
CULTURA · ENTREVISTES · AGENDA · ACTIVITATS · HISTÒRIA · SALUT · INFORMACIÓ · PUBLICITAT... 

Núm. 269 maig 2022 publicació mensual gratuïta

Revista fundada l’any 2000



Editor_ Josep Font Administració_ Anna Sitjà Publicitat_ 972 580 849 - 636 133 433 - 633 366 885

Col·laboradors_ Jaume Fàbrega, Josep Grabuleda, Enric Estragués, Jordi Galofré, Marta Expósito, Clínica 1001, Joan Anton 
Abellán, Mar Vilà, Carles Puncernau, Faust Moreno, Joan Comalat, Maica Palmada, August Corominas. Edició i correcció de 
textos_ Núria Fontbernat. Disseny grà� c_ elscolors@primaveradigital.com Edita_ Els Colors del Pla de l’Estany, SL - Polígon 
Industrial UP4 - C/ Puigpalter, s/n - Apartat de correus 157 - 17820 BANYOLES - info@revistaelscolors.com
Dipòsit legal_ GI1293-2016 Control de l’OJD, distribució gratuïta  
Fons d’Imatges_ www.freepik.com                
 
www.revistaelscolors.com · info@revistaelscolors.com · WhatsApp 636 133 433           Segueix-nos a        @revistaelscolors

Per la publicació de la informació de les activitats d’entitats i ajuntaments de la comarca del Pla de l’Estany a la secció de l’On Anar, hem d’haver-la rebut 
com a molt tard el dia 20 del mes anterior a la publicació a info@revistaelscolors.com. 
La direcció de la revista Els Colors del Pla de l’Estany es reserva el dret de publicació.

La direcció de la revista Els Colors del Pla de l’Estany no es fa responsable de les opinions dels seus redactors i col·laboradors, així com de les imatges i 
textos que utilitzin els anunciants per promocionar els seus productes. Prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta revista, encara que es nombri 
l’origen, sense l’autorització prèvia i per escrit de la direcció de la revista.

