poetes d'expressió
catalana que llegiran la seva obra, i també obres d'altres autors.
I cap lloc millor que la pesquera Gimferrer, a la vora de l'estany, per acollir-los.

Cada primer dissabte de mes, a les 12 h, d'abril a juny.

DISSABTE 2 ABRIL / 12h / Pesquera Gimferrer
POESIA / Gratuït

Pol Guasch
Foto: Francesc Gelonch

Pol Guasch (Tarragona, 1987) un poeta i novel·lista joveníssim
que ha escalat com un dels valors més remarcables de la
literatura actual, en particular gràcies al premi Anagrama que
va obtenir per Napalm al cor.

DISSABTE 7 MAIG / 12h / Pesquera Gimferrer
POESIA / Gratuït

Maria Callís Cabrera

Premi Carles Riba de poesia l’any 2016 per La Ciutat cansada.
Maria Callís Cabrera (Girona, 1983) és una de les poetes més
potents de la escena actual, com ho demostra el fet que
diversos grups de cantants hagin posat música als seus versos.

DISSABTE 4 JUNY / 12h / Pesquera Gimferrer
POESIA / Gratuït

Josep Maria Fonalleras

Josep Maria Fonalleras (Girona, 1959) és un dels valors més
segurs de la literatura catalana contemporània. Conegut com
a novel·lista, autor de contes, columnista i autor de teatre, va
sorprendre el 2020 amb el seu primer, i celebrat, recull de
poemes, L’estiuejat.

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

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

Activitats per Sant Jordi
al Pla de l’Estany
BANYOLES

PLAÇA LES RODES

PLAÇA MAJOR

De 9 a 21 h. FIRA D’ENTITATS
A les 12 h. Es donarà a conèixer el guanyador/a del
concurs Per Sant Jordi un punt de llibre, i es lliurarà
el premi.
A les 12 h. ACTIVITAT FAMILIAR DE SANT JORDI
HORA DEL CONTE. Gratuït.
Els antecedents familiars de Sant Jordi, a càrrec de
La Senyoreta (La Perleta).
Sabíeu que Sant Jordi tenia una cosina, que era
cavallera, i que també va fer fora un drac? I una
àvia que no tenia mai por? I una germaneta que li
va ensenyar a somiar? Sovint la història no explica
tot el que ens ha fet ser com som.
A 2/4 de 6 de la tarda. TALLER DEMOSTRACIÓ
DE CASTELLS, a càrrec de la Colla Castellera
Esperxats de l’Estany. Vine i participa!
A les 19 h. AUDICIÓ DE SARDANES AMB LA
PRINCIPAL DE PORQUERES I CLOENDA DEL
CURSET SARDANES I DANSES A L’ESCOLA.
El dissabte dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi,
el Foment de Banyoles organitza la cloenda del
curset SARDANES I DANSES, que durant els darrers
mesos s’ha dut a terme en els centres educatius
de Banyoles. Els infants ballaran la sardana de
M. Tudela LA SARDANA A L’ESCOLA i el BALL DE
PEDRETES.
L’activitat està organitzada i dinamitzada per les
Colles sardanistes i l’Esbart dansaire Fontcoberta.

DISSABTE 23 D’ABRIL

De 9 a 21 h. FIRA PROFESSIONAL DE LLIBRES I
ROSES
Durant el matí de la Diada de Sant Jordi la
Biblioteca surt al carrer. XI Trobada Internacional
de Mascotes de les Biblioteques de Banyoles i del
Pla de l’Estany. A la Diada de Sant Jordi no hi poden
faltar les mascotes de les diferents biblioteques
escolars de Banyoles i del Pla de l’Estany.
De 10 a 14 h. Programa especial amb entrevistes a
les autores i autors locals que han publicat l’últim any.
De 16 a 20 h. Programació especial amb els
programes dels col·laboradors de Ràdio Banyoles.
De 17 a 19 h. PINTA AMB NOSALTRES: La faldada
de segó.
DURANT EL MES D’ABRIL
ESTABLIMENTS DE LA CIUTAT DE BANYOLES
Els nens i nenes del Pla de l’Estany podran pintar
ells mateixos la llegenda de La faldada de segó.
Les làmines per pintar i els adhesius es trobaran
repartits entre els diferents establiments que
participen en aquesta activitat de l’Associació
Banyoles Comerç i Turisme. Busca-ho tot i pinta
amb nosaltres!
Per la Diada de Sant Jordi, el 23 d’abril, de 17 a
19 h., a la plaça Major de Banyoles, hi trobareu
la Maica d’Impremta Palmada i en Miquel de Can
Mateu Impremta, que enquadernaran el conte.

DISSABTE 23 D’ABRIL

Presentació del llibre «Mira què fa el veí»,
del banyolí i emprenedor Carles Pellicer
El divendres 8 d'abril. A les 19.30 h.

A la Casa de la Cultura de la Diputació de Girona
Aula Magna. Plaça de l'Hospital, 6 de Girona.
Un espectacle màgic i extravagant -acompanyat de música, ball
i sorpreses-, ideat per l’autor de la novel·la.
La presentació anirà a càrrec de la periodista i escriptora,
Bàrbara Julbe.

Carles Pellicer

Més informació:

Tel. 972 202 013
info@casadecultura.cat

Flor & Flor

c/ Sant Mer, 28· BANYOLES
Tel. 683 113 027
www.florenflor.cat
Festes!
Hores convingudes:

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

Dilluns, de 16 a 20 h.
Dimarts a divendres, de 9:15 a 13 h i de 16 a 20 h.
Dissabtes, de 9 a 14 h.

@florandflorbanyoles

De venda
a les llibreries
de Banyoles!

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

Poda, construcció
i manteniment de jardins
Instal·lació de gespa
artiﬁcial
C/ Sant Pere de Roda, 4
17834 PORQUERES

Jordi 627 484 754
Lluís 661 648 881

vegada, la tombarella musical que ha concebut és
realment sorprenent.

ACTIVITATS RELACIONADES
DIVENDRES 22 D’ABRIL
A les 20h. Teatre Municipal de Banyoles. EL
SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU, de W. Shakespeare.
Cia. Els Pirates. Preu: 15 €.
Els Pirates Teatre celebren 20 anys sobre els
escenaris i recuperen el seu muntatge més exitós
El somni d’una nit d’estiu, de William Shakespeare!
Sovint els somnis que més recordem són aquells
que ens trasbalsen, els que ens inquieten, els que
no ens deixen indiferents, els que fins i tot ens
fan modificar la percepció que abans teníem de la
realitat. El Somni d’una nit d’estiu és un d’aquests
somnis. El més apassionat, canalla, absurd i
inquietant que va tenir Shakespeare.
DISSABTE 23 D’ABRIL
A les 20:30h. Auditori de l’Ateneu.
MAZONI. Preu: 14 € anticipada / 17 € taquilla.
Mazoni presenta una nova mirada oberta, sincera i
de risc amb un disc basat en l’obra de Beethoven.
Ludwig podria ser, tan sols, el nou disc o
espectacle de Mazoni: una nova baula en una
trajectòria marcada per temes clàssics com
Eufòria, No tinc temps o A.I.L.O.D.I.U que l’han
situat com un dels noms referencials de la
música de casa nostra. Però Ludwig va més enllà.
L’inconformisme s’està revelant fa temps com
una peça clau en l’ADN de Jaume Pla i, aquesta

CASAL DE LA GENT GRAN DE BANYOLES
CELEBRACIÓ DE SANT JORDI
DIA 22 D’ABRIL
Dinar de Sant Jordi i lliurament de premis del
CONCURS LITERARI.
Per més informació dirigiu-vos al despatx de
l’Associació del Casal de la Gent Gran, de dilluns a
divendres, de 10 a 12 h.

ESPONELLÀ
SANT JORDI
DISSABTE 23 D’ABRIL
A LA PLAÇA 1 D’OCTUBRE
De 9 a 14 h. Venda de llibres i roses.
El benefici serà pel final de curs dels alumnes de
Cicle Superior de l’escola «Carles de Fortuny».
A les 10:30 h. Lectura en veu alta. Tothom serà
benvingut a llegir o escoltar fragments de lectures
preferides. Cal apuntar-se a l’Ajuntament.
A les 12 h. «Contes de Sant Jordi al revés», a
càrrec de la companyia «La Minúscula».

PORQUERES
REVETLLA DE SANT JORDI
DIJOUS 21 D’ABRIL
A les 19 h. Presentació del llibre Catalanament, de
La incorrecta.
Catalanament és un homenatge al català del
segle XXI, una obra per divertir-te mentre
recuperes paraules «d’abantes», descobreixes
diverses maneres de dir ‘titola’ o ‘parrús’ i

JARDINS ANDREU

CAN
BLANCH
Plaça Turers, 21 · BANYOLES
Tels. 972 574 977 · 616 111 748

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

696 088 056

Porqueres (Girona)

andreuescudero1971@gmail.com

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

Passeig de la Indústria, 28
17820 BANYOLES
Tel. 972 58 14 81
llibreriaforum@gmail.com

PREMSA, REVISTES, LLIBRES...
HORARI
De dimarts a divendres, de 8 a 17 h. (migdia obert)
Dissabte i diumenge, de 8 a 13:30 h.
Dilluns tancat.

aprens anglicismes per a boomers. La incorrecta
reivindica la llengua catalana i ho fa a través de
l’humor, la correcció i el disseny gràfic.
Amb la col·laboració del Centre Cívic de
Porqueres. Aforament limitat, cal inscripció a:
https://forms.gle/8KmhpJhVMG5pvRyo7
DIVENDRES 22 D’ABRIL
A les 17 h. HORA DEL CONTE.
Bibliòfilus: l’amor pels llibres i la lectura.
A càrrec de Ruskus Patruskus.
De la mà de Ruskus Patruskus, els infants
descobriran la fantasia dels contes, la intriga de
les novel·les de misteri i la màgia que s’amaga dins
els vells llibres d’encanteris.

A les 18 h. LLIURAMENT DE PREMIS del 7è
Concurs de punts de llibre i Concurs de Literatura
Infantil i Juvenil Cler.
A les 19 h. ESPECTACLE PER ADULTS. CONCERT
DE POEMES MUSICATS (veu I piano).
Gent de vidre. A càrrec de L’Arannà.
Convertides en cançons, resseguirem les línies de
poetes des d’Ausiàs March fins a autors actuals
com ara Enric Casasses o Toni Sala passant per
Joan Maragall, Maria Mercè Marçal o Mercè
Rodoreda.
La proposta musical, on la Lara posarà la veu
i l’Anna el piano, inclou versions de poemes
musicats prèviament per compositors de tradició
medieval, clàssica, moderna o jazzística, així com
d’altres cançons de creació pròpia.
Aforament limitat, cal inscripció prèvia a:
bit.ly/3IiCA23
Durant tota la tarda diverses entitats culturals
i esportives del municipi us oferiran LLIBRES,
TALLERS, INFLABLES, JOCS ...
Veniu a gaudir de la REVETLLA DE SANT JORDI
A PORQUERES!

P RESENTACIÓ DEL LLIBRE

ICONOGRAFIA RELIGIOSA DEL PLA DE L’ESTANY
de Jordi Galofré, Josep M. Massip i Miquel Rustullet

Presidirà l’acte Mn. Ramon Pijuan, rector de la parròquia
de Santa Maria dels Turers i arxiprest de Banyoles.
La presentació anirà a càrrec de Mn. Jordi Font, rector
de Fontcoberta i altres parròquies i responsable del
Seminari de Girona.
Amb la presència dels autors.
Dijous, 21 d’abril, a les 19 h
A l’església de Santa Maria dels Turers

XERRADA DIJOUS
CULTURALS
DIJOUS 7 D’ABRIL
A les 17 h. Al Museu Darder
de Banyoles i en directe pel
canal YouTube dels Museus de Banyoles.
Xerrada a càrrec de Valentina i Júlia Planas.
La Fórmula de La incorrecta per salvar el català:
correcció, humor i disseny gràfic.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Inscripcions al Museu Darder (Tel. 972 57 44 67).

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE LINGER ON
THE VELVET UNDERGROUND, D’IGNASI
JULIÀ
DIJOUS 28 D’ABRIL
A les 20 h.
A l’Auditori de l’Ateneu. La presentació comptarà
amb l’actuació musical conjunta de Lee Ranaldo
(Sonic Youth) i Pascal Comelade.
Entrada gratuïta, prèvia reserva d’invitació a
cultura.banyoles.cat

PERRUQUERIA

SERVEI 24 HORES
sussivila@hotmail.com
Telèfon

609 284 872

Home - Dona

10% EN BALAYAGE
DE DESCOMPTE

SERVEI A DOMICILI

PER A PERSONES DEPENDENTS
TRASLLATS A PORTS I AEROPORTS
SERVEI A PARTICULARS I EMPRESES
CURTS I LLARGS RECORREGUTS
PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

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

Sant Jordi 2022
PRODUCCIÓ BIBLIOGRÀFICA BANYOLINA 2021-22
Recull documental: Jordi Galofré

El passat es projecta en el
futur. El futur es recolza
en el passat

La comarca del Pla de
l’Estany

Banyoles, paradís de
l’esquí nàutic

Cinquanta concerts de la
Festa de la música per a
cobla de Banyoles

Ricard Planas (ed.)

Joan Anton Abellán

Jordi Galofré i altres

Joan Parnau Bosch

Les pesqueres de l’estany
de Banyoles
Jeroni Moner

Memòries d’un poble en
temps de postguerra
Pere Llorens i Ros

Una provatura
Vicenç Vinyas

Koan: Retrat i proporció
àuria
Carles Avilés i Elsa Cano

ESTANC GÜELL
Expenedoria núm. 5
CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS
SISTEMES DE REG - GESPA ARTIFICIAL
VENDA DE PLANTES

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

TABACS · TIMBRES · REVISTES · QUINIELES

Mn. Constans, 340 - Banyoles.
Tel. 972 570 689 - Fax 972 570 793
estanc@banyoles5.com

Sant Jordi 2022
PRODUCCIÓ BIBLIOGRÀFICA BANYOLINA 2021-22
Recull documental: Jordi Galofré

L’ensenyament a
Fontcoberta

Pedres i més pedres

Iconograﬁa religiosa del
Pla de l’Estany

Something

Blau

No soc racista, però...

Jaume Colomer

Jordi Galofré, Miquel
Rustullet i Josep M. Massip

Assum Guardiola

Joan Anton Abellán

Josep Navarro
Santaeulàlia

Matthew Tree

Els museus de les
comarques de Girona
Roser Matas

Psicomúsica, lletra i solfa

El paleolític a les
comarques gironines
Joan Abad
Albert Aulines

Carles Hereu

100 refranys sobre el
menjar i beure

Arrelats

Memòries

Xavier Cortadellas
Judit Pujadó
Ignasi Revés

Jaume Fàbrega

Josep Montañà Canudas

Recollida
i adaptada per

Elisabet Saus
i Sala

PINTA AMB
NOSALTRES LA
LLEGENDA
“LA FALDADA
DE SEGÓ”

Demana les làmines i els adhesius als
comerços i establiments associats.
Vine i viu la màgia!
El 23 d’abril, a la plaça Major, porta la teva
llegenda i te l’enquadernarem de 17 a 19 h

Per a més informació:
www.banyolescomerciturisme.cat

UNS ULLS ESTRANYS

Per Mar Vilà

Tornem!!!
Tornem!!! Després de dos anys de parada
forçosa, els Manaies tornem a envair els carrers
de Banyoles. Ningú no es podia ni imaginar,
quan van començar els assajos del 2020, que
aquell any ja no es podria sortir. I quan l’any
següent tampoc vam poder treure la pols dels
vestits, els ànims encara van decaure més. Però
diuen que la tercera és la bona! I els manaies
ho tenen tot a punt per sortir amb les seves
millors gales.
Ja tinc ganes de tornar-me a penjar la càmera,

complicar la feina posant-nos amb les càmeres

de passar-me hores davant de l’ordinador

just al mig de la formació, separant la banda

editant cada dia de gravació, de fer invents per

en dues meitats. També he tingut la sort de

aconseguir perspectives diferents, de tornar-

sortir de manaia, al costat del teu pare, a

me invisible entre la tropa per poder aconseguir

Campdevànol. Va ser ell qui em va ensenyar

les imatges més entranyables. Tinc ganes

com marcar el pas, pocs minuts abans de sortir.

d’anar corrents d’un lloc a l’altre, d’enfilar-me a

Pol, se’m farà difícil enfilar el carrer dels Valls

llocs impossibles i d’acompanyar els veterans a

sense veure’t «no empènyer» el Pas i sortint

l’hora de treure el pas.

de la formació per anar a felicitar la teva

Però no ens enganyem. Han passat dos anys.

fillola. Quan aquest any hagi de reunir tots els

Dos anys que ens han passat factura a tots... i

veterans per a la foto (que sempre en falta un o

als manaies, també. Primer, el 12 d’octubre de

altre), sabré del cert que en faltarà un.