 28è Festi val d’Emergències
Musicals de Banyoles
Del 27al 29 de maig

Pàgina 8

04 L’ENTREVISTA, Tomàs Pujol

08 ON ANAR

34 LA BANYOLES NEGRA, CRÒNICA NEGRA 
BANYOLINA, per Josep Grabuleda

35 ACTIVITATS DESTACADES - BIBLIOTECA 
COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY

36 DONES AMB HISTÒRIA,                              
per Maica Palmada

38 ANIMALS PROPERS, per Clínica 
1001 

40 CONSULTORI OBERT, per Marta Expósito 
PER UN ESTIU ACTIU

44 COL·LABORACIÓ, per redacció AMIC      
PER UN ESTIU ACTIU

46 GENERACIÓ POST, Maria de Palol

48 COM VA COMENÇAR...,                                 
per Joan Anton Abellán

50 MENJAR BÉ, per Jaume Fàbrega

52 FARMÀCIES DE GUÀRDIA /    
TELÈFONS D’INTERÈS

54 ENVELLIR ÉS VIURE

 COL·LABORACIÓ, per Benestar Social

 PREVENCIÓ I SEGURETAT,                             
per Faust Moreno

 COL·LABORACIÓ, pel Dr. August Corominas

60 LA FOTO NOTÍCIA..., per Joan Comalat

62 UNS ULLS ESTRANYS, per Mar Vilà

64 TEMPS AL TEMPS, per Enric Estagués

66 LA GUIA DE SERVEIS

68 ANUNCIS PER PARAULES

70 ASTRONOMIA, per Carles Puncernau

#269 Índex





04 _

L’ENTREVISTA Redacció: Taller de Música
Fotografi a: Anton Tendero

Entrevista a Tomàs Pujol 
M’agrada la part atrevida de FEMJazz! i la fi losofi a d’apostar pels 
músics joves
Quan comences a tocar i com et formes 
musicalment? 
El meu pare havia estat músic i hi havia 
instruments per casa. El meu germà gran va 
muntar un grup amb els col·legues del poble, 
a Crespià, i allà em va començar a fl ipar la 
música. Al cap d’uns anys vaig fer classes de 
baix amb el meu ti et. Va ser el vincle que es va 
crear amb ell el que em va acabar d’enganxar. 
A parti r de llavors, en l’adolescència vaig 
entrar en diversos grups com Big Bang –
després Neutro–, Somonosotros, Tercera 
Classe i La Senyoreta Descalça. Després de 
l’insti tut, vaig veure que volia dedicar-me a la 
música i formar-me. Anava una mica perdut, 
però una amiga de la família em va aconsellar 
que provés al Taller de Músics de Barcelona. 
Em vaig preparar per accedir-hi i el 2015 vaig 
començar el grau superior, que vaig acabar el 
2021.
En quins projectes parti cipes ara mateix? 
El Trio Nilo arrenca en la preparació de les 
proves d’accés al Taller, quan coincidim 
amb l’Ernest Pipó (guitarra) i en Kike Pérez 
(bateria). Ens vam ajuntar i de seguida hi va 
haver molt bon rotllo. Els altres projectes són 
més recents. Toco amb la cantant Sara Terraza, 
soc baixista del grup de música familiar El Pot 
Peti t i formo part d’un nou conjunt, Bulbs. 
D’altra banda, ti nc la sort de tocar amb grans 
fi gures com el pianista Chano Domínguez i la 
DJ i productora Cora Novoa. I des de fa poc 
parti cipo en l’espectacle Els colors d’Ellington 
amb la Girona Jazz Project. 
Parla’ns de Planeta Desierto, el primer disc del 
Trio Nilo, que presentareu a FEMJazz! (28 de 
maig, 18 h). 
És un disc que m’encanta i del qual esti c molt 
sati sfet, fet que no em sol passar amb les 

coses que gravo [riu]. Recull els creixements 
musicals i personals molt diferents que 
hem viscut els tres integrants. Tot i això, 
hem trobat una manera de fer música en 
què estem còmodes i ens la senti m nostra, 
independentment de qui hagi composat cada 
cançó. El disc és el resultat d’haver arribat a 
un punt en comú sense perdre l’essència de 
ser col·legues. Penso que refl ecteix un so 
cohesionat, tot i que esti lísti cament és variat.  
Quina vinculació tens amb FEMJazz? 
Havia vingut molt com a públic quan era 
peti t i d’adolescent; el meu ti et n’és un 
dels fundadors. M’agrada la part atrevida 
de FEMJazz!, les produccions pròpies, i la 
fi losofi a d’apostar pels músics joves. Acosta 
el jazz al poble i aporta molt de nivell. De 
Banyoles també n’han sorti t músics de jazz 
de molt nivell, que són referents de la cultura 
banyolina. Amb el festi val he descobert molts 
grups i músics que després han acabat essent 
professors i companys a Barcelona. 





El Festival Internacional de 
Màgia (Fimag) de Torroella de 
Montgrí (Baix Empordà) celebra 
enguany el desè aniversari amb 
un cartell de primer nivell. Fimag 
durarà tres dies on cada dia hi 
haurà una cita amb espectacles 
diferents a l’Auditori Espai Ter. 
El divendres 3 de juny actuarà 
Adrián Vega, un dels mags amb 
més projecció internacional, 
amb “Area52”, un show de 
màgia de prop adaptat per a 
teatres, on es descobriran 
misteris, secrets i enigmes que 
s’amaguen darrera una baralla 
de cartes. Tot plegat, acompan-
yat de moltes de les seves 
seqüències favorites de màgia 
de prop i amb un estil únic, 
modern i divertit. Vega és 
creador d’efectes de màgia per 
a mags i televisions d’arreu del 
món. A més, ha guanyat multitud 
de premis nacionals i internacio-
nals.
El dissabte 4 de juny se 
celebrarà la Gran Gala Interna-
cional on cinc mags de recone-
gut prestigi comparteixen 
escenari per a presentar els 
seus millors números. A la Gran 