2020 ens va deixar en Jordi Torrentà, el Signe

I la resta de Manaies, aquest any ens toca sortir

Banda. I encara no havien passat ni 6 mesos,
que el 8 de març de 2021 se’n va anar en
Salvador Palmada (Pol), portant del Pas.
Jordi, l’últim any, amb el teu pare et vàrem
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i picar ben fort, perquè ens puguin sentir tots
els que ja no hi són, per espantar qualsevol
virus que tingui la idea d’enredar la troca, i per
marcar territori davant de possibles invasions.

BA
SE

PER SETMANA SANTA,
ELS MILLORS BRUNYOLS DEL MÓN

I TORTELLS PER ENCÀRREC
BANYOLES · Plaça dels Turers, 2 · Tel. 626 302 151
SERINYÀ · C/ Nou, 67 (Ctra. Girona a Olot) · Tel. 638 223 614
SEGUEIX-NOS A

Manípul de Manaies
Setmana Santa
ACTIVITATS DEL MANÍPUL DE
MANAIES · 2022
DIUMENGE 27 DE MARÇ
Exposició del 18è. Concurs de Dibuix i Pintura
Lloc: ESGLÉSIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA. Plaça
de les Rodes, 28.
Horari d’11 a 13 h i de 17 a 20 h. ENTRADA
LLIURE.
DISSABTE 2 D’ABRIL
VIII SPQRtida JOVE
A les 6 de la tarda, concentració i formació jove
del Manípul.
DIUMENGE 3 D’ABRIL
Sortida del Manípul a Manresa per celebrar el
20è aniversari de la refundació de ACR Armats
de Manresa.
DILLUNS 4 D’ABRIL
Termini per lliurar les fotografies del 9è Concurs
de fotografia digital a l’adreça de correu
fotografia@manaiesbanyoles.cat
DIMECRES 6 D’ABRIL
A les 8 del vespre. Missa a la parròquia de Santa
Maria, corresponent al Tridu preparatori, es
pregarà per: Josep Duran i Torrent, Joan Tarradas
i Angelats, Salvador Palmada i Busquets, Jordi
Torrentà i Oliveras, pels manaies i col·laboradors
difunts del Manípul.
DIJOUS 7 D’ABRIL
A 2/4 de 8 del vespre, sortida de Manípul de
l’església de la Sagrada Família de les Rodes per
acompanyar els pendons a l’acte de lliurament a
les senyores pendonistes.
Pendonista de la Congregació: Sra. Dolors
Santaló i Pons. Pendonista de la Germandat: Sra.
Lídia Casellas i Roura.
DIVENDRES 8 D’ABRIL
A les 7 del vespre, acompanyament, amb la
Junta de la Congregació i de la Germandat,
dels pendons des dels domicilis de les
senyores pendonistes al temple parroquial.
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A les 9 del vespre, encapçalament de la tradicional
i devota
PROCESSÓ DE LA MARE DE DÉU DELS
DOLORS.
Aquest any a la Processó ens acompanyaran el
Manaies de Sant Daniel.
Acabada la processó, a la plaça de les Rodes,
es donaran els premis del concurs de dibuix i
pintura, del concurs de fotografia i a continuació
es procedirà al lliurament de guardons als manaies
que els han obtingut.
DIVENDRES 15 D’ABRIL
Sortida a Montblanc per acompanyar als Armats
en la recollida de Passos, a la tarda, i a la Processó
del Sant Enterrament, al vespre. Aquests actes
són organitzats per la Congregació de la Puríssima
Sang de Nostre Senyor Jesucrist.

FESTA DE LA MARE DE DÉU DELS
DOLORS
TRIDU PREPARATORI

DILLUNS 4 D’ABRIL, DIMARTS 5 D’ABRIL I
DIMECRES 6 D’ABRIL
A les 8 de vuit del vespre, Missa a l’església de
Santa Maria dels Turers, predicarà Mn. Salvador
Batalla i Gardella.

FESTA DE LA MARE DE DÉU DELS
DOLORS

DIVENDRES 8 D’ABRIL
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DELS TURERS
A la 1 del migdia. Missa Solemne.
A les 8 del vespre. Celebració de la Missa.
A les 9 del vespre. PROCESSÓ DE LA MARE
DE DÉU DELS DOLORS que sortirà de l’església
parroquial i seguirà l’itinerari habitual pels carrers
i places de la població.
PARRÒQUIA DE SANT PERE
A les 7 del vespre. Celebració de la Missa.

Qualitat i tradició
~ des del 1900 ~

Segu
Se
gueeixix-n
nos
os::

www
ww
w.li
lid
der
erou.co
ou.com
m Tel. 972 590 393

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

TENDALS A MIDA

TEMPS AL TEMPS

Per Enric Estragués

El misteri del calendari de Setmana Santa
Benvolguts lectors de la revista Els Colors,
aquest mes i ja ficats de ple a les dates de
Setmana Santa, tornarem a parlar i revisar
l’aparent misteri, i també l’aparent desgavell,
del calendari d’aquestes dates. Possiblement
vostès alguna vegada s’hagin preguntat per què
la Setmana Santa no té assignades unes dates
fixes ni predeterminades en el nostre calendari
i cada any es presenta de manera arbitrària i
capritxosa. Doncs aquests canvis de data que
semblen tan desordenats, tampoc no són
capritxosos, tenen una raó lògica i coherent
que resumirem tot seguit.
La Setmana Santa es pot presentar entre
finals de març i finals d’abril. Aquesta raresa
que, a primera vista, sembla desconcertant
i misteriosa, té una explicació directament
relacionada amb la Luna i amb les seves fases.
Per entendre aquests canvis de dates que es
produeixen cada any, agafarem com a punt
de sortida l’equinocci de primavera, que es
presenta entre els dies 20 i 21 de març. A partir
del precís moment en què comença oficialment
la primavera, buscarem el primer dia de
lluna plena i exactament el primer diumenge
següent, serà el diumenge de Pasqua. Ara que
ja tenim fet el càlcul més complex, que és la

les regles bàsiques següents:
Dijous Gras
Dimecres de Cendra
Diumenge de Rams
Dijous Sant
Divendres Sant
Diumenge de Pasqua
Dilluns de Pasqua
Dijous de l’Ascensió
L’Ascensió del Senyor
Pasqua de Pentacosta
Dilluns de Pasqua granada
Dijous de Corpus Christi
Solemnitat del Corpus Christi

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

- 52 dies
- 46 dies
- 7 dies
- 3 dies
- 2 dies
DIA 0
+ 1 dia
+ 39 dies
+ 42 dies
+ 49 dies
+ 50 dies
+ 60 dies
+ 63 dies

Nota: En els anys bixests caldrà sumar un dia
més al Dijous Gras i al Dimecres de Cendra,
quan aquests dos dies estiguin localitzats
durant el mes de febrer.

localització del diumenge de Pasqua; la resta de
les diades serà molt senzill trobar-les aplicant
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Per a més informació www.meteobanyoles.com

TARGETA
ABONAT

PUNT DE
CÀRREGA

PLACES
ADAPTADES

CÀMERES DE
VIGILÀNCIA

A OLOT TOT COMENÇA AL CENTRE
www.parquingcentreolot.com

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

ARTS ESCÈNIQUES
TEATRE

MARE DE SUCRE. De Clàudia Cedó.
A LA FACTORIA D’ARTS ESCÈNIQUES
Dijous 7 d’abril, 20 h. Preu: 20 €.

TEATRE

EL SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU. De W.
SHAKESPEARE. Cia. Els Pirates.
AL TEATRE MUNICIPAL
Divendres 22 d’abril, 20 h. Preu: 15 €.

ESPECTACLE FAMILIAR

TRIPULA. Farrés Brothers i cia.
A LA FACTORIA D’ARTS ESCÈNIQUES
Diumenge 24 d’abril, 12 h i 17 h. Preu: 5 €
anticipada / 7 € taquilla. Edat recomanada: a
partir de 5 anys.

DANSA

NO SIN MIS HUESOS. Cia. Iron Skulls.
A LA FACTORIA D’ARTS ESCÈNIQUES
Divendres 29 d’abril, 20 h. Preu: 12 €.

BIBLIOTECA COMARCAL
ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS

STORY TIME
Dissabte 2 d’abril. 12 h. Biblioteca Comarcal.
CONTES EN ANGLÈS.
Story time. A càrrec de BNY Language Corner.
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BIBLIONADONS
Dijous 7 d’abril. 17:30 h. Biblioteca Comarcal.
BIBLIONADONS
Contes amb xumet. A càrrec de David Planas.
HORA DEL CONTE
Dissabte 23 d’abril. 12 h. Plaça Major.
HORA DEL CONTE
Els antecedents familiars de Sant Jordi.
A càrrec de La Senyoreta.
CONCURSOS
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.
DESCABDELLA UN FIL DE SEDA FINA
UNA XARXA ON VIU, ES GRONXA I DINA.

ACTIVITATS ADULTS

VERS L’ESTANY
Dissabte 2 d’abril. 12 h. Pesquera Gimferrer.
RECITAL POÈTIC. Gratuït amb aforament
limitat. Pol Guasch.
Pol Guasch és un poeta i novel·lista joveníssim
que ha estat escollit com un dels valors més
remarcables de la literatura catalana actual. Va
obtenir el Premi Anagrama per l’obra Napalm
al cor.
CLUB DE LECTURA
Dimarts 19 d’abril. 19 h. Museu Darder.
Tsili: història d’una vida, d’Aaron Appelfeld.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
1492, un poble d’Europa central, una noia de
tretze anys lliurada a si mateixa: així comença
la història de Tsili, una noia jueva abandonada
per la seva família quan cal fugir de les
matances.
Conductor: Albert Torrescasana.
Gratuït amb inscripció prèvia.
EXPOSICIÓ
De l’1 al 30 d’abril. Biblioteca Comarcal.
EXPOSICIÓ DOCUMENTAL. Àlbums il·lustrats.
El dia 2 d’abril, coincidint amb la data de
naixement de l’escriptor danès Hans Christian
Andersen, se celebra el Dia Internacional
del Llibre Infantil. Per commemorar aquesta
efemèride us presentem una selecció d’àlbums
il·lustrats de tots els temps.

NOVETATS ABRIL

INFANTIL - FICCIÓ
Hi ha un kronk a l’escola. Elisenda Roca.
Combel.
Hipo és feliç. Charles Santoso. Barcanova.
Un món de mots. Émilie Lapeyre. Combel.

Editoria Gavarra.
Ensenyar pensament crític. Bell hooks. Raig
Verd.
Metròpolis: la història de les ciutats: l’invent de
les ciutats. L’invent més gran de la humanitat.
Ben Wilson. Edicions 62.
CÒMIC
Blacksad. Díaz Canales. Norma.
La guerra. Bastien Vivès. Diábolo.
CINEMA
Els Mitchell contra les màquines. Michael
Rianda. EEUU, 2021.
Maixabel. Icíar Bollaín. Euskadi 2020.
MÚSICA
My bluegrass heart. Béla Fleck.
N.S.C.A.L.H. El Petit de Cal Eril.

MESURES SANITÀRIES

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

INFANTIL - CONEIXEMENTS
Casa teva a quasevol lloc. Alba Carballal.
Flamboyant.
Historia ilustrada de los ovnis. Adam Allsuch.
Libros del Zorro Rojo.
Pescadors de plàstics. Sofia Erica Rossi.
Animallibres.

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

NARRATIVA JUVENIL
Fake News. Simona Levi. Bindi Books.
La fugida. Natasha Preston. Fanbooks.
La maledicció de les bruixes. Jordi Folck.
Barcanova.
Ready: l’única sortida ets tu! Madeleine Féret.
Barcanova.
El último oso. Hannah Gold. Duomo ediciones.

MUSEUS DE BANYOLES

ADULTS - FICCIÓ
Ballar amb l’aigua. Ta- Nehesi Coates.
Amsterdam.
Benvolguda. Empar Moliner. Premi Ramon
Llull. Columna.
El funcionamiento general del mundo. Eduardo
Sacheri. Alfaguara.
ADULTS - NO FICCIÓ
Dona de teatre. Cristina Cervià, d’Els Pastorets
a Temporada Alta. Núria Martí Constans.

HORARIS

DIES DE TANCAMENT ESPECIAL
Tarda del dijous 14 d’abril.
Dissabte 16 d’abril.
Dissabte 23 d’abril, Diada de Sant Jordi (durant
tot el matí ens trobareu a la plaça Major).

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.

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE
BANYOLES
VISITES GUIADES

VISITA AL PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA
Hora: 11:30 h. Lloc: Parc Neolític de la Draga.
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Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Informació i reserves: Museu Arqueològic
de Banyoles, tel. 972 57 23 61;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.

euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Informació i reserves: Museu Arqueològic de
Banyoles, tel. 972 572 361;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org;
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.

Dissabte 2 d’abril
EL REC MAJOR: UN PASSEIG HISTÒRIC I
NATURAL
Hora: 17 h. Lloc: Banys Vells.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Durada: 2 hores
Informació i reserves: Museu Arqueològic
de Banyoles, tel. 972 57 23 61;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.

Dissabte 30 d’abril
AVUI FEM DE NEOLÍTICS
Hora: 17 h. Lloc: Parc Neolític de la Draga
Edat: a partir de 3 anys acompanyats d’un
adult. Preu: 5 €/persona.
Informació i reserves: Museu Arqueològic
de Banyoles, tel. 972 57 23 61;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.

Dissabte 9 d’abril
VILAUBA EN 3D. ENTREM A LA VIL·LA
ROMANA
Hora: 17 h. Lloc: Vil·la romana de Vilauba.
Edat: a partir de 7 anys.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles, 972 57 23 61;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
AMB RESERVA PRÈVIA. L’activitat només es
durà a terme si hi ha un mínim d’inscrits.
Dissabte 16 d’abril
BANYOLES MEDIEVAL: DEL CARRER AL
MONESTIR
Hora: 17 h. Lloc: Museu Arqueològic de
Banyoles. Edat: a partir de 7 anys.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Informació i reserves: Museu Arqueològic
de Banyoles, tel. 972 57 23 61;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.
Divendres 15 d’abril
ROBATORI SACRÍLEG AL MONESTIR DE
BANYOLES
Hora: 22 h. Lloc: Monestir de Sant Esteve.
Edat: a partir de 10 anys.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5
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ACTIVITATS FAMILIARS

MUSEU DARDER DE BANYOLES
EXPOSICIONS

Del 9 d’abril al 6 de juny.
EMPREMTES DEL PASSAT
Entrada gratuïta.

ACTIVITATS PARAL·LELES A
L’EXPOSICIÓ TEMPORAL

Diumenge 10 d’abril
ANIMALS DEL PASSAT: EXCAVEM-LOS!
Vine amb família a descobrir què és la
paleontologia, com es formen els fòssils i a
excavar-ne un d’un animal desaparegut!
Hora: 11 h. Lloc: Museu Darder de Banyoles
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una
persona adulta. Preu: activitat gratuïta.
Més informació i reserves: Museu
Darder de Banyoles, tel. 972 574 467;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org;
Places limitades. Amb reserva prèvia.
L’activitat només es durà a terme si hi ha un
mínim d’inscrits.

VISITES GUIADES

Diumenge 3 d’abril. 11 h.
ENTREM AL LABORATORI DE NÀIADES.
Lloc: Laboratori de nàiades del Consorci de
l’Estany.
Edat: No recomanada per menors de 7 anys.
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.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Més informació i reserves: Museu
Darder de Banyoles, tel. 972 574 467;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org;
Places limitades a 12 persones. Amb reserva
prèvia. L’activitat només es durà a terme si hi
ha un mínim d’inscrits.

ACTIVITATS FAMILIARS

Dissabte 30 d’abril. 11 h.
EN BLAUET I EL FOLLET (CONTE AMB
TITELLES)
Lloc: Museu Darder de Banyoles.
Edat: de 3 a 6 anys acompanyats d’una
persona adulta. Preu: Gratuïta.
Més informació i reserves: Museu
Darder de Banyoles, tel. 972 574 467;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Diumenge 17 d’abril. 11 h.
INVESTIGUEM ELS MAMÍFERS
Lloc: Museu Darder de Banyoles.
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una
persona adulta.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Més informació i reserves: Museu
Darder de Banyoles, tel. 972 574 467;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org;
Places limitades. Amb reserva prèvia.
L’activitat només es durà a terme si hi ha un
mínim d’inscrits.
Dissabte 9 d’abril. 11 h.
EXPLORADORS DE L’ESTANY
Lloc: Museu Darder de Banyoles i Estany
(zona Banys Vells). Edat: a partir de a 6 anys
acompanyat d’un adult. Preu: 5€ per persona.
Més informació i reserves: Museu
Darder de Banyoles, tel. 972 574 467;

comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Places limitades. Amb reserva prèvia.
L’activitat només es durà a terme si hi ha un
mínim d’inscrits.

CURSOS

Del dijous 21 d’abril al dijous 16 de juny.
DIBUIX URBÀ AMB VISITES AL MUSEU
DARDER.
A càrrec de Mercè Mas. Dibuixarem tant
exteriors com interiors i també animals del
Museu Darder.
Dates: els dijous del 21 d’abril al 16 de juny
Horari: de 5 a 2/4 de 7 de la tarda.
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Inscripcions: Casal Cívic Banyoles (972 57 11
62), del 28 de març al 7 d’abril.

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.
HORARI ESPECIAL PER SETMANA SANTA:
Del 15 al 17 d’abril: de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i
de 4 a 2/4 de 7.
Dilluns 18 d’abril: de 2/4 d’11 a 2.
Diumenge 1 de maig (Festa del Treball): de 2/4
d’11 a 2.

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,
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convalidacions, proves d’accés, etc.
• Treballar: referent d’Ocupació Juvenil,
servei d’emprenedoria, xerrades i tallers, ...
• Marxar a l’estranger: assessorament
en mobilitat internacional, Servei de
Voluntariat Europeu, Erasmus+, xerrades
i tallers, carnets d’alberguista/estudiant/
professor internacional, etc.
• Un espai per: aula d’estudi, espai
d’autoconsulta i d’informació, wifi gratuït, ...
• Participar en activitats: informació i
organització d’activitats a la comarca
(Futbolnet, Tarda Jove, casals d’estiu...), etc.
• Parlar sobre temes que t’afecten: Punt de
Salut Jove.
• Rebre informació: butlletí electrònic,
xarxes socials, Punt d’Informació Juvenil,
informació als instituts, etc.
SI FORMES PART D’UNA ENTITAT I VOLEU...
• Assessorament: creació, modificacions
de l’entitat, inscripció al cens de joventut,
normatives de lleure, etc.
• Formació: cursos de formació en el lleure,
manipulació d’aliments, normativa i lleis, etc.
• Difondre activitats que organitzeu.
• Un espai per a reunir-vos: a Cal Drac tenim
sales disponibles.
• Informació sobre ajudes i subvencions que
poden sol·licitar les entitats.

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.
Informació i inscripcions: plaestanyjove.cat

CURS PREMONITOR/A DE LLEURE

El cap de setmana del 20 al 22 de maig torna
una nova edició del curs de premonitor/a de
lleure. Si vols participar-hi pots inscriure’t-hi
del 28 de març al 29 d’abril. Places limitades.
Més informació: plaestanyjove.cat

TANCAMENT OFICINA SETMANA
SANTA

Divendres 15 (Divendres Sant) i dilluns 18
(Dilluns de Pasqua) d’abril, tancada. Resta de
dies de Setmana Santa, horari habitual.
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BEQUES EQUITAT I GENERAL

Del 30 de març al 12 de maig s’obre el període
per demanar la beca General del Ministeri
d’Educació. Si vols que t’ajudem a tramitar-la,
truca’ns o envia’ns un WhatsApp al 680 656
709 i et donarem cita per demanar-la.

BEQUES DE LLEURE PER A TOTHOM
Aquest any les inscripcions a casals i les
beques de Lleure per a Tothom les farem
conjuntament de manera presencial a Cal
Drac, a partir de l’última setmana d’abril.
Estigues atent/a a les nostres xarxes, hi
anunciarem el període d’inscripcions.

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, 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 ABRIL
NÉSTOR ZARZOSO. TANGO
Dissabte 2 d’abril. 20 h. 10 €
LA MEVA SETMANA EXTRAORDINÀRIA AMB
LA TESS. CINEMA FAMILIAR
Diumenge 3 d’abril. 17 h. Recomanada per a
nens i nenes a partir de 8 anys. 5 €.
ROCK PER MIL. DOCS DEL MES.
Dijous 21 d’abril. 20 h. 3 €.
MAZONI. MÚSIQUES MODERNES.
Dissabte 23 d’abril. 20.30 h. 14 € anticipada 17 € taquilla.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
MEDITERRÁNEO. CICLE GAUDÍ.
Dissabte 30 d’abril. 20 h. 4,5 €.

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
EMMB

GRUP 3. LA PROPOSTA DE VALOR DE LA
CIUTAT
Com podem diversificar l’oferta cultural?
Dimarts 26 d’abril, a les 19:30 h.
Museu Darder.

AUDICIONS INDIVIDUALS D’INSTRUMENT
Del 4 al 8 d’abril. Auditori de l’Ateneu.
Els alumnes de l’EMMB actuen a l’Auditori de
l’Ateneu durant una setmana interpretant amb
el seu instrument el repertori que han anat
treballant durant el curs.

GRUP 4. L’ACCÉS I CONTRIBUCIÓ DE LA
CIUTADANIA A LA VIDA CULTURAL
Com podem reduir les desigualtats d’accés i
contribució a la cultura?
Dimecres 27 d’abril, a les 19:30 h.
Museu Darder.

LA CLASSE VA A CONCERT AMB MAZONI
Dia 22 d’abril. 18 h. Auditori de l’Ateneu.
Dins el programa La classe va a concert, els
alumnes de l’EMMB tindran una trobada amb
Mazoni on el músic els explicarà el procés de
creació del seu darrer disc.

GRUP 5. L’AJUNTAMENT DE BANYOLES EN
EL SISTEMA CULTURAL DE LA CIUTAT
Quines funcions ha de tenir l’ajuntament en
l’acció cultural de la ciutat?
Dimarts 3 de maig, a les 19:30 h.
Museu Darder.

SESSIONS DE DEBAT PÚBLIC
PREVISTES PER A L’ELABORACIÓ
DEL PLA ESTRATÈGIC DE CULTURA

FORMAT PRESENCIAL.

GRUPS DE DEBAT

GRUP 1. EL RELAT CULTURAL DE LA CIUTAT
Qui som culturalment com a ciutat, què ens
defineix i què volem ser en el futur?
Dimarts 19 d’abril, a les 19:30 h.
Sala d’actes de l’Ajuntament de Banyoles.
GRUP 2. ELS AGENTS CULTURALS LOCALS
Com podem reforçar l’autonomia dels agents
culturals locals?
Dimecres 20 d’abril, a les 19:30 h.
Museu Darder.

SESSIÓ PÚBLICA DE RETORN ALS
GRUPS
Dimarts 24 de maig, a les 19 h.
Auditori de l’Ateneu.

CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS
DE BANYOLES
ACTIVITATS ABRIL

Dissabte 2 d’abril. A les 10 h.
El Tint.
JORNADA “LES PINTURES MURALS DE
LA CASA DELS LLEONS: UN PATRIMONI
DESCONEGUT”.

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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ON ANAR
Diumenge 10 d’abril. Correus de Banyoles. A
les 9.15h.
SORTIDA CONÈIXER EL PLA DE L’ESTANY.
FONTCOBERTA.
Sortida per gorgs i rieres del municipi de
Fontcoberta, guiada per Pere Llorens.
Inscripció prèvia a www.cecbanyoles.cat,
abans del dia 7 d’abril.
Divendres 22 d’abril. Sala d’actes del Museu
Darder de Banyoles. A les 19h.
CICLE OBJECTIU 2030: PER UN PLA DE
L’ESTANY SOSTENIBLE.
Conferència La biodiversitat del planeta, l’estem
perdent abans de conèixer-la? A càrrec de Dani
Boix, biòleg.
Organitzen CECB i Museu Darder, amb
la col·laboració d’Astrobanyoles, Limnos i
Emergència Climàtica.

ASTROBANYOLES
ACTE LLIURAMENT DEL PREMI
ASTROBANYOLES (12a EDICIÓ)

Divendres 1 d’abril. Al Museu Darder.
A les 20 h. Es farà l’acte de lliurament del 12è
Premi Astrobanyoles sobre recerca i divulgació
científica, 2022.

TARDES DE CIÈNCIA

Dissabte 9 d‘abril. Al Museu Darder.
A les 19h. Tema: “Com es detecta una nova
partícula al CERN”. Convidat: Adrià Salvador
Salas (CERN).
Informació i inscripcions:
www.astrobanyoles.org
info@astrobanyoles.org.

PUNT ÒMNIA BANYOLES
ACTIVITATS FORMATIVES

CLUB DIGITAL
Coneixeu els clubs de lectura. Doncs aquest
pretén ser el mateix però amb aplicacions
mòbil. Un divendres cada dos mesos ens
trobarem per parlar sobre alguna aplicació
gratuïta. La idea és poder utilitzar-la al nostre
dia a dia i poder compartir experiències,
dubtes, problemes al Club Digital. Si t’interessa
envia’ns un correu o Whatsapp.
Hora: de 16:30 a 17:30h. A concretar.
28 _

ESPAIS D’ACCÉS LLIURE

AULA OBERTA
Ús lliure dels ordinadors amb el suport d’una
dinamitzadora: deures, treballs, xarxes socials.
Horari:
Primària: de dilluns a divendres, de 17:30 a
18:30 h.
ESO: de dilluns a divendres, de 18:30 a 20 h.
Majors de 16 anys: De dilluns a divendres, de
20 a 20:30 h.
TRÀMITS ON-LINE
Amb suport d’una dinamitzadora podràs
realitzar:
Cerca i selecció d’ofertes i recursos de feina de
manera autònoma.
Horari: Primer i últim dimarts de cada mes, de
16:30h a 17:30h.
Diferents tràmits on-line amb les
administracions.
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 16:30
a 17:30 h. Cal cita prèvia a Serveis Socials.

ACTIVITATS PER INFANTS I JOVES
PUNT ÒMNIA

BEQUES
Aquest any han canviat el termini de sol·licitud
de beques pel curs escolar 2022/2023.
Demana cita prèvia per Instagram del Punt
Òmnia Banyoles o La Farga Jove. Vine a
demanar la beca de cicles o universitat!
Dimecres 6, 27 abril i 4 i 11 de maig, de 18 a
20 h. Destinat a: joves.
Cal portar documentació necessària.
AJUDA PREINSCRIPCIÓ CICLES
Et vols inscriure a un cicle formatiu i no saps
quins passos o documentació necessites.
Vine al Punt Òmnia i t’ajudarem a fer la
preinscripció!
Dilluns 25 i dimarts 26 d’abril, de 18 a 20 h.
Destinat a: joves.
Cal portar documentació necessària.
ACTIVITATS DE SANT JORDI
Activitats durant tota la tarda a la plaça de
la Pau. Pintem el terra, taller de llibretes i
braçalets! Si voleu més informació seguiu
les xarxes socials del Punt Òmnia. I dissabte
sortiu al carrer! Veniu a les Rodes!
Divendres 22 d’abril. A partir de les 17 h.
Destinat a: Primària i ESO.

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

Divendres 1 d’abril. 19 h. DRETS EN EL
LLOGUER D’UN HABITATGE. XERRADA I
DEBAT. Tenir un lloc on viure s’ha convertit en
tot un repte per a moltes persones.
Gratuït.
Diumenge 24 d’abril. D’11 a 13:30 h.
INTERCANVI DE LLIBRES I DE ROBA
T’han regalat un llibre per Sant Jordi que ja
tens o que no t’agrada i no goses dir-ho a qui
te l’ha donat? Has fet neteja de les lleixes i
t’adones que moltes lectures es mereixen una
nova vida en unes altres mans?
Fins el 17 d’abril
QUADRES PER REFLEXIONAR. Exposició de
Laura Roban.
Laura Roban té trenta-dos anys i és filla
adoptiva de Banyoles.
Del 20 d’abril a l’1 de maig
EXPOSICIÓ DE PINTURES D’ANA-SABINA
DRINCEANU.
Nascuda el 1992 a Romania, on encara
resideix, Ana-Sabina Drinceanu és una artista
polifacètica.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DEL
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE
L’ESTANY I CREU ROJA
VOLTA A L’ESTANY AMB MOTIU DEL
DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA
L’activitat s’emmarca dins “La diversitat ets tu
- Cuidem-nos de la salut mental”.
Dimarts 5 d’abril, 9.30 h., Pavelló de la Draga.
Organitza: Taula de la Salut Mental del Pla de
l’Estany, Consell Esportiu del Pla de l’Estany i
Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal.

SHOW ROOM D’ART EN BRUT
GALLERY
Una exposició emmarcada també dins el “Dia
Internacional de l’Art”, i que enguany tindrà
lloc del 7 al 10 d’abril a diferents poblacions
de les comarques gironines.

DOBLE EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA

Del 25 de març al 30 d’abril.
“DEEP INSIDE”, de Jaume Llorens (Porqueres,
1966).
“MICROMUNDOS”, de Fernando Castillo
(Barcelona, 1966).
Lloc: Show Room d’ART EN BRUT Gallery.
Francesc Macià, 3-5, B 1a. Banyoles.
Visita amb “cita prèvia”. Tel. 606 887 933.

ÒMNIUM PLA DE L’ESTANY
BAUMA: ORIENTEM-NOS!

Dijous 21 d’abril, a les 19 h., al bar del Gimnàs
Tríops de Banyoles. Amb Pere Llorens i Pere
Hidalgo.
Bauma sobre literatura esportiva per reivindicar
que el coneixement del nostre entorn a partir de
l’esport també forma part de la nostra cultura.
Més informació: pladelestany@omnium.cat
https://www.omnium.cat/ca/seus/pla-delestany/

CUIDO LA MEVA
SALUT MENTAL
QUAN...
ACTIVO EL MEU COS
Desperto la ment,
em moc, camino,
ballo...
I prenc consciència que
així em sento millor

Ajuntament de Banyoles
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ON ANAR
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:
- A la web: www.escolanaturabanyoles.org.
- Al telèfon 972 58 13 16.

83a FIRA DEL COP D’ULL
Dia 18 d’abril. Tot el matí. Passeig Dalmau
de Banyoles. Fira d’Antiguitats, brocanteria i
col·leccionisme.

CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE
L’ESTANY
FORMACIÓ ESPORTIVA

IOGA
RELAXACIÓ
Més informació:
www.ceplaestany.cat
Al telèfon del Consell Esportiu 972 58 13 44.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT

BANYOLES
Inscripcions: Al telèfon del Consell Esportiu
972 58 13 44.
Més informació.: www.ceplaestany.cat
CORNELLÀ DEL TERRI
Inscripcions: tel 972 59 40 01 - 619 70 61 30.
Més informació: www.ceplaestany.cat
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR
Inscripcions: tel 609 58 26 85 - 649 33 17 57.
Més informació: www.ceplaestany.cat
ESPONELLÀ
Inscripcions: tel 609 58 26 85 - 649 33 17 57.
Més informació: www.ceplaestany.cat

ESCOLA DE TUTOR/A DE JOC. Curs 2021-22
Destinataris: Majors de 16 anys interessats en
el futbol, l’educació esportiva i arbitratge
Més informació: www.ceplaestany.cat

CLUB NATACIÓ BANYOLES

ACTIVITATS PUNTUALS

NATACIÓ
Dia 30 d’abril. 6a jornada de lliga Infantil.