Gala Internacional actuaran: 
l’actriu còmica guanyadora del 
Premi Internacional d’Humor 
Gat Perich, Judit Martín; un 
dels pioners de la “nova onada 
de la màgia nacional”, Mario 
López; el mag amb el Premi 
Nacional de Manipulació 2019, 
Javi Rufo; el grup creador de 
nous efectes de màgia, 
Ramó&Alegria; el campió 
d’Europa de màgia FISM 2021, 
Laurent Piron i el 1r premi al 
Campionat Nacional de Màgia 
en categoria de grans il·lusions, 
Mag Edgard. 
El diumenge 5 de juny, Jorge 
Blass, presenta el seu nou 
espectacle EFÍMERO Live, una 
nova experiència que explora 
les possibilitats entre allò físic i 
allò virtual. Durant 75 minuts es 
podrà gaudir d’il·lusions inèdites 
i participar en experiències 
interactives on tu seràs el 
protagonista. 
FIMAG ofereix pack d’entrades 
per si algun fan de la màgia no 
es vol perdre cap espectacle. El 
pack Adrián Vega, Gala Interna-
cional i Jorge Blass surt a un 
total de 54 €. També hi ha la 

possibilitat de veure els espec-
tacles d’Adrián Vega i la Gala 
Internacional per 38 € o 
l’espectacle d’Adrián Vega i el 
de Jorge Blass pel mateix preu.  

FIMAG PRO
El divendres previ al festival de 
Màgia Fimag se celebra Fimag-
PRO, la Fira de Programadors 
de Màgia de Catalunya. Un 
certamen professional que acull 
un aparador de la millor màgia i 
dels millors espectacles apare-
guts cada temporada. 
L’objectiu de la plataforma rau 
en la promoció de les magues i 
els mags professionals de 
Catalunya d’una manera 
directa, ordenada i transparent. 
És per aquesta raó, que els 
programadors responsables 
d’activitats d’ajuntaments, 
auditoris, teatres i altres equipa-
ments públics i privats hi podran 
conèixer de primera mà els 
mags i els seus darrers especta-
cles per veure si estan interes-
sats en incloure espectacles de 
màgia en les seves respectives 
programacions.

TORROELLA DE MONTGRÍ 
S’OMPLE DE MÀGIA AMB LA 
FIMAG 2022
La Fira Internacional de Màgia arriba, per 
desè any consecutiu, del 3 al 5 de juny de 
2022 al municipi gironí Gran Gala Internacional. 

Font: FIMAG
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BANYOLES
Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

28è FEMJAZZ! 
FESTIVAL D’EMERGÈNCIES 
MUSICALS DE BANYOLES

PROGRAMACIÓ
DIVENDRES 27 DE MAIG
Espai Eat Art
A les 20 h. Amidea Clotet (free jazz).
La Muralla
A les 22 h. DJ Cardenal (jazz, soul, R&B).

DISSABTE 28 DE MAIG
La Muralla
A les 14 h. Dinar popular.
A les 16 h. Xerrada “El jazz a la Catalunya de la 
Segona República”, a càrrec d’Irene Valle.
A les 18 h. Trio Nilo (jazz modern).
Auditori
A les 20.30 h. Cristi na Miguel (producció 
pròpia – jazz modern).
A les 23 h. 97onzas & KIW (rap-jazz).
A les 00.30 h. Saikel deejay (música negra).

DIUMENGE 29 DE MAIG
La Muralla
A les 11 h. La dona del sac (concert infanti l).

A les 12.30 h. Batalla de big bands (EMMB i 
escoles convidades).
15.00 h. Els Benítez (versions, estàndards).
16.00 h. Víctor Carrascosa Quartet (jazz 
modern).

È BO, È MEL! 
II SETMANA GASTRONÒMICA I 
FLORAL

Del 27 de maig al 6 de juny endinsa’t 
a la gastronomia i al patrimoni cultural 
#debanyoles!

Descobreix en els múlti ples establiments de 
restauració de la ciutat una fusió de productes 
locals, gastronomia i espectacles de peti t 
format, per a tots els gustos i edats.

I, del 3 al 6 de juny no et perdis la 44a 
Exposició de Flors amb muntatges fl orals al 
Monesti r de Sant Esteve, als aparadors de 
molts dels establiments comercials de la ciutat, 
a més d’altres espais a descobrir, com les 21 
pesqueres de l’Estany decorades per a l’ocasió 
per part dels alumnes dels centres educati us 
de Banyoles i comarca.

Reserva’t les dates i consulta tota la 
programació a de.banyoles.cat, així com a 
les xarxes socials de @turismebanyoles i               
@ajbanyoles.