VIATGE ESPORTIU COMARCAL
Període: fins a l’1 de maig. Jornades
multiesportives. Als Centres educatius del Pla
de l’Estany. Destinataris: Famílies.
Informació i inscripcions: ceplaestany.cat

ACTIVITATS CONTÏNUES AMB LES
INSCRIPCIONS OBERTES
DANSA’T (Novetat!). Curs 2021-22.
Dimecres, de 17 a 18:30 h. A l’Escola Can
Puig. Destinataris: Nens/es de totes les
escoles de 3r a 6è de Primària.
Informació i inscripcions: ceplaestany.cat

ARTS MARCIALS
ESCOLA MULTIESPORTIVA CURS 2021-22
FUTBOLNET
ESPORT I BARRIS
CIRCUIT DE CURSES POPULARS
PARCS DE SALUT
MARXA NÒRDICA
EXERCICI FÍSIC I SALUT “PILATES”
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ACTIVITATS DE LES SECCIONS

REM
Dies 8, 9 i 10 d’abril. Regata Trial d’accés a la
selecció catalana.
Dies 30 d’abril i 1 de maig. PAM Race Regatta.
WATERPOLO
Dia 23 d’abril, a les 19:30 h., Absolut – GEiEG.
Di 3 d’abril, a les 19:30 h. Juvenil – CW Sant
Adrià.
Dia 23 d’abril, a les 9 h. Aleví – CN Sant Feliu.
Dia 2 d’abril, a les 9:30 h. Quarta jornada
benjamí.

CASAL CÍVIC BANYOLES
SERVEIS

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

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
CAFETERIA MENJADOR
Menú diari obert a tothom i diumenge menú
especial.
Per a més informació truqueu al 972 575 020.
PERRUQUERIA UNISEX
Dimecres, tot el dia, i divendres, de 9 a 13 h.
Cal cita prèvia al 972 571 162.

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.

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.

CORNELLÀ
DEL TERRI

PROGRAMACIÓ CASAL CÍVIC

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

ACTIVITATS ABRIL
CLUB DE LECTURA

Divendres 29 d’abril, a les 7 de la tarda. Al
Casal de Cornellà del Terri.
L’elegància de l’eriço, de Muriel Barbery.

MARXA SOLIDÀRIA CONTRA EL
CÀNCER
DIUMENGE 8 DE MAIG

Hora sortida: de 8 a 9 del matí.
Lloc: Camp de Futbol de Cornellà del Terri.
Organitza: Oncollliga Girona delegació de
Cornella del Terri i Palol de Revardit.
Amb el suport: Ajuntament de Cornellà del
Terri i Ajuntament de Palol de Revardit.
Més informació i inscripcions a
www.cornelladelterri.cat

CUINEM PER TU i ELS TEUS!

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

info@boifet.cat · www.boifet.cat

Ensaladilla russa

Pop a la gallega

Cua de rap al forn

Fes-nos el teu
encàrrec!

Calamars farcits
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ON ANAR
ESPONELLÀ
ACTIVITATS ABRIL
XERRADES INFORMATIVES: NOU
SISTEMA RECOLLIDA DELS RESIDUS
Dilluns 4 d’abril: Veïnes i veïns d’Esponellà i
Batllori.

Dimecres 6 d’abril: Veïnes i veïns de Vilert i les
Anglades.
Dilluns 11 d’abril: Veïnes i veïns de les
Caselles.
TOTES LES SESSIONS SÓN A 2/4 DE 8 DEL
VESPRE, A CAL BARÓ.

ACTIVITATS GENT GRAN

TALLER «FEM SMARTPHONE»
A partir del divendres 1 d’abril, a les 11 h. A
Cal Baró. Activitat setmanal.
Duració: 8 sessions.
Cal apuntar-s’hi a l’Ajuntament.
TALLER «FEM MANUALITATS»
Els dimarts, a les 16 h. A l’annex de Cal Baró.
Taller quinzenal.
TALLER «FEM MEMÒRIA»
Els dilluns, a les 16:30 h. A Cal Baró. Taller
quinzenal.

FONTCOBERTA
ACTIVITATS ABRIL
PRESENTACIÓ LLIBRE
En el marc de la celebració del 25è
aniversari de l’Escola Alzina Reclamadora
de Fontcoberta, es farà la presentació del
llibre L’Ensenyament a Fontcoberta, de Jaume
Colomer i Feliu, que és el 3r volum de la
col·lecció Els Quatre Vents, de l’Ajuntament de
Fontcoberta.
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Divendres 22 d’abril. A les 7 de la tarda. Al
menjador de l’Escola Alzina Reclamadora de
Fontcoberta.
La presentació del llibre anirà a càrrec d’Adam
Manyé i Sardà, Director d’Educació dels
Serveis Territorials de Girona.

XXII FESTA DEL CARGOL
FESTES DE PRIMAVERA A
FONTCOBERTA
DIUMENGE 24 D’ABRIL

A les 10 h. Inscripció i seguidament
concursos (curses de cargols, el cargol més
gros, el cargol més original, etc).
A partir de les 10 h. 10a Trobada de Puntaires
del Pla de l’Estany. Per participar-hi truqueu
al 972 580 824 (Pilar) o 972 574 139
(Ajuntament). Places limitades. Exposició de
ventalls fets amb puntes de coixí.
A partir de les 11 h. Taller per pintar les cares
dels nens.
A les 11 h. 18è CONCURS GASTRONÒMIC.
Cuinats de cargols casolans per tothom
que vulgui participar, jurat format per Les
Cuineres de Sils, l’Àvia Remei i Abraham
Simon. Importants premis als tres primers
classificats. Entregueu els cargols a les 10 h.
A les 12:30 h. 21a MOSTRA
GASTRONÒMICA DEL CARGOL (tastets de
plats de cargol elaborats pels restaurants de
la comarca del Pla de l’Estany i els cargols
casolans).
A les 14:30 h. DINAR POPULAR. Menú:
Cargols, amanida, fideuà, pa, vi, aigua, postres,
cafè i gotes. Col·laboració: 16 euros.
Menú infantil: Macarrons acompanyats o no,
escalopa de pollastre amb xips, pa, aigua i
postres. Col·laboració: 8 euros.
Data límit de recollida de tiquets, dijous
21 d’abril (places limitades). Recollida de
tiquets: Hostal La Brasa, Restaurant Ca
l’Àngel, Supermercat - Carnisseria Lidia i
Supermercat L’Estrella.
Durant tot el dia, inflables per 3 euros.
Tots els actes es faran al Pavelló de
Fontcoberta.
Per reservar taula: festadelcargol@gmail.com

FESTIVAL RECÒNDIT
CONCERT DE THE NEW RAEMON
(DUO)

Diumenge, 10 d’abril, a les 12:30 h. Capella de
la Mare de Déu de la Font - s/n.
Entrades: https://entradas.codetickets.com/
entradas/concert-de-the-new-raemon-duo-/26559/festival-recondit/online?lang=ca_
ES
ABANS DEL CONCERT...
A les 9.30 h. Ruta teatralitzada de
descobriment de Fontcoberta.
A les 11 h. Instal·lació de jocs i malabars.
A les 11.30 h. Tast de vins a càrrec de La
Consulta.

CERTAMEN LITERARI ALZINA
RECLAMADORA
Dissabte 30 d’abril, a les 7 de la tarda,
al Pavelló poliesportiu municipal de
Fontcoberta. Lliurament de premis del
certamen literari Alzina Reclamadora.

PORQUERES
BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ
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
VISITA GUIADA A L’ESTUDI TALLER CARLES
FONTSERÈ
Dissabte 2, a les 12 h. Visita guiada a l’estudi
taller del polifacètic artista Carles Fontserè.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a
porqueres.cat
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ON ANAR
CICLE DE CINEMA DE DONES
Divendres 8, a les 19 h. Maudie, el color de la
vida. Dirigida per Aisling Walsh. 115 minuts.
Canadà, 2016. Aforament limitat.
Cal inscripció prèvia a bit.ly/3JnqWnz
CLUB DE CINEMA
Divendres 29, a les 19 h. La carta final.
Dirigida per David Hugh Jones. Adaptació
cinematogràfica de la novel·la 84, Charing
Cross Road de Helene Hanff. Projecció oberta
a tothom. Aforament limitat.
Cal inscripció prèvia: biblioteca@porqueres.cat
EXPOSICIONS
De l’19 al 29 d’abril. Còmic infantil i juvenil.
A través d’un recorregut visual coneixerem
les novel·les gràfiques, els orígens, història,
beneficis de la seva lectura. Amb una mostra
de còmics que es podrà consultar.
LA BIBLIOTECA TANCA PER VACANCES DEL
11 AL 16 D’ABRIL.

ACTIVITATS D’ABRIL PER
SETMANA SANTA
MISSA DEL RAM

Diumenge 10 d’abril, a les 12 h., a la plaça
Major de Porqueres.

PRIMER VIACRUCIS TEATRALITZAT A
PORQUERES!
Divendres 15 d’abril, a les 9 del vespre, a la
plaça Major.
Vine a viure les escenes més importants de la
passió amb el primer viacrucis teatralitzat de
la comarca!
Activitat gratuïta. No cal reserva prèvia.

ACTIVITATS ESPORTIVES
CASAL ESPORTIU SETMANA SANTA
Dies 11, 12, 13 i 14 d’abril. De 9 a 13 hores.
Preu: 9 € 3 o més dies, 13 € dies solts.
Edats: de P2 a 6è. Activitats adaptades a totes
les edats. Opció de bon dia i dinar.
Inscripcions i informació:
www.esportsporqueres.com, fins el 5 d’abril.
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PETANCA
DOBLETES
Diumenge 10 d’abril. A partir de les 9 h. Pistes
municipals (plaça dels Poetes).
Inscripcions: Federació Catalana de Petanca,
només jugadors federats prèvia classificació.
CAMPIONAT COMARCAL INFANTIL DE
FUTBOL SALA
Dilluns 11 d’abril. A partir de les 15 h. Pavelló
municipal de Porqueres.
Campionat comarcal escolar de futbol sala per
a alumnes de 1r i 2n ESO (2008/2009).
Inscripcions: Al Consell Esportiu del Pla de
l’Estany (972 581 344) o www.ceplaestany.cat
CAMPIONAT INTERCOMARCAL DE
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Diumenge 24 d’abril. A partir de les 9:30 h.
Pavelló municipal de Porqueres.
Campionat de Gimnàstica Artística escolar,
amb la participació de les comarques de l’Alt
Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de
l’Estany i Ripollès.
Més informació: www.ceplaestany.cat
V SORTIDA CICLOTURISTA #ETERNKUBA
Dissabte 30 d’abril. Sortida 10 h.
Recorregut: 43 km. Sortida i arribada plaça
Major de Porqueres. Sortida ciclista en
carretera no competitiva en memòria de Jakub
Chara “kuba”.
Activitat gratuïta, no cal inscripció prèvia.

CENTRE CÍVIC DE PORQUERES
RERELTELÓ. 7a EDICIÓ

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!
Tota la programació i venda d’entrades a
rereltelo.cat
Segueix l’actualitat a Instagram @rereltelo
Divendres 8 d’abril, a les 20.30 h. GABRIELA
RICHARDSON. Música. 10 €.
Activitat complementària + RET:
Dissabte 9 d’abril, a les 18 h. DESFILADA DE
MODA SOSTENIBLE. Activitat gratuïta.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Taula rodona: El repte de la sostenibilitat en la
indústria de la moda. Amb la participació de:
Xavier Mancho, Silvia Castelló, Gerard Porta,
Irene Bosc i Silvia Calvo.
Modera: Elisa Teixidor.
Divendres 22 d’abril a les 20.30 h. MIGRARE.
Dansa · poesia visual. 10 €.

MONOGRÀFIC DEL MES

ABRIL – TAST DE CERVESA ARTESANA
Si t’agrada la cervesa i vols entendre què hi
ha darrere de la cultura cervesera emergent:
apunta’t a aquest monogràfic! Notaràs un
abans i un després en el teu “gaudi cerveser”
un cop hagis passat per aquest taller.
A càrrec de Lorena Bazán.
Sessions:
Dijous 21 d’abril, de 20 a 21.45 h.
Dijous 28 d’abril, de 20 a 21.45 h.
Dijous 5 de maig, de 20 a 21.45 h.
Preu: 60 €.
Inscripcions a www.centrecivicporqueres.cat
Es requereix un mínim de 10 participants.

MINICÍVIC
2a JORNADA PARTICIPATIVA

Dissabte 1 d’abril, d’11 a 13 h.
Cal inscripció a www.centrecivicporqueres.cat

CASAL DE LA GENT GRAN
Renovació del carnet de Soci. El preu és de
10 euros per persona. Es pot passar pel Casal
durant el mes d’ABRIL.

DINAR DE SANT JORDI

Dissabte 23 de abril, a les 14 h., a Can
Carreras. Dinar i seguidament ball a càrrec
d’ANDREU DE ROSES.
Inscripcions i pagament: de l’11 al 20 d’abril,
de 4 a 7 de la tarda, a les oficines del Casal de
la Gent Gran de Porqueres.
Preu: Socis, 15 euros. No Socis, 20 euros.

VIATGE PRIMERA QUINZENA DE JUNY
S’està organitzant un viatge per la primera
quinzena del mes de juny.
Més informació a les oficines del Casal.

SANT MIQUEL
DE CAMPMAJOR
25a CANTADA DE CARAMELLES
Dissabte 16 d’abril. A les 18.30 h. Plaça de les
Escoles (Sant Miquel de Campmajor).
25a Cantada de Caramelles.
Celebrem el 25 aniversari del Grup de
Caramelles de Sant Miquel de Campmajor.
Us hi esperem a tots.
En cas de pluja, es farà al local del Sindicat.

LLIURAMENT DE PREMIS DEL
3R CONCURS LITERARI DE SANT
MIQUEL DE CAMPMAJOR
Diumenge 24 d’abril. A les 18 h. Plaça de les
Escoles (Sant Miquel de Campmajor). En cas
de pluja, al local del Sindicat.
Tot seguit, al local del Sindicat. Histèries
Uterines, de Xavi Demelo. Espectacle d’humor
i sensibilització a favor de la igualtat de gènere
per a públic adult.

SERINYÀ
VI MARXA SOLIDÀRIA SERINYÀ
MAS CASADEVALL
Diumenge 3 d’abril, al pavelló poliesportiu de
Serinyà.
Inscripcions: de 8 a 9:30 h el dia de la prova.
De 8 a 9:45 h. Lliurament de xip i dorsal.
A les 10 h. Inici de la prova.
Distància 9,5Km, desnivell 55 m.
Categories:
Promoció A masculí i femení, fins al 2007.
Promoció B masculí i femení, del 2006 al
2003.
Sènior masculí i femení, del 2002 al 1982.
Veterans A masculí i femení, del 1981 al 1972.
Veterans B masculí i femení, a partir del 1971.
35 _

ON ANAR
CONCERT DE PRIMAVERA
Diumenge 3 d’abril, a les 17.30 h. A càrrec
dels alumnes del mètode Suzuki.

CÍVIC CAN XERRIC
A partir del 4 d’abril, de dilluns a divendres, de
16 a 20 h.
El Cívic Can Xerric treballa en els àmbits
social i cultural per ser un punt de trobada
i de referència per tots els veïns i veïnes de
Serinyà. Vol donar suport a totes les iniciatives
comunitàries amb la participació ciutadana
com a eix principal dels seus projectes.
• Programació de cursos, tallers, tertúlies
exposicions...
• Sala de lectura i d’estudi.
• Reforç escolar per a primària i secundària.
• Assessorament digital.
• Suport a iniciatives comunitàries.

EXPOSICIÓ

JOSEP FELIP I PRIVAT: L’ÀNIMA DE LA FUSTA
Josep Felip i Privat, home de Serinyà, dels
boscos, de les muntanyes que l’envolten.
Tallava la fusta, pintava, dibuixava sense
deixar de tocar la terra que l’envoltava, amb
el cor posat en la naturalesa que inflamava el
seu pensament i guiava el seu desig. Allunyat
deliberadament de la grandiloqüència dels
grans discursos teòrics, amb la factura directa
d’algú lligat a tot allò que creix i respira,
buscava en la fusta l’ànima de la natura.

XERRADA INFORMATIVA SOBRE
EL NOU MODEL DE RECOLLIDA DE
RESIDUS A SERINYÀ
Dijous 7 d’abril, a les 19:30 h., al Pavelló.
Explicació dels motius del canvi.
Plantejament del nou sistema i calendari de la
campanya d’implantació.
Resolució de dubtes i aportacions.