È BO, È MEL! 
TOTA LA PROGRAMACIÓ 
ESCANEJANT EL QR
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ARTS ESCÈNIQUES

ESPECTACLE FAMILIAR
Dissabte 7 de maig, 18:30 h. 
Plaça Xesco Boix. 
EL SENYOR DE LES BALDUFES
Cia. Penelope & Aquiles.
Una disciplina de circ poc vista. 
Espectacle recomanat per a tots els públics.
Durada: 50 minuts. 
Organitza: T tela. 
Preu: Gratuït.

TEATRE
Dissabte 7 de maig, 20 h.
Diumenge 8 de maig, 19 h.
La Factoria d’Arts Escèniques.
OBRA COMPLETA
Didascàlia Companyia de Teatre.
Una obra per gaudir i pensar, per recordar 
la generació que era jove a la Catalunya 
dels 80 i per reflexionar també sobre el xoc 
generacional dels joves (i especialment de les 
joves) d’avui amb els de fa trenta o quaranta 
anys.
Preu: 12 €.

CINEMA DOCUMENTAL
Dijous 12 de maig, 20 h.
Auditori de l’Ateneu.
FE I LLIBERTAT
Projecció emmarcada al cicle El Documental 
del Mes.
Què passa quan un amor prohibit floreix en un 
convent de clausura? Com s’encaixa una crisi 
d’identitat en una vida devota?
Dues joves monges ens narren en primera 
persona la seva història d’amor en comú. 
Durada: 71 minuts.
Preu: 3 €.

CINEMA FAMILIAR
Diumenge 15 de maig, 17 h.
Auditori de l’Ateneu.
LA RATA PIRATA
Projecció emmarcada al Cicle de Cinema 
Familiar.
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!
Durada: 55 minuts.
Preu: 5 €.

CINEMA
Diumenge 22 de maig, 20 h.
Auditori de l’Ateneu.
LIBERTAD
Projecció emmarcada al Cicle Gaudí.
2021. Espanya / Bèlgica.
La família Vidal passa les vacances d’estiu a la 
casa familiar amb l’àvia que pateix Alzheimer 
avançat. 
Durada: 95 minuts.
Preu: 4’5 €.

TEATRE
Divendres 20 de maig, 20 h.
Dissabte 21 de maig, 20 h.
Diumenge 22 de maig, 19 h.
Teatre Municipal
LA CITA
Cia. Teiatròlics.
Espectacle benèfic realitzat per la companyia 
Teiatròlics per a recollir fons per l’Associació 
contra el Càncer a Banyoles.
Una consulta mèdica es pot convertir en un 
camp de batalla quan no s’ajusta bé l’agenda 
i coincideixen la dona, l’amant, la “querida”, la 
massatgista i l’últim “ligue” de Tinder...
Preu: 12 €.

BIBLIOTECA COMARCAL

ACTIVITATS  INFANTILS I FAMILIARS
CLUB DE LECTURA INFANTIL
Dijous 5 de maig. 17 h. Biblioteca.
El primer cas, d’Ulf Nilsson.
Conductor: Xavi Garcia.

HORA DEL CONTE
Dijous 12 de maig. 17:30 h. Biblioteca.
Els contes de la maleta de Can Font. A càrrec de 
Meri Yanes.

STORY TIME
Dissabte 14 de maig. 12 h. Biblioteca.
A càrrec de BNY Language Corner.
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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.
TU I JO TENIM UN SEMBLANT ROSTRE
PERQUÈ, DE FET SOC PARENT VOSTRE,
AH! I ADORO ELS PLÀTANS PER POSTRES

ACTIVITATS ADULTS
VERS L’ESTANY
Dissabte 7 de maig. 12 h. Pesquera Gimferrer.
RECITAL POÈTIC. Mireia Callís-Cabrera
Premi Carles Riba de Poesia l’any 2016 per 
La ciutat cansada, és una de les poetes més 
potents de l’escena actual, com ho demostra el 
fet que diversos grups i cantants hagin posat 
música als seus versos.
Gratuït, amb aforament limitat

CLUB DE LECTURA 
Dimarts 17 de maig. 19 h. Museu Darder.
Barri llunyà, de Jiro Taniguchi.
Conductors: Marta Bramon i Albert 
Torrescasana.
Gratuït, amb inscripció prèvia.

ENGLISH READING CLUB 
Dijous 19 de maig. 20 h. Llibreria l’Altell.
De Profundis, by Oscar Wilde.
Moderator: Matthew Tree.
Gratuït.

EXPOSICIÓ 
Del 2 de maig al 10 de juny. Biblioteca. 
Extra! Còmic 2022.

AULA D’ESTUDI 
DEL 23 DE MAIG AL 15 DE JUNY.

De dilluns a divendres: 
de 10 a 14 h / de 16 a 22 h.
Dissabtes i diumenges: 
de 10:30 a 14 h / de 16 a 22 h.

Dilluns 6 de juny (festiu): obert matí i tarda

L’Aula d’estudi és un servei adreçat a 
estudiants i investigadors majors de 16 anys. 
Obrim la Biblioteca, fora de l’horari habitual, 
per oferir un espai silenciós i tranquil, apte per 
a l’estudi i el treball.

Cal presentar el document d’identitat a 
l’entrada. 

NOVETATS MAIG 
INFANTIL - FICCIÓ
Akita i els grizzlys. Carolina Solé. Nòrdica. 
L’arbre del senyor Shaun. Mireia Vidal. Thule. 
La nota. Pilar Serrano Burgos. Kalandraka. 
La promesa del capgròs. Jeanne Willis. 
EntreDos. 

INFANTIL - CONEIXEMENTS
Enigmes: desafia la teva ment amb 25 misteris 
d’art. Ana Gallo. Zahorí Books. 
People power: protestes que han canviat el món. 
Rebecca June. Zahorí Books. 
La piràmide misteriosa. Lepeytre. Barcanova. 
El planeta blau. Leisa Stewart-Sharpe. Combel. 

NARRATIVA JUVENIL
Com canviar el món. Naomi Klein. Fanbooks. 
¡Tú eres el héroe! Thilo. Montena. 

ADULTS - FICCIÓ
Anar, sempre tornar: antologia d’homenatge. 
Felícia Fuster; edició de Lluïsa Julià
Pagès editors. 
El mentalista. Camila Läckberg i Henrik Fexeus. 
Columna. 
La princesa sou Vós. Blanca Llum Vidal. Club 
editor. 

ADULTS - NO FICCIÓ 
Algo nuevo en los cielos. Antonio Martínez Ron. 
Crítica.
Futur, quin futur? Claus per sobreviure més enllà 
de la pandèmia. Santiago Niño-Becerra. Pòrtic. 
Satisfiers: parlem de sexe. Columna. 

CÒMIC
Consulta la guia Extra! Còmic 2022 a la 
Biblioteca o a la nostra web.



Ajuntament de Banyoles

CUIDO LA MEVA 
SALUT MENTAL 

QUAN...
M'APROPO A LA NATURA

Contacto amb el 
paisatge i gaudeixo de 

mirar, de passejar, 
d'observar...
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CINEMA
Damas de hierro. Pamela Tola. Finlàndia, 2020. 
Matrix Resurrections. Lana Wachowski. EEUU, 
2021.

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

DIES DE TANCAMENT ESPECIAL
Dilluns 9 i dimarts 10 de maig (inventari).

MUSEUS DE BANYOLES

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.
Diumenge 1 de maig (Festa del Treball): de 2/4 
d’11 a 2.

Més informació: www.museusdebanyoles.cat.

XERRADES
Dijous 12 de maig. A les 17 h.
DIJOUS CULTURALS
T’estimo, gràcies (Un camí per transitar el dol). A 
càrrec de Kimi Turró. 
Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder i en 
directe pel canal YouTube dels Museus de 
Banyoles.
Més informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles. Tel. 972 574 467.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Organitzen: Àrea d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Banyoles, Associació del Casal 
de la Gent Gran, Museus de Banyoles. 
Activitat gratuïta. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia.

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Dimecres 18 de maig
Dia Internacional dels Museus. Jornades de 
portes obertes als Museus de Banyoles. 
Horari: de 10:30 a 13:30 h., de 16 a 18:30 h.
Lloc: Museu Darder de Banyoles (Museu 
Arqueològic Comarcal, tancat per reformes).
Organitza: Museus de Banyoles.
Entrada gratuïta.