RECOLLIDA DE RESIDUS

Diumenge 1 de maig, a les 9:30 h., davant de
l’Ajuntament.
Esmorzar gratuït per als participants.

ESCOLA BORA GRAN
XOCOLATADA SOLIDÀRIA EN
BENEFICI A L’HOSPITAL SANT JOAN
DE DÉU PEL CÀNCER INFANTIL

Divendres 22 d’abril, a les 16.30 h., a la
plaça de l’Ajuntament. I presentació del llibre
gegant, que aquest any porta per títol: Juguem
amb la llengua.

AFA BORA GRAN
PARADA DE LLIBRES I ROSES DE SANT
JORDI
Divendres 22, de 15 a 18 h., a la plaça de
l’Ajuntament.
Dissabte 23, de 9 a 18 h., davant del Bypass.

FESTA DE LA PRIMAVERA

A les 11 h. Inici del mercat de segona mà de
roba i estris de casa.
A les 14 h. Dinar popular.
A les 15:30 h. Concert.

CASAL DE LA GENT GRAN
MONOGRÀFIC FEM SMARTPHONE

Inici 1 d’abril, a les 11 h.
Inscripcions al telèfon 972 593 128.
Aprendrem a utilitzar les eines de què disposa
el nostre mòbil.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Dimarts, de 9 a 10 h. i de 10 a 11 h.
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LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Divendres, de 9 a 10 h. i de 10 a 11 h.
(rehabilitadora), a Can Xerric.
Per a inscripcions i més informació a
l’Ajuntament (tel. 972 593 128).

TALLER DE MEMÒRIA

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

FEM CAMÍ

Dimecres 13 i 27 d’abril, a les 15 h.
Passejades en grup per a la gent gran.
Activitat quinzenal. Gratuïta.

DINAMITZACIÓ DEL PARC DE LA
SALUT

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

FOTOGRAFIA DE FAMÍLIA DEL
DINAR DE COL·LABORADORS DE
RÀDIO BANYOLES
El dia 11 de març Ràdio Banyoles va fer
un dinar per celebrar el 31è aniversari de
l’emissora, i ho va aprofitar per homenatjar
Baldiri Bramon, Miquel Rustullet, Jordi Xena,
Josep Gifra “Hope”, Esteve Sarquella i Xavi
Puigdemont, que fa més de 25 anys que
col·laboren a l’emissora.
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MÉS A MES
‘SENSE FRONTERES’ DE RÀDIO
BANYOLES GUANYA EL PREMI A
MILLOR TREBALL DE RÀDIO ALS
PREMIS CARLES RAHOLA
CRIDA DE VOLUNTARIAT
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.
El programa ‘Sense fronteres’ de Ràdio
Banyoles ha estat guardonat amb el premi
Miquel Diumé al Millor treball de ràdio als
XIII Premis Carles Rahola de Comunicació
Local de la Diputació de Girona i el Col·legi
de Periodistes. Els guardons, han reconegut
el programa “per la bona feina de producció i
pel bon plantejament, que combina diferents
punts de vista i permet una bona divulgació.
Una manera tranquil·la de difondre viatges i
cultures”.
En el moment de recollir el premi, els
conductors del ‘Sense fronteres’, Martí Masó
i Jordi Ros, van agraïr la possibilitat que
els brinda l’emissora i van destacar que el
programa els permet viatjar de Banyoles al
món a través de la ràdio.
Els Premis Carles Rahola de Comunicació
Local també van reconeixer la web de Ràdio
Banyoles com a finalista en la categoria de
Millor informació digital.

BANYOLES SOLIDÀRIA, ONG DEL
PLA DE L’ESTANY
Davant de les necessitats urgents del poble
ucraïnès, es fa una crida als socis i amics per
recaptar diners per donar a Càrites qui ho
enviarà a Ucraïna.
Feu l’ingrés al compte de TRIODOS ES21 1491
0001 2721 0558 8327 especificant clarament
el vostre nom i UCRAÏNA.
L’any que ve us ho afegirem al certificat de
donació per presentar a Hisenda.
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El dissabte dia 7 de maig, de 10 a 12 h.,
a l’oficina Cal Drac hem organitzat una
jornada oberta on totes aquelles persones
interessades podran aprendre a sanejar un
ordinador. Totes les persones interessades
en la jornada o en fer-se voluntari/a poden
contactar amb nosaltres a
labdoobanyoles@plaestany.cat
Contacte: Raquel López
labdoobanyoles@plaestany.cat
https://www.labdoo.org/ca/
Àrea de Benestar Social del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany.

DONACIONS DE SANG

Per reservar hora: donarsang.gencat.cat
CORNELLÀ DEL TERRI. Dia 6 d’abril. LLAR DE
JUBILATS, de 17 a 21 h.

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).

SOLAR

Estalvia amb
Agrienergia Solar
Redueix un 50 % la teva
factura de la llum
Demana’ns una proposta bàsica gratuïta
solar@agrienergia.com

compromís | persones | energia

GENERACIÓ POST

Harold Abellan Galceran Fotògraf
La teva història?
La fotografia ha sigut el que he vist a casa
tota la vida, podríem dir que és la meva passió
convertida en feina. Agafar la càmera és com
un bàlsam, un conjunt d’emocions inexplicables
que detenen el temps cada cop que em poso
a treballar. És el que he vist amb els meus
pares, des de petit, quan recorríem Europa
fotografiant paisatges, monuments, la vida al
carrer… És allò que se’m dona bé sense voler.
La primera càmera reflex la vaig tenir cap als 5
anys. Crec que la primera vegada que vaig anar
sol amb la càmera va ser al viatge de fi de curs
de 1r de Primària i des d’aleshores ja no ho he
deixat.
L’adolescència va venir amb tots els canvis
pertinents de l’edat. Vaig començar rem i anava
a totes les competicions amb la càmera a la
mà. Quan va arribar l’època dels concerts, i els
amics et demanaven si podies fer-los fotos, t’hi
tiraves de caps. I sinó quan sorties de festa en
general; de l’època de les Rodes en tinc unes
quantes amb una càmera compacta que va
acabar bastant perjudicada. D’una manera o
altra, la fotografia sempre m’ha acompanyat.
Actualment tot això ha derivat als reportatges
en general; per una banda estic submergit en
els casaments i les seves emocions a flor de pell,
en l’adrenalina d’immortalitzar un moment únic
i irrepetible. I per l’altra hi ha els esdeveniments
esportius i culturals, els reportatges
d’aniversari, les sessions fotogràfiques de
parella, individuals, així com l’altre vessant que
és la fotografia d’arquitectura.
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Redacció d’Els Colors

Ambició o vocació?
Les dues coses, cadascuna al seu temps. Fins
als 15-16 anys feia fotos com una cosa més
del dia a dia. Dels 16 als 26 podríem dir que
va evolucionar del que feia sense pensar, que
m’agradava i ja està, a un neguit que m’atreia
i volia millorar. Dels 26 als 30 va sorgir la
vocació, el retratar indiscriminadament
concerts, competicions esportives i persones.
Als 30 va començar a barrejar-se la vocació amb
l’ambició. Fer cursos per millorar, proposar-se
un objectiu. Assolir-lo i anar per un altre.
Viure per treballar o treballar per viure?
Una mica el mateix que abans. Les dues coses,
cadascuna al seu temps. Que a l’adolescència
et vingui un grup de música i et demani per
fer fotos a Barrakes, a canvi de barra lliure al
sortidor de cervesa del backstage em semblava
el millor negoci del món. Més endavant, que
et paguessin quelcom per una sessió ja era
un triomf abismal. Al començament vivia per
treballar, perquè tampoc ho considerava una
feina. Una passió de la qual cobrava. Una cosa
que faria gratis perquè era com cobrar per
respirar, allò que fas encara que no et paguin.
Amb el temps... comences a valorar tenir mig
dia de festa a la setmana, després un dia sencer,
i arriba el moment que vols gaudir de dos dies
seguits. Fins i tot unes vacances d’una setmana
a l’any, i comences a pensar que treballar per
viure tampoc està malament.

Festa Major de Cornellà del Terri

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

La farem grossa!
Del 14 al 18 d’abril de 2022
FESTA TRADICIONAL D’INTERÈS NACIONAL
(Plantada de l’Arbre del Maig i Ball del Cornut)
DIVENDRES 15 D’ABRIL
A les 12 del migdia, a la plaça del Maig. TALLADA
DE L’ARBRE DEL MAIG, i seguidament anirem a
tallar el nou arbre, escollint el mes alt de l’indret.
A partir de les 2 del migdia, al pàrquing davant
Ajuntament, SARDINADA POPULAR. A més de
sardines, també hi haurà truites i pa amb tomata.
Per poder venir a dinar cal comprar el tiquet
prèviament.
Inscriu-te a www.cornelladelterri.cat i recull el
tiquet i fes el pagament al pavelló, de dilluns a
divendres, de 4 a 9 del vespre, fins el dilluns 11
d’abril. La Beguda es podrà comprar al bar de les
entitats. Aforament limitat.
De 3 a 6 de la tarda, al pàrquing davant Ajuntament
INFABLES. Gratuït.
A les 5 de la tarda, al pàrquing davant Ajuntament,
PRESENTACIÓ DE LA GIMCANA DE LA FESTA
MAJOR.
A les 10 de la nit, CONCERT al pàrquing davant
Ajuntament. Concert amb La Montecarlo. Gratuït.
DISSABTE 16 D’ABRIL
De 10 a 12 del matí, al pàrquing de l’Ajuntament,
CONCURS DE DIBUIX INFANTIL - DIBUIXA LA

A PARTIR DEL 29 D’ABRIL
Tornem amb els sopars divendres i dissabtes

Menú Diari 12.00€

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

Concessionari
Oficial

CONTACTA AMB NOSALTRES
Ctra. Girona - Ripoll, km. 14.400 · 17844 - Cornellà del Terri (Girona)
www.carretillesgirona.com
972 59 40 76

660 898 062

info@carretillesgirona.com

FESTA MAJOR.
Informació i bases a www.cornelladelterri.cat.
Fins a 12 anys.
A les 12 del matí. Casal de la Gent Gran de Cornellà
del Terri, INAGURACIÓ EXPOSICIÓ RECORDEM
LES FESTES MAJORS DE CORNELLÀ DEL TERRI.
PRESENTACIÓ DE L’ATENEU CULTURAL LA VALL
DEL TERRI.
EXPOSICIÓ LGTBI: Soc el que sento i Superem el
racisme.
Informació i horaris a: www.cornelladelterri.cat.
De 2/4 de 11 a les 2 del migdia i de 2/4 de 4 a les 6
de la tarda, al pàrquing davant Ajuntament, PARC
INFANTIL AMB INFLABLES.
Preu: 2 €/matí. 2 €/tarda. 3 €/tot el dia.
A les 6 de la tarda, inici al pàrquing davant
Ajuntament i acabant a la Plaça de Maig. Cercavila
amb la Txaranga Bufant Fort i els Caps Grossos de
Cornellà del Terri.
A les 10 de la nit, CONCERT al pàrquing davant
Ajuntament. Concert amb MIQUEL ABRAS.
Activitat gratuïta.
DIUMENGE 17 D’ABRIL
De 9 a 11 del matí, al passeig Sant Jordi, XII
TROBADA DE CLÀSSICS.
A les 11 h. Ruta pels pobles de la Vall del Terri.
Inscripció a classicsvalldelterri@gmail.com (per
vehicle i conductor).
De 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia, al
davant de l’Ajuntament, TROBADA D’INTERCANVI
DE PLAQUES DE CAVA.
A les 10 del matí, esglèsia Sant Pere de Cornellà
del Terri, MISSA DE DIUMENGE.
A les 11 del matí, al pàrquing davant Ajuntament
CONCERT INFANTIL amb JORDI TONIETTI.
Activitat gratuïta
A 2/4 de 1 del migdia, al balcó del centre cultural
de la plaça del Maig. PREGÓ DE LA FESTA MAJOR,
a càrrec del Sr. Pere Reixach i Fuste artista i pintor
conegut com el GALL XINADOR.
A les 2/4 de 6 de la tarda, a l’església de Sant Pere.
Concert de Corals amb Coral la Vall del Terri, Coral
Palandriu, Coral Cors Alegres i Cor Mentha.
A les 6 de la tarda, PARTIT DE FUTBOL de
VETERANS de Festa Major.
Inscriu-te a www.cornelladelterri.cat
A 2/4 de 8 de la tarda, al Pavelló, concert i ball
amb el Grup Millenium. Activitat gratuïta.
A les 10 de la nit, al pàrquing davant Ajuntament,
CONCERT REMEMBERS DE FESTA MAJOR, amb
el grup de versions LOCA HISTÈRIA.
Activitat gratuïta.
DILLUNS 18 D’ABRIL
A les 11h del matí, església Sant Pere de Cornellà

Planxa i pintura - Mecànica i electricitat
Canvis de vidres - Neteja d’interiors

SOM TALLER OFICIAL EUROREPAR
Oferim manteniments periòdics de vehicles

Pressupostos sense compromís

Treballem per companyies d’assegurances

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

Tota mena de treballs en ferro
Especialitat en llars de foc
metàl·liques a mida
Veïnat “Mas Ferran”, s/n (Sords)
17844 CORNELLÀ DEL TERRI
Tel. 972 594 863
terrimetall@hotmail.com

Dilluns, tancat

del Terri. OFICI SOLEMNE.
A partir de les 12 del migdia, a la plaça del Maig.
PLANTADA DE L’ARBRE DEL MAIG I BALL DEL
CORNUT. “Festa Tradicional d’interès Nacional”,
amb els portadors de l’arbre, els balladors, el
Cornut, els trabucaires i acompanyats de la Banda
de Percussió de la Vall del Terri.
Seguidament, tres sardanes amb la PRINCIPAL DE
PORQUERES.
Un cop la comitiva de l’arbre hagi marxat de la
plaça del Maig per anar a buscar el nou arbre;
EXHIBICIÓ CASTELLERA. A càrrec de la colla
castellera ESPERXATS DE L’ESTANY.
De 10:30 a 13:30 h. CONCENTRACIÓ DE
SCRATCHING – TROBADA DE USK GIRONA.
Informació i horaris a: www.cornelladelterri.cat.
A les 5 de la tarda, a la plaça del Maig, SARDANES,
a càrrec de la Cobla-Orquestra SELVATANA.
A 2/4 de 7 del vespre, al pavelló. CONCERT i
BALL DE FI DE FESTA, a càrrec de la orquestra
SELVATANA.
Preu 12 € el mateix dia del concert a partir de les
6 de la tarda.
A les 7 del vespre, a la Conillera Espai teatral,
PEYU – L’HOME ORQUESTA.
Preu 10 €. Entrades a www.cornelladelterri.cat i al
pavelló de Cornellà del Terri fins el 13 d’abril.
A les 9 del vespre, al pàrquing davant Ajuntament,
FI DE FESTA amb CASTELL DE FOCS.
Tot seguit, queda’t a sopar al bar de les entitats...
amb sorteig per tots els assistents!
Servei de bar gestionat per les entitats de:
AE CORNELLÀ DEL TERRI, CLUB BÀSQUET VALL
DEL TERRI, CLUB PATINATGE CORNELLÀ DEL
TERRI, JUDO VALL DEL TERRI, CESP i AMIPA LA
VALL DEL TERRI.

Ctra. Banyoles - Girona, km 12,8
17844 CORNELLÀ DEL TERRI
Tel. 972 59 41 31
Les Preses - Quart - Figueres - La Cellera
www.oliveras.org

• Tots el actes, així com el lloc i horaris, poden ésser
modificats s’hi causes imprevistes a l’organització
així ho aconsellessin.
• Organitza Ajuntament de Cornellà del Terri, amb
la col·laboració de les entitats i associacions del
poble que hi participen.
• Agraïment a tots els voluntaris que fan possible
la Festa Major.
• En cas de pluja els concerts es faran al pavelló de
Cornellà del Terri.

TENDALS

www.cobertex.com
Tel. 972 596 840
Av. França 173
17840 Sarrià de Ter (Girona)

especialistes en tot tipus de pèrgoles

Instal.lació de: Pèrgoles d’alumini, bioclimàtiques i tensades
Mosquiteres
Tendals
Cortines

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

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

Deixa de carregar garrafes,
nosaltres ho fem per tu!
Et portem l’aigua mineral al teu domicili.
De dilluns a dissabte.
Repartiment a tota la comarca del Pla de l’Estany.