CASAL D’ESTIU PER A NENS I NENES
Del 27 de juny al 29 de juliol
JUGA!
Aquest estiu ho tenim clar: no deixarem de 
jugar! Banyoles es convertirà en un terreny de 
joc immillorable on, jugant i divertint-nos, ens 
convertirem en aventurers, animals o viatgers 
del temps. 
Dates:
Els museus en joc! (del 27 de juny a l’1 de juliol).
Juga amb l’aigua i la terra (del 4 al 8 de juliol)
Jocs del passat i del futur (de l’11 al 15 de juliol)
Jocs i aventures (del 18 al 22 de juliol)
Jocs bestials! (del 25 al 29 de juliol)

Edat: de 1r a 6è de primària. 
Horari: de 9 a 13 h. Lloc de realització: Parc 
Neolític de la Draga / El Tint (dies puntuals). 
Preu: 50 € per setmana.
Inscripcions i informació:
Obrim preinscripcions el dia 9 de maig
Més informació i preinscripció: 
www.museusdebanyoles.com
El casal d’estiu dels Museus de Banyoles 
forma part del LLEURE PER A TOTHOM. 
Places limitades. Opció d’inscriure’s per 
setmanes.
Organitza: Museus de Banyoles, Ajuntament 
de Banyoles. 
Col·labora: Lleure per a Tothom.

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE 
BANYOLES

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.
Organitza: Museu Arqueològic de Banyoles, 
Ajuntament de Banyoles.

VISITES GUIADES
Dies 1, 7 i 22 de maig. A les 11:30 h. 
Visita al Parc Neolític de la Draga. 
En la visita al parc, podrem entrar a dins les 
reconstruccions de les cabanes prehistòriques.
Lloc: Parc Neolític de la Draga. Durada: 1,5 h.
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Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta. 

Dissabte 7 de maig. A les 17 h.
Vilauba en 3D. Entrem a la vil·la romana. 
Ens passejarem per la casa i amb l’ajuda de la 
recreació virtual en 3D entendrem quin era el 
seu sistema de vida. Edat: a partir de 7 anys.
Lloc: Vil·la romana de Vilauba. Durada: 1,5 h.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.

Dissabte 14 de maig. A les 17 h. 
Banyoles medieval: del carrer al monestir.
Itinerari  per conèixer com es va fundar 
Banyoles i com es vivia durant l’edat mitjana 
al monestir de Sant Esteve on visitarem dues 
joies del s. XV, l’Arqueta de Sant Martirià i el 
retaule de Santa Maria de l’Escala.
Edat: a partir de 7 anys. Durada: 1,5 h. 
Lloc: Museu Arqueològic de Banyoles.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta. 

Divendres 20 de maig. A les 22 h.
Robatori sacríleg al Monestir de Banyoles.
11 de gener de 1980, un dels tresors més 
preuats de Banyoles desapareix... Seguirem 
la pista per descobrir qui i com va cometre 
aquest robatori sacríleg. Edat: a partir de 10 
anys. Lloc: Monestir de Sant Esteve.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.

Dissabte 21 de maig. A les 17 h. 
El Rec Major: un passeig històric i natural.
Itinerari que ressegueix el recorregut del 

rec Major des de l’Estany fins al centre de 
Banyoles per conèixer el desenvolupament 
industrial de la ciutat vinculat a la presència de 
l’aigua. Lloc: Banys vells. Durada: 2 h.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta. 

ACTIVITATS FAMILIARS
Dissabte 21 de maig. A les 11:30 h.
El joc #DeBanyoles
Tira el dau, avança les caselles, supera els 
reptes i respon a les preguntes. Posa a prova 
tot el que saps de Banyoles! Tu i el teu equip 
sereu els primers a acabar de fer la volta a 
l’Estany? Edat: a partir de 6 anys acompanyats 
d’un adult. Durada: 1,5 hora. Lloc: Plaça Major.
Promociona: Oficina de Turisme de Banyoles.
Preu: gratuït.

Dissabte 28 de maig. A les 17 h.
Avui fem de Neolítics. 
Visita a l’interior de les cabanes per tal 
d’endinsar-nos en la vida quotidiana dels 
homes i les dones del neolític. 
Edat: a partir de 3 anys acompanyats d’un 
adult. Durada: 1,5 h.
Lloc: Parc Neolític de la Draga.
Preu: 5 €/persona.

MUSEU DARDER DE BANYOLES

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.
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VISITES GUIADES
Diumenge 8 de maig. A les 11 h.
Entrem al laboratori de nàiades. Al laboratori 
de cria de nàiades del Consorci de l’Estany 
coneixerem la important tasca que s’hi du 
a terme. Coneixerem el cicle de vida de les 
nàiades i, a través d’aquestes, la biodiversitat 
de l’ecosistema. Edat: No recomanada per 
menors de 7 anys. Lloc: Laboratori de nàiades 
del Consorci de l’Estany. Durada: 1,5 h. 
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.