COMPRANT-NE
10 PACKS,

COMPRANT-NE
10 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€

COMPRANT-NE
10 PACKS,

1 DE REGAL!

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

MÉS INFORMACIÓ:

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

agua_express_banyoles

PACK 2,74€ (2 u. x 2,5 litres)
Unitat 1,37€
TOTS ELS PREUS SÓN AMB IVA INCLÒS

682 41 76 17 - 655 71 60 36

DISTRIBUIDORS DE L’AIGUA DE SANT ANIOL, AL PLA DE L’ESTANY, PER A PARTICULARS

LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA

Per Josep Grabuleda

Atac sagnant a la feina
El divendres 13 de setembre de 1935, cap a
les nou del matí, en una fàbrica de Banyoles es
va produir un atac violent i sagnant entre dos
treballadors.
Se’n varen fer ressò unes quantes publicacions:
de Banyoles (Avant, el 15 de setembre), Girona
(L’Autonomista, 17 de setembre) i Barcelona (La
Vanguardia, La Veu de Catalunya i El Diluvio, tots
tres el 15 de setembre, La Humanitat, 17 i 18
de setembre, i La Publicitat, el 17 de setembre).
Els fets varen passar a la fàbrica de pastes de
sopa que tenia la família Hostench (l’empresari
Antoni Hostench Romaní) al carrer Major. Un
treballador en va agredir un altre amb una
ganiveta de les que feien servir a l’establiment
per a tallar pastes. En definitiva, Lluís
Bonaventura va lesionar Francesc Serramitjana.
De resultes de l’agressió, Francesc Serramitjana
va ser ferit de poca consideració al coll. També
va resultar nafrat a la mà (al monyó) el fill de
l’amo (Lluís Hostench Franch) que va intentar
intercedir-hi i separar-los. Finalment, amb
ajuda dels altres treballadors (“obrers”, segons
el llenguatge emprat per tots els diaris) varen
poder reduir Lluís Bonaventura.
Tanmateix, l’agressor Lluís Bonaventura es va
pensar que havia mort (o malferit) Francesc
Serramitjana, es va escapolir dels companys
que el retenien i va intentar suïcidar-se clavantse un estri punxegut al coll. Segons l’Avant:
“Moments després l’agressor aprofitant un

descuit dels companys que els subjectaven
i segurament cregut que eren més greus
les ferides donades al seu company intentà
suïcidar-se amb una eina de tall que li vingué
a mà amb la qual es produí una greu ferida.” En
canvi, L’Autonomista afirma que es van llençar a
una màquina. De seguida el jutge de pau es va
personar al lloc dels fets.
Sigui com sigui, d’acord amb l’Avant, el varen
portar en estat agònic a l’Hospital Municipal,
situat a l’actual carrer de la Pia Almoina:
“Assistit a l’hospital el metge diagnosticà que el
seu estat era gravíssim degut a sofrir una ferida
incissiva al coll i fractura complicada del colze
dret”.
En els relats periodístics no se’ns expliquen
clarament els motius de l’acte violent (“els
perquès”). Tot, però, porta a pensar que “se li
havia anat l’olla”. O almenys això defensava el
gironí L’Autonomista, que considerava que l’acte
s’havia originat “en un moment de pertorbació
mental”. Igualment explicava que ningú no hi va
entendre res, ja que Lluís Bonaventura era un
bon home i un home de confiança de la casa:
“L’agressor era un home de confiança de la
casa i incapaç de fer la més petita a ningú. Per
això hom creu que l’intent de suïcidi fou en un
moment d’al·lucinació mental.”
Segurament, com solia passar, hi havia alguna
disputa (o malentès) entre els dos companys de
feina des de feia temps.

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

Tel. 972 576 704 · Fax 972 574 023
email: porqueres@mafonsa.cat
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ANIMALS PROPERS

Per Clínica 1001

Reﬁlo i canto: -Que arriba la primavera!
Volo i salto: -Com m’agrada de fer festa! Abans m’agafaven per escoltar-me
i ara busco llavors als cards per sadollar-me!
No sóc la primera roja, però aviam si endevines com em diuen?

Català: Cadernera (Cardina a Banyoles); Castellà: Jilguero Europeo; Anglès: European Goldﬁnch; Llatí: Carduelis carduelis

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS
El nom cientíﬁc fa referència a la seva aﬁció per les llavors dels cards, sobre els quals es posa per anar-les
extraient d’una en una. Fa uns 12,5 cm de llargària. Abans els mantenien en captivitat pels seu cant. Comparat
amb els canaris, es fan concursos. Envergadura d’uns 25 cm, i pes per sota dels 20 g.

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

elis

t

1

VINE
A DISFRUTAR DE...

TOTS ELS PARTITS DE FUTBOL, LES CURSES DE MOTO GP I FÓRMULA 1

Únic canal autoritzat per emetre
tot el futbol als locals públics

Cra. C-66 km, 41,8 · CORNELLÀ DEL TERRI (Girona) Tel. 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

MENÚ DIARI

MENJAR BÉ

Per Jaume Fàbrega

Faves ofegades amb costelló
Un dels clàssics de la cuina d’aquest país
–d’aquests països- són les faves ofegades o
estofades, dites habitualment “a la catalana”; es
fan, de forma semblant, al País Valencià i a les
Illes (faves sacsades, faves al tombet, ofegades,
etc.). A casa aquest plat no mancava mai, tot
anunciant la primavera; de gust amorós, sensual
i perfumat, només surt bé si es fa ofegat i amb
els millors ingredients, sobretot amb faves
acabades de collir i embotits casolans.
La mare hi solia posar sempre costelló (costella
de porc).
INGREDIENTS
Dos quilos de faves desgranades, collides el
mateix dia.
Vuit talls de costelló.
Quatre talls de botifarra negra gruixuda o per
a faves.
Una botifarra de perol seca.
Quatre talls de cansalada.
Dos cebes tendres.
Sal.
Un farcellet d’herbes: menta, llorer, all tendre.
Oli o llard.
Aigua.
Un raig d’aiguardent.
Anís.
Vi ranci (opcional).
ELABORACIÓ
En una olla posada al foc amb greix o oli fregiuhi o escalfeu-hi el costelló (si és confitat) i
sofregiu-hi una mica la cansalada i la botifarra
(negra i de perol, tallades a rodelles). Aparteu
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la botifarra. Hi afegiu les cebes picades sense
deixar que agafin massa color; afegiu-hi les
faves i tireu-hi el manat d’herbes lligades
amb un fil (menta, llor, julivert, all tendre, una
fulla de ceba tendra per aguantar-ho tot, tot
ben lligat). Tireu-hi un got d’aiguardent o una
llossada d’aigua. Tapeu l’olla amb un plat soper
amb aigua. De tant en tant, traieu-lo i sacsegeu
l’olla i afegiu-hi unes gotes d’aigua del plat.
Coeu-les fins que estiguin a punt de servir (uns
25 o 30 minuts, depèn com de tendres siguin
les faves). Han de quedar més aviat sucoses.
NOTES
No cal dir que es tracta d’un plat de temporada,
estrictament primaveral. Hi són molt bons
també alguns pèsols –que donen dolçor al plat–
i, fins i tot, carxofes morades: una combinació
superba. A casa sempre s’hi posaven pèsols,
afegits una mica després ja que es couen amb
menys temps.

JA TENIM A
PUNT TOTS
ELS VESTITS
DE COMUNIÓ
c/ Rubió d’Ors, nau 18
(al costat de l’Ajuntament)
PORQUERES
Tel. 972 58 30 39

www.botiguesbonanit.com

Pg. Olot, 97-97A
GIRONA
Tel. 972 24 57 58

Llistes de naixement

COM VA COMENÇAR...

Per Joan Anton Abellán

El tennis de taula
El tennis de taula, o el que en dèiem ping-pong,
fou un esport força desconegut a Banyoles fins
als anys 70 del segle passat. Abans, però, n’hi ha
alguna referència aïllada: el 29 de setembre de
1935, l’Avant deia que aquell dia s’inaugurava
«un ping-pong habilitat» en els locals de la
Parròquia de Santa Maria; tres mesos més
tard afegia que el «Grup Sant Martirià», de
la Unió Diocesana de Joves Cristians, tenia
com a projectes immediats l’organització d’un
«campionat de Ping-Pong» i finalment la revista
Horizontes del mes d’octubre de 1946, deia
que «costeada por la Junta Parroquial, ha sido
reparada la mesa de ping-pong instal·lada en el
local del Centro».
I si deixem de banda la celebració al mes de
gener de 1948 de la final del «V Campeonato
Provincial del Frente de Juventudes», celebrat
al «Casino Bañolense», en què varen participar
dos equips forans, no hi ha més noticies fins
arribar al 22 d’agost de 1970. Aquell dia, al
cafè del Cercle de Catòlics, es va dur a terme
un Campionat de Ping-Pong que duia per lema
«primer trofeu Jordi Gifra», promocionat pel
conserge-encarregat del bar de l’entitat, i en
el qual varen participar 30 jugadors. Aquell
mateix any, el 21 de novembre, es disputava el
II Trofeo Jordi Gifra, i el 1971 el III Trofeo Gifra,
el mateix any que ja es comença a parlar de fer
unes sales noves per a jocs d’interior al nou
local de L’Abeurador, del Cercle de Catòlics.
Un fet que serà realitat per Sant Martirià de
1973, quan s’inauguri una sala amb «ping-pong
i billar».
Mentrestant, l’any 1972, entre els diferents
projectes que hi havia a redós de l’anomenada
«Pista parroquial», situada a tocar de l’església
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de Sant Pere, es preveia d’instal·lar «otra sala
para el juego del tenis de mesa».
D’aquesta manera ens trobem que a
començaments de la dècada dels setanta són
dos els locals que ofereixen l’oportunitat de
practicar aquest esport, però sembla que tot
es va quedar aquí i hauríem d’esperar una nova
dècada per tornar a trobar nous campionats. El
primer, el 23 de desembre de 1982, als locals
del Centre Excursionista de Banyoles, i el
1983, com a part dels actes de la Festa Major
se celebrà el «I campionat de Ping-Pong Festa
Major 83», del qual l’any 1986 se’n disputaria
la quarta edició; de la mateixa manera que
el 1984 se l’incloïa com un dels esports que
formaven part de la «4ª Setmana de l’Esport a
Banyoles i Comarca».
Possiblement aquesta revifalla va fer que
el mes d’octubre de 1987 es disputés un
torneig per dur a terme la inauguració oficial
del Club Recreatiu Banyoles de Tennis de
Taula, que segons deia la revista Horizontes
d’aquella data, tenia previst estrenar-se aquella
mateixa temporada en competició oficial, però
malauradament la idea no va tirar endavant.

Nosaltres volem un futur
amb energies renovables, i tu?

Plaques
solars

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

Bateria
d'emmagatzematge
d'energia solar
EOG_22

Punt
de càrrega
vehicle
elèctric

Entra i demana
el teu estudi
personalitzat

PREVENCIÓ I SEGURETAT

Per Faust Moreno Rodríguez

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

La nova Llei de trànsit
El passat 21 de març va entrar en vigor la nova
Llei de trànsit, que comporta certs canvis
respecte a la normativa anterior. A continuació
us expliquem els més rellevants:
• Desapareix el marge per avançar: A partir
d’ara quan es facin avançaments, no es
podrà sobrepassar en 20 km/hora la velocitat
màxima de la via.
• Fer servir el mòbil al volant: La pèrdua de
punts per l’ús del mòbil o la manipulació
de qualsevol dispositiu electrònic s’agreuja
augmentant-la de 3 a 6 en el cas que siguin
utilitzats mentre es condueix.
• Cinturó de seguretat i sistemes de protecció:
No portar el cinturó de seguretat serà motiu
de pèrdua de 4 punts, així com no portar
altres elements de seguretat indispensables.
La pèrdua de punts augmentarà de 3 a 4 si
“no se’n fa ús, o no es fa de forma adequada,
del cinturó de seguretat, dels sistemes de
retenció infantil, del casc i altres elements de
protecció obligatoris”.
• Detecció de radars: L’ús o tinença de
detectors de radars, encara que aquests
estiguin apagats o inutilitzats. Suposa una
pèrdua de 3 punts.
• Avançament a ciclistes: està prohibit avançar
ciclistes posant-los en perill o entorpint-ne la
marxa. S’augmenta la sanció de 4 a 6 punts a
qui avanci a ciclistes i no mantinguin els 1,5
metres de distància obligatòria.

• Objectes a les vies: Llançar burilles o
qualsevol altre objecte a les vies o als voltants
que puguin produir accidents o incendis,
suposa un augment de la sanció de 4 a 6
punts.
• Menors d’edat i alcohol: En cap cas un
conductor menor (de ciclomotor, bicicleta o
patinet) pot circular per les vies amb una taxa
d’alcohol en sang superior als 0 grams per
litre o d’alcohol en aire expirat superior a 0
mil·ligrams per litre.
• Vehicles de mobilitat personal (VMP):
Els conductors de patinets o monopatins
elèctrics, Segway, etc., estaran obligats a
utilitzar casc de protecció A més, en queda
prohibida la circulació en voreres, autopistes
i autovies.
• Frau per obtenir el permís de conducció:
Utilitzar dispositius d’intercomunicació no
autoritzats als exàmens de conduir, tant
per l’obtenció com per a la recuperació dels
permisos de conduir, es considerarà una
infracció molt greu sancionada amb 500
euros i 6 mesos sense poder-se tornar a
presentar.
• Estacionar o parar en un carril bici: És
considerada una infracció greu i se sanciona
amb 200 euros de multa.
• Canvis sobre el permís de conduir i els
punts: La recuperació dels punts inicials
podrà aconseguir-se després de 2 anys sense
cometre cap infracció.

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
ABRIL 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

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

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

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

SERINYÀ

PORQUERES

FONTCOBERTA

CORNELLÀ DEL TERRI

Dia 1
ANNA M. PAGÈS

Dies 4, 5, 6, 7, 8
NATÀLIA RUHÍ

TELÈFONS D’INTERÈS

Dies 19, 20, 21, 22
JOSEP M. TORRES
Dies 25, 26, 27, 28, 29
M. CARME BUSQUETS

CAMÓS

Dies 11, 12, 13, 14
CARME FRIGOLÉ

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

CAMÓS

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

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

NATÀLIA RUHÍ
Ctra. Banyoles, 25 · Fontcoberta
Tel. 972 57 32 15
JOSEP TORRES
Sant Andreu, 35 · Porqueres
Tel. 667 989 894

CORNELLÀ DEL TERRI

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

CRESPIÀ

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

ESPONELLÀ

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

FONTCOBERTA

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

PALOL DE REVARDIT

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

PORQUERES

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

SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

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

SERINYÀ

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

VILADEMULS

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

Text: Núria Ferrer Riera
Núm. Col. 15917
vistaOptica Banyoles

VISIÓ ÒPTICA
15 anys de vistaOptica Banyoles
Aquest any estem de celebració. Ja fa 15 anys que
vistaOptica Banyoles treballa per al benestar visual
de la població de Banyoles i rodalies.
Ens hem especialitzat en l’entrenament visual, en les
prescripcions més complexes, i actualment estem
oferint el servei d’audiologia. Sempre en formació
constant per estar a l’avantguarda dels nous estudis
i oferir a cada pacient la millor prescripció segons la
seva necessitat.
L’equip de vistaOptica Banyoles vetlla perquè cada
un dels nostres pacients gaudeixi d’una bona eficàcia
visual. Amb això, no només volem donar una visió
nítida de lluny, sinó que, a més a més, volem que la
persona no es fatigui en llargs períodes de temps
davant de l’ordinador o altres tipus de pantalles.
També valorem que els seus ulls es moguin de forma
correcta i treballin coordinadament, que l’enfoc sigui
l’adequat a l’edat, reduir simptomatologia com el mal

no t’has fet mai cap revisió auditiva o creus que cada
cop et costa més entendre a la gent quan parla, et
convido a fer una prova. És GRATUÏTA!!
Amb tot, us volem donar les gràcies, perquè sense

de cap al final del dia, ulls vermells, picor, coïssor...

vosaltres no hauríem arribat fins aquí. Per això

En definitiva, el que busquem és que el sistema visual

us tenim preparat un regal, fins que s’acabin les

de cada pacient rendeixi amb tot el seu potencial.

existències, eh??? Te’l perdràs??

I ara, a més a més, oferim el servei d’audiologia. Si

DE TOT COR, MOLTES GRÀCIES!!

SERVEIS

D’OPTOMETRIA, AUDIOLOGIA
I TERÀPIA VISUAL
NOVA COL·LECCIÓ

PRIMAVERA - ESTIU

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

Text: Maica Palmada

Qui va ser Irene Sendler?
Avui us parlaré d’una dona extraordinària que va fer
molt de bé en temps que els nazis van envair Polònia,
avui no són els nazis, són aquests anhels de poder
que fan que els pobles germans es barallin entre ells,
pares contra fills, fills contra pares, fins quan durarà
tot això? Esperem que no es repeteixi la barbaritat
que va viure el poble polonès, esperem que els que
governen els països deixin enrere els seus prejudicis i
aquesta barbàrie s’acabi aviat.
Perquè si una cosa és certa, és que les guerres dels
rics les paguen els pobres.
Esperem que la història que us porto avui no s’hagi
de repetir.
Va néixer a Varsòvia el 15 de febrer de 1910, era
coneguda com “l’àngel del Gueto de Varsòvia”.
El seu pare era un reconegut metge que va morir el
1917 a causa d’un tifus contret en tractar diversos
pacients rebutjats pels seus col·legues: molts
d’aquests pacients eren jueus. Després de la seva
mort, els líders de la comunitat jueva van decidir
pagar els estudis d’infermera a Irene.
Quan Alemanya va envair el país el 1939, era
infermera en el Departament de Benestar Social de
Varsòvia, el qual portava els menjadors comunitaris
de la ciutat. Gràcies a ella, aquests menjadors no
només proporcionaven menjar per a orfes, ancians
i pobres sinó que a més lliuraven roba, medicines
i diners.
El 1942 els nazis van crear un gueto a Varsòvia,
i Irene, horroritzada per les condicions en què
es vivia allà, es va unir al Consell per a l’Ajuda de
Jueus, Zegota.
Va aconseguir dues identificacions de l’oficina
sanitària, una de les tasques era la lluita contra
les malalties contagioses. Com que els alemanys
invasors tenien por que es produís una epidèmia
de tifus, toleraven que els polonesos controlessin
el recinte.
Al llarg d’un any i mig, fins a l’evacuació del gueto a
l’estiu de 1942, va aconseguir rescatar més de 2.500
nens per diferents camins i els va proporcionar
documents d’identitat falsos i refugi a fora per ferlos escapar de l’Holocaust. Va començar a treure’ls
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en ambulàncies com a
víctimes de tifus, però
aviat es va valer de
tot tipus d’idees que
servissin per amagarlos:
sacs,
cistells
d’escombraries, caixes
d’eines, carregaments
de mercaderies, bosses
de patates, taüts... Irene
va salvar més jueus que
qualsevol altra persona
durant l’Holocaust.
El 20 d’octubre de 1943, va ser detinguda per la
Gestapo i portada a la presó de Pawiak, on fou
brutalment torturada. En un matalàs de palla va
trobar una estampa de Jesús Misericordiós amb la
frase: “Jesús, en tu confio”, i la va conservar fins a
l’any 1979 en què la va regalar al papa Joan Pau II.
Ella era l’única que sabia els noms i les adreces
de les famílies que albergaven els nens jueus. Va
suportar la tortura i es va negar a trair els seus
col·laboradors o qualssevol dels nens ocults.
Sentenciada a mort, es va poder escapar de
l’execució gràcies a un soldat que la va treure de
la presó per a un “interrogatori addicional”, una
vegada lliure va continuar el seu treball però sota
un altra identitat.
El 1943, durant l’aixecament de Varsòvia, va
col·locar les llistes dels nens en dos flascons de
vidre i els va enterrar en el jardí de la seva veïna per
assegurar-se que arribarien a les mans indicades si
ella es moria. Acabada la guerra els va desenterrar i
entregar al president del Comitè de Salvament dels
Jueus. Volia que molts d’aquells nens tornessin
amb les seves famílies reals. Lamentablement, la
major part de les famílies havien mort en els camps
de concentració nazis.
El novembre de 2003 se li va concedir l’Orde de
l’Àliga Blanca, l’honor més alt de Polònia, pels seus
esforços humans.
Es va casar i va tenir tres fills. Va morir a Varsòvia
12 de maig de 2008, a l’edat de 98 anys.

CUIDEM DE LA
TEVA SALUT
NOU SERVEI DE RESSONÀNCIA MAGNÈTICA

DEMANA HORA TRUCANT AL 972 57 02 08

www.clinicasalus.org
w
ww
ww.clinicasalus.org | Segueix-nos!
ww
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Text: Dra. Mar Ros
Odontòloga. Col·legiada 3087
Clínica Dental Rover

COL·LABORACIÓ
L’odontologia holística
L’ésser viu, la màquina de precisió més perfecta que
existeix, funciona com un engranatge únic i minuciós
on tot està coordinat. No podem actuar sobre cap
pacient sense oblidar que al cos humà tot està
interconnectat, i que les nostres actuacions poden
tenir repercussió en qualsevol part del cos. Cada
pacient és únic i indivisible, amb una història de vida
única plasmada en cada cèl·lula de l’organisme. Dit
això, hem de tenir present que la nostra feina com a
odontòlegs no es limita a la cavitat oral, sinó a tractar
el pacient com un tot.
Ernest Adler, va ser un dels primers en exposar les
bases de l’odontologia neurofocal. Sabem que la
boca es relaciona amb altres parts del cos d’una
manera molt especial. Així doncs, qualsevol irritació
que hi hagi en boca pot repercutir i augmentar la
seva intensitat a causa de les forces masticatòries.
Recordem que la nostra cavitat oral és altament
sensible per la gran quantitat de nervis que s’hi
troben. Tots aquests nervis són una continuació
de la rica innervació que té el cos humà. Aquestes

l’equilibri del sistema nerviós, eliminant les possibles
irritacions creades amb el pas dels anys. La teràpia
neural però, no es limita només a la cavitat oral, sinó
que pot aplicar-se en qualsevol part del cos.
Cal dir, que no totes les irritacions al sistema nerviós
són capaces de crear patologia, només algunes ho
faràn, tot dependrà de la capacitat d’adaptació de la
persona. Moltes vegades serà la suma d’un conjunt
d’agressions el que acabarà provocant alteracions.
Com a conseqüència de la seva rica inervació, la
cavitat oral es converteix en una zona vital a l’hora de
solucionar irritacions a distància causades per focus
interferents a la boca. Parlaríem del terme “odonton”,
que inclou dent, geniva, teixit connectiu, os alveolar,

condicions i algunes més, la converteixen en un

artèria, vena, nervi i vas limfàtic. Aquest odontón

punt important a l’hora de crear focus d’irritació a

funcionarà com un tot. Així doncs, centrant-nos en

distància, i són aquests focus d’irritació on la teràpia

els focus interferents en boca, trobaríem cordals,

neural agafa protagonisme.

extraccions, endodòncies, necrosis, dents inclosos,

La teràpia neural és una teràpia reguladora que

amalgames

actua a nivell del sistema nerviós, especialment

cicatrius... Seran tots aquests punts i molts altres els

el vegetatiu. La tècnica consisteix en la injecció

que poden crear interferències irritatives en altres

d’un anestèsic local anomenat procaïna. Aquesta

regions de l’organisme. Tractant-los amb teràpia

s’injectarà en petites quantitats en determinats

neural podem neutralitzar irritacions de les fibres

punts de la cavitat oral, amb una finalitat diagnòstica

nervioses i augmentar el benestar dels nostres

i terapèutica, no anestèsica. L’objectiu és aconseguir

pacients.
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altres

metalls,

amigdalectomies,

CORBALAN ASSESSORS - DES DE 1986

I-SEGUR

BANYOLES

CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL

34 anys al servei dels clients de la nostra comarca
ASSEGURANCES DE SALUT I ASSISTÈNCIA MÈDICA
CONSULTA’NS LES CAMPANYES VIGENTS PER CLIENTS NOUS

Xarxa Nacional de Corredors d’Assegurances

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

Salut

Salut

COL·LABORACIÓ

Text: Xavi Garcia i Costa
Assessor de salut i Biohacker

Revoluciona la teva salut amb el Biohacking
Com vam veure en la primera part d’aquest article
publicada el mes passat, cada vegada costa més
trobar temps per cuidar-se i fer salut. Poca gent pot
seguir les recomanacions de l’OMS quant a exercici
físic, i la falta de temps és una pandèmia en la nostra
societat occidental. D’aquí l’aparició del Biohacking.
Segons Dave Asprey, pare fundador d’aquest nou
corrent de coneixement, definim el Biohacking com...
“la ciència que ens ajuda a modificar tant l’entorn
on vivim com la nostra pròpia biologia per tenir
més control sobre com optimitzar la nostra salut i
benestar”.
Bàsicament ens ve a dir que són estratègies, mètodes
o exercicis que ens ajuden a recuperar el control de
la nostra salut (física, mental i emocional) dedicanthi menys temps i energies per així poder gaudir al
màxim de la vida.
Però... quins són els millors Biohacks?... et preguntaràs.
Cada persona és diferent, viu en un context
determinat i les seves necessitats, prioritats i
objectius són molt personals. Per poder recomanar el
millor biohack a una persona en concret cal conèixerli les necessitats i el context biopsicosocial.
Ara bé, com que sempre es poden donar
recomanacions generals que poden servir en certa
mesura per a tot i tothom, aquí tens alguns biohacks
que t’ajudaran:
- Exposa’t a la llum solar a primera hora del matí i evita
llums brillants al vespre. Surt a fora, que et toqui la
llum del sol, evita les ulleres de sol a primera hora o
pots utilitzar làmpades de llum infraroja. Al vespre
evita exposar-te a la llum dels dispositius electrònics
i utilitza ulleres que bloquegin la llum blava. Aquests
biohacks t’ajudaran a descansar i dormir millor.
Perquè ja saps com et trobes quan has passat una
bona nit, veritat?
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- Evita els camps electromagnètics i fes grounding.
Apaga el wifi a la nit i evita estar en contacte
permanent amb el mòbil o l’ordinador. Connecta’t
cada dia una estoneta a terra. És tan senzill com
caminar descalç sobre l’herba, la sorra o el fang.
Si tens dolors articulars o problemes inflamatoris
aquest biohack funciona millor que un ibuprofè.
- Realitza exercici intens i curt. Evita les sessions
d’entrenament massa llargues i utilitza mètodes
com la restricció de flux sanguini o el treball amb
respiració nasal per treure el màxim partit dels teus
entrenaments.
- Exposa’t a petits estímuls estressants com el fred, la
calor o la gana. És un cop superades aquestes petites
incomoditats que et connectes i gaudeixes realment
del present i aprecies el que tens. No hi ha millor
sensació de benestar i felicitat que la que queda
després d’haver superat un petit repte.
Al programa REevoluciona combinem aquests i
altres biohacks per optimitzar la salut dels nostres
alumnes de la manera més ràpida i eficaç possible.
Al REevoluciona trobaràs tot allò que no has trobat
fins ara i el que no trobaràs enlloc més. Si hi estàs
interessat contacta’ns i informa’t del pròxim curs que
comença molt aviat.

ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

Assegurança de dependència individual, de
caràcter vitalici i amb prestació en forma de
renda o capital segons contingència, que
cobreix el risc de Dependència Severa o Gran
Dependència, així com la Dependència
Moderada.
A més a més, de manera opcional, permet
contractar la garantia de Mort per Qualsevol
Causa, fet que possibilita el rescat de la pòlissa.

Dependència Severa o
Gran Dependència

Dependència
Moderada

Dirigit a persones entre 55 i 75 anys que
desitgin disposar d’una assegurança de vida
que incorpori una prestació mensual i vitalícia
en cas de dependència i que, al mateix temps,
vulguin evitar les incidències associades a
l’ajuda pública: terminis d’acceptació massa
llargs, imports de prestació insuﬁcients, etc.

Mort
(opcional)

L’AJUDA MÉS COMPLERTA QUAN MÉS LA NECESSITES

c / Lli ber tat , 98 - 17820 Ba nyoles - Tel. 972 574 437
ww w.mapfr e. com/ of ici nas / 1724
M EDI ADOR S D’A SSEGURANCE S DE S DE L 1977

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

Conservadora
Implantologia
Periodòncia
Ortodòncia
Odontopediatria
Pròtesis
Estètica Dental

ACTIVITAT FÍSICA PER A LA SALUT

JORDINA MERCADER

Carretera de Camós, 12 · 17834 Porqueres (Girona)

MONTSE ANGELATS
(col·legiat núm. 5545)

Horari: De dilluns a dijous, de 9.30 a 20 h.
Divendres, de 9.30 a 17 h.

Av. Lluís Companys, 15 · 17850 BESALÚ

Tel. 972 590 698

info@clinicadentalbesalu.cat

Telèfon 633 370 087

jordina@jordinamercader.com · www.jordinamercader.com

PAU V E L A

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

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

Text: Marta Expósito

La pauta ideal
A hores d’ara ja sabem que l’alimentació és una peça
important més per gaudir de bona salut. Evidentment
no és l’única premissa per gaudir-ne. Com més ens
informem de la millor alimentació, més ens sembla
important. I ho és! El que mengem és moltes vegades
determinant a nivell de salut, però no m’agradaria que
això es portés a l’extrem. És a dir, podem gaudir de
molt bona salut menjant sa però també fent algun
extra de tant en tant. I et diré més, podem gaudir més
de fer l’extra i seguir la pauta bé que no fer extres
cada dia sabent que això no ens va bé.
Per mi, la pauta ideal és:
- Escoltar la gana. Menjar quan tenim gana i no
menjar quan no en tenim.
- Ingerir al dia a dia principalment vegetals abundants
en funció de la temporada. 3 fuites al dia com a
molt.
- Aliments de temporada i proximitat. Ecològic és
interessant, però tenint en compte que no tot el
que és eco llueix.
- Evitar productes / refrescs / fast-food...
- Menjar conscientment (perquè, què, com, quan...).
Sense distraccions, gaudint del menjar.
- No pretendre seguir la pauta perfecta, sinó
procurar cuidar-se per la salut (rendiment esportiu,
intel·lectual...). Fer extres conscients i gaudint,
també és un plaer. Escollir quants extres vols fer per
seguir gaudint de la teva salut serà a les teves mans.

- No hi ha pauta saludable sense exercici físic que
l’acompanyi.
Una pauta alimentària que respecti això, per mi seria
ideal, hi hauria un equilibri entre la consciència de
cuidar-nos per la nostra salut i el plaer que moltes
vegades va unit a saber que ens estem cuidant. Tot
i això sempre hi ha aquell petit plat/preparació extra
que sabem que no és tan saludable, però ens encanta
i ens proporciona plaer. Saber incloure-ho tot en la
mesura justa, sense que això sigui una imposició, sinó
un desig, seria la millor pauta que podries seguir. Per
fer-ho possible cal informació de qualitat que permeti
fer-te sentir aquesta necessitat i voluntat.
Salut !
Si teniu algun suggeriment o dubte em podeu localitzar
al 678 933 437 o bé www.martaexposito.cat

Pautes alimentàries per millorar la teva salut, planificació de menús familiars,
dietes específiques, alimentació infantil, alimentació per l’embarassada,
test de sensibilitats alimentàries, visites online i programes de salut

Tel. 972 57 32 79 · Mòbil 678 93 34 37 · martaexposito@gmail.com
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CONSULTORI D’OBSTETRÍCIA
I GINECOLOGIA
ECOGRAFIA OBSTÈTRICA
I GINECOLÒGICA

Dr. JOSEP Mª RAMOS i MAESO

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

RECUPERACIÓ FUNCIONAL
MASSATGES TERAPÈUTICS I
ESPORTIUS
REEDUCACIÓ POSTURAL GLOBAL
RECUPERACIÓ FUNCIONAL A DOMICILI
OSTEOPATIA
ACUPUNTURA
De dilluns a divendres, de 8:30 a 21 h

Ctra. de Figueres, 24 · BANYOLES

Tel. 972 58 03 89
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COL·LABORACIÓ

Text: Anja Liebe
Neuropsicòloga col. 17361
Logopeda col. 3320

Canvi de caràcter per una barra metàl·lica?
El 13 de setembre de 1848 en Phineas Gage, un
obrer de la construcció de la línia ferroviària a
Velmont (Estats Units) va patir un accident, una
explosió mal controlada va fer que la barra de ferro
amb què treballava l’impactés a la galta, passés
per darrere de l’ull esquerre, li travessés el cervell
i sortís per la part superior del crani. Sortosament
en Phineas va sobreviure, però “Gage ja no era
Gage”: el seu caràcter va canviar, ja no quedava res
d’aquell jove amable i bondadós, s’havia convertit
en una persona egoista, capritxosa, sense control,
emprenyant-se amb molta facilitat.
Per què es va produir aquest canvi de caràcter?
El lòbul frontal és un dels 4 lòbuls cerebrals
(temporal, parietal, occipital i frontal), està ubicat
just darrere del front i el podríem definir com
el director d’orquestra: coordina i dirigeix la
resta d’estructures neurals del cervell. Aquesta
estructura la podríem subdividir a la vegada en:
1. Escorça motora: implicada en la planificació,
execució i control dels moviments.
2. Àrea de Broca: implicada en els moviments
concrets per la parla.
3. Escorça prefrontal: és la regió cerebral que
ha evolucionat més recentment, la que ens
diferencia de la resta d’animals i la que triga
més en madurar en els éssers humans. Té
com a funció: planificar, solucionar problemes,
abstracció de pensament, memòria de treball,
percebre i expressar emocions, control de la
conducta, impulsivitat i control de l’agressivitat,
entre altres…

cervell, el que avui coneixeríem com a Sindrome
orbitofrontal. Gràcies a aquest incident, es va
poder determinar el paper primordial del còrtex
prefrontal en la regulació de la conducta.
Però no només un incident d’aquesta magnitud
pot ocasionar aquests dèficits, qualsevol afectació
en l’escorça prefrontal podria donar aquest
símptomes, alguns exemples que us podran sonar
són els de persones que han patit un accident de
trànsit amb traumatisme cranioencefàlic, persones
amb demència frontal (atròfia cortical frontal),
malalties mentals que cursen amb disfunció de
la part frontal (esquizofrènia…), el punt comú
d’aquestes persones és un canvi en el seu
comportament, es tornen persones més egoistes,
descarades o fins i tot més agressives.
Entendre la relació entre lesió i conducta ens pot
ajudar a comprendre situacions amb persones del
nostre volant, que no fan coses perquè ens vulguin
fer mal, simplement és perquè una zona del seu
cervell no els deixa actuar d’una altra forma.

Tornant a Phineas Gage, ara podem entendre
el canvi del seu caràcter; la barra metàl·lica va
provocar una lesió en la zona prefrontal del

Si teniu dubtes sobre aquest tema o d’altres
relacionats, podeu contactar amb nosaltres o visiteu
la nostra web: www.ciner.es
@cinergirona

ENS MOUEN LES PERSONES
C/ Bòbila, 20 Bx - 17481 Sant Julià de Ramis (Girona) - Tel. 972 170 793 - www.ciner.es
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ALTA COSMÈTICA NATURAL
I ORGÀNICA CERTIFICADA

INDIBA ACTIV 9:

SALUT I BELLESA
FISIOTERÀPIA: Per dolor articular,
muscular, cicatrius, ruptures
musculars, esquinços, edemes, etc
ESTÈTICA: Disminueix arrugues i
reafirma teixits, disminueix cel·lulitis i
adipositats localitzades.

ATENEM AMB CITA PRÈVIA: Tel. 634 500 951

centre_inspira

inspirafisioestetica

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

Ara més a prop teu
MAITE VIÑAS ORIOL

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

Si us poseu en contacte amb nosaltres, us
ajudarem a assegurar tot el que us importa.

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.

Llar

Automòbil

Vida

Negocis

Estalvi i jubilació

Decessos

Avinguda Països Catalans, 253 · 17820 BANYOLES · T. 616 787 234 · F. 972 100 658
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Text: ASSESSORIA PLA DE L’ESTANY SL · www.assessoriapladelestany.com

DECLARACIÓ DE RENDA
I PATRIMONI 2021
La campanya de la declaració de la renda de l’exercici ﬁscal 2021
s’inicia el dia 6 d’abril ﬁns al 30 de juny.
Podrà sol·licitar-nos cita per tramitar la seva declaració.
QUI TÉ OBLIGACIÓ DE FER LA
DECLARACIÓ DE LA RENDA?

1- Rendiments de Treball: sous i salaris, prestació
d’atur, ERTO, pensions de la Seguretat Social, plans
de pensions, etc.
El límit són 22.000 € anuals, quan hi ha un únic
pagador, o bé, s’hi ha més d’un pagador, però les
rendes percebudes pel segon i restants, no
superen els 1.500 €.
El límit són 14.000 € anuals, quan hi ha més d’un
pagador i les rendes percebudes pel segons i
restants superen els 1.500 €
2- Rendiments íntegres de capital mobiliari i Guanys
Patrimonials. Quan els rendiments obtinguts
superin els 1.600 € anuals, sotmesos a retenció.
3- Rendes immobiliàries imputades, lletres del Tresor,
altres guanys patrimonials d’ajudes públiques, i
subvencions per la compra d’habitatge de
protecció oﬁcial, quan els ingressos superin els
1.000 € anuals
4- Rendiments de Capital (mobiliari o immobiliari),
Rendiments d’Activitats Econòmiques i Guanys
patrimonials. En cas d’haver obtingut diferents
tipus d’ingressos, ﬁns a un import màxim en
conjunt de 1.000 €, o quan siguin pèrdues
patrimonials, siguin superiors a 500 €.

INFORMACIÓ NECESSÀRIA:
• Situació familiar.
• Rendiments de treball.
• Rendes Béns Immobles.
• Guanys i/o pèrdues patrimonials.

• Rendiments de capital mobiliari o immobiliari.
• Rendiments empresarials, professionals i agraris.
• Deduccions habitatge habitual, per adquisició ﬁns
el 31/12/2012, i lloguer; contractes signats abans
del 2015.
• S’han aprovat unes Deduccions per obres de
millora de l’eﬁciència energètica dels habitatges.

NOVETATS:

AUGMENT EN L’IRPF:
És la principal novetat el canvi en els trams de
l’impost. Passa a haver-hi 6 en comptes de 5 trams,
a l’incloure el tipus de gravamen nou del 47% per a
rendes de més de 300.000 €.
CRIPTOMONEDES:
Aquest 2022, s’augmenta la vigilància sobre les
inversions en criptomònades, per evitar el frau
ﬁscal. Per tant és obligatori reﬂectir les inversions a
la declaració quan els ingressos obtinguts superin
els 1.000 € tant si són del país com de l’estranger.

RENDES D’ESTALVI:
Aquesta novetat és la inclusió d’un tram que afecta
les rendes procedents d’estalvi; dividends
procedents d’accions, d’inversions de fons o
dipòsits a termini ﬁx. El tram afecta les rendes
d’estalvi que superin els 200.000 €, aplicant un 26%.
PLANS DE PENSIONS:
Les desgravacions dels plans de pensions privats
individuals es redueixen a un màxim de 2.000 €,
mentre que els plans de l’empresa s’eleven al límit
ﬁns a 8.000 €. I en cas que es disposi d’ambdós, la
reducció màxima no pot superar els 10.000 €.
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FES-NOS EL TEU ENCÀRREC!

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 GUIA
A

AGÈNCIA DE VIATGES

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

E

M

ESTÈTICA

MENJARS

MENÚ
DIARI

estètica i salut
WWW.CEMES.ES

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

BANYOLES · Tel. 972 575 978

ANIMALS DOMÈSTICS

F

URGÈNCIES · PERRUQUERIA CANINA
COMPLEMENTS PER ANIMALS

ASSEGURANCES

Ctra. Camós, 73 · BANYOLES

Tel. 872 260 081

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

J

www.boifet.com

FISIOTERÀPIA

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL
ARIADNA TURIAS

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

Tel. 972 57 07 62

JARDINERIA

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

Q

QUEVIURES

@calanor1965

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

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

B

Tel. 972 58 10 93

9jardi.com - info@9jardi.com

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

BARS

Diumenges i festius,
tancat
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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

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.
DONA catalana busca
feina de neteja, particular i
empreses, i acompanyament
gent gran. Molta experiència
i vehicle propi. Telèfon de
contacte 605 482 130.
CADAQUÉS lloguer casa per
caps de setmana i setmanes
completes. 8 places. HUTG26765. Tel. 636 911 480.
PER NO PODER ATENDRE,
TRASPASSO EMPRESA
de Serveis per gent gran a
domicili, en funcionament.
Només per a persones
coneixedores del sector.
Telèfon 620 394 962.

ES LLOGA 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).
SOLTERA 58 anys, vol
conèixer senyor de 58 a 64
anys per relació seriosa. Tel.
645 524 308.
DONA amb experiència de
més de 10 anys de cuinera i
ajudant de cambrera s’ofereix
per treballar al Pla de l’Estany.
Tel. 603 861 307.
DONA de 36 anys amb
estudis de Filologia Espanyola
s’ofereix per fer classes de
repàs de matemàtiques i
castellà a infants de 6 a 12
anys. Alhora cerco feina de
cuidadora de persones grans
i/o amb diversitat funcional.
Tel. 618 255 713.

NOIA jove s’ofereix per tenir
cura d’infants al matí i a la
tarda. Tel. 632 240 312.
PALETA, s’ofereix per obra
nova o reforma. A hores o
pressupost. Bon preu. Tel.
669 363 329.
SI NECESSITES un traster,
guardar mobles, etc., estarà
ben guardat. Som a tocar la
zona esportiva de Porqueres.
Tel. 656 194 936.
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.
UNIVERSITÀRIA s’ofereix
per fer classes de reforç i
de cangur a Primària i ESO.
WhatsApp al 640 391 759, us
trucaré quan pugui.

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

ES NECESSITA esteticista
amb experiència a mitja
jornada. Tel. 628 088 995.

ES LLOGA O ES VEN
A BANYOLES, LOCAL
CÈNTRIC DE 90 m2 MÉS
SOTERRANI DE 90 m2.

VENC finca rústica, 1 Ha,
a Masarac, amb casa i deu
d’aigua termal. Telèfon de
contacte 934 067 628.

Tel. 676 215 340 (Dolors).

JARDINER. Tel. 610 610 433.
BUSQUEM persona de
neteja per habitatges de
lloguer turístic. Només
amb contracte (25 - 30h a
convenir), imprescindible
vehicle propi. Contacte:
info@elsmajordoms.com

EMPRESA de Cornellà
del Terri busca mecànic
industrial. Imprescindible
carnet de cotxe i
disponibilitat per sortir a fer
reparacions a casa del client.
Tel. 609 444 024.
TINC 60 anys i cerco gent per
activitats en grup, sortides,
excursions, sopars… i el grup
el vull fer de dotze persones
més o menys. Vols ser-ne
una? Tel. 650 200 750.

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

VOLS FER un regal original?
Es fan caricatures en llapis i
en color. Tel. 747 40 85 23
(Peipetit).
ARXIVADOR de color marfil
i de plàstic reforçat, hi ha
diferents compartiments per
posar folis sota l’ordinador,
pantalla o en una taula, val
12 euros. Tel. 635 295 914 –
872 200 464.

LLOGO garatge-magatzem
cèntric d’uns 30 m2. Telèfon
650 046 803.

VENC tamboret, necesser
viatge, sofà llit Futton,
reproductor DVD i CD,
llençols x nenes, rellotge
paret, accessoris ROOMBA.
Tel. 660 475 195.

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

Lluís Massegú.
Tel. 680 336 757
VENC dispositiu escalfador
de tabac IQOS 2.4 PLUS amb
tots els accessoris. Telèfon
606 051 745.
COL·LECCIÓ completa

VENC Patins línia, cadireta/
alçador per cotxe, termo 2L,
plats pizza, llibre violí vol. 2,
termòstat aquari, bastons
passeig. Tel. 677 732 266.

il·lustrada en color de 4

VENC Joguines i joc de taula,
disfresses, vasos, copes,
motlles silicona, moble
rebedor, receptor digital,
eines fuster i paleta. Telèfon
972 584 055.

635 295 914 – 872 200 464.

BUSCO feina. Sóc un noi amb
experiència en soldadura,
instal·lació i manipulació de
vidres. Tel. 645 137 509.
ES VEN petit local comercial
al Barri Vell de Banyoles. Tel.
/ Whatsap 636 227 975.

llibres, per aprendre sexe, val
35 euros. Ensenya totes les
tècniques i trucs per gaudir i
durar més en parella. Telèfon
QUADRE emmarcat de
vidre, molt maco, del llac de
Banyoles, val 25 euros. Tel.
635 295 914 – 872 200 464.
VENC Tocadiscos, cinta
cassette, vinil, ràdio antiga,
làmpada, barra cortina, pots
tupperware, moble bar,
catifa, nina porcellana. Tel.
618 547 607.

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

Densitat
Quan
escoltem
aquesta
paraula,
majoritàriament, tothom es fa a la idea de què
parlem. Amb aquest terme definim la propietat
que presenta un material relacionant la seva
massa amb el volum. Els físics diuen que la
densitat s’obté de dividir la massa d’un cos
pel volum que ocupa. Així les unitats en què
s’expressa el resultat poden ser tant en g/cm3
com en kg/m3.
La mesura cal fer-la en condicions normals,
o sigui, a una temperatura i pressió habituals
a nivell del mar, abans eren 1013 hPa i 20ºC,
però el 1982 es van modificar i ara son 100 kPa
i 0ºC. Si variem aquestes condicions també
varia la densitat.
Dir que la densitat de l’aigua és d’1 g/cm3 o
1.000 kg/m3, seria dir el mateix.
Continuant amb l’aigua, el seu estat (vapor,
líquid i sòlid) també ens serveix com a exemple
de densitat. El baf és el menys dens, el podem
travessar. Nedar en una piscina ja ens costa
una mica més d’esforç. I intentar travessar una
paret de gel, ja ni ens ho imaginem.
Els materials més densos que coneixem al
planeta són dos metalls, l’iridi i l’osmi, amb una
densitat de 22,0 g/cm3. El plom és la meitat,
11.3, i el nostre planeta té una densitat de
5,5 g/cm3. Com a curiositat cal esmentar que
el planeta Saturn la té de 0,687 g/cm3, menys
que la de l’aigua i, que per tant suraria si el
poguéssim posar en una piscina de la seva
mida.
La densitat més baixa que s’ha pogut obtenir
d’un material ha estat de 0,16 mg/cm3, 6.250
cops menys que la de l’aigua. Parlem d’un
aerosol de grafè, un derivat del carboni.
Si volem entrar a mesurar densitats a l’espai,
ens n’anirem cap als extrems, densitats molt
petites i molt grans. A l’espai exterior la
densitat és d’entre 1 i 5 àtoms per metre cúbic.
A la terra, un centímetre cúbic (cc) d’aire conté
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uns 1018 àtoms, un 1 seguit de 18 zeros. A
nivell de laboratori, fent el màxim buit possible,
encara queden uns 106 àtoms que no podem
eliminar. A l’interior de les nebuloses, on es
formen les estrelles, hi pot haver entre 1.000 i
10.000 àtoms per cada cc.
Aconseguir eliminar totalment els àtoms i
tenir un buit ideal, és impossible. Xocaríem
amb la física quàntica i, com per art de màgia,
començarien a aparèixer partícules virtuals del
no res. Una de matèria i altra d’antimatèria,
originades per l’energia del buit, que al cap
de poc es tornarien a aniquilar entre elles,
transformant-se de nou en energia.
Anant cap a la part alta, trobem que les
estrelles qualificades com a nanes blanques
tenen una densitat de 106 g/cm3, un milió de
vegades més denses que el metall més pesat
abans esmentat. Si parlem d’estrelles encara
més compactes, les de neutrons, trobarem que
pugem un factor d’un milió arribant a valors de
1012. El següent pas serien els forats negres,
on la física parla d’una singularitat i la densitat
hauria d’arribar fins a valors infinits.
Haurem de canviar de física, anar un pas més
endavant que la física d’Einstein, per poder-ho
entendre.
Blog personal de l’autor:
http://elsmeusescritscpf.blogspot.com.es

Segueix-nos a

C/ Major, 30
Telèfon 972 570 676
Banyoles
Pg. Mn. Constans, 157
Telèfon 972 570 934
Banyoles

Gaudeix de la Setmana Santa amb nosaltres!