ACTIVITATS FAMILIARS
Diumenge 15 de maig. A les 11 h.
Quan arriba  la primavera i els insectes ja 
surten a visitar-nos... t’atreveixes a classificar-
los? Vols saber com són, què mengen, on 
viuen, com canvien al llarg de la seva vida?...en 
família i al Museu Darder ho descobrireu. Ep! 
Els hi farem una casa...
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una 
persona adulta. Durada: 1,5 h.
Lloc: Museu Darder de Banyoles
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.

VISITA TEATRALITZADA
Dissabte 14 de maig. A les 22 h.
ACTIVITAT ADAPTADA AMB LLENGUATGE 
DE SIGNES PER A SORDS EMMARCADA 
DINS LA NIT DELS MUSEUS
Memòries del Darder. Les Marín, el boiximà i 
d’altres històries.... 
El Museu Darder és una institució 
emblemàtica de la ciutat de Banyoles que al 
llarg dels més de 100 anys d’existència ha 
vist passar per les seves sales tota mena de 
personatges, ha viscut algunes polèmiques 
i sobretot ha anat recopilant anècdotes i 
objectes amb una història al darrere. L’Íngrid 
Calpe i en Miquel Torrent escenificaran amb 
un punt d’ironia alguns d’aquests fets, reals o 
llegendaris. Edat: No recomanada per menors 
de 7 anys. Durada: 1 h. Lloc: Museu Darder.
Preu: gratuïta.
Organitzen: Museus de Banyoles, Ajuntament 
de Banyoles.
Promociona: Oficina de Turisme de Banyoles.

EXPOSICIONS
Fins al 6 de juny
Empremtes del passat. 
Aproximació al món de la paleontologia fent 
un viatge en el temps, descobrint animals i 
plantes que van viure ara fa milions d’anys. 
Organitza: Museu Darder de Banyoles, 
Ajuntament de Banyoles.
Produeix: Joan Condal.
Entrada gratuïta.

ACTIVITATS PARAL·LELES A 
L’EXPOSICIÓ TEMPORAL
Dissabte 28 de maig. A les 11 h. 
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!
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una 
persona adulta. Durada: 1 h 30 min.
Lloc: Museu Darder de Banyoles
Preu: activitat gratuïta. 
Organitza: Museu Darder de Banyoles, 
Ajuntament de Banyoles.

CURSOS
Del 31 de maig al 2 de juliol.
CURS DE PAPALLONES DIÜRNES.
Curs per aprendre a identificar diferents 
espècies de papallones diürnes que trobem a 
Catalunya.
Dates:
Dia 31 de maig. Sessió teòrica al Museu 
Darder. 19:30h a 21h.
Dia 4 de juny. Sortida a la zona de Can 
Morgat-Puig Clarà. 10 a 14h. Zona de terra 
baixa mediterrània, al Pla de l’Estany.
Dia 18 de juny. Sortida a la Garrotxa. 10 a 14h 
(9:30h sortida de Banyoles). Anirem al volcà 
Bisaroques i farem una volta pel costat del riu 
Fluvià.
Dia 2 de juliol. Sortida al Comanegra. 10 a 14h 
(9h sortida de Banyoles). Ens enfilarem pels 
prats de la muntanya més alta de la Garrotxa, 
al cim del Comanegra.
Professora: Lidia Salvanera. Hora: 19:30 h.
Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder de 
Banyoles. Preu: 30 € (20 € socis de Limnos).
Més informació: www.museusdebanyoles.cat 
/ www.limnos.org
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Inscripcions: museudarder@ajbanyoles.org, 
tel. 972 57 44 67. Places limitades. 
Organitzen: Limnos, Museu Darder, 
Ajuntament de Banyoles.

OFICINA JOVE CAL DRAC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Formació: cursos de formació en el lleure, 
manipulació d’aliments, normativa i lleis, etc. 

• Difondre activitats que organitzeu.
• Un espai per a reunir-vos: a Cal Drac tenim 

sales disponibles.
• Informació sobre ajudes i subvencions que 

poden sol·licitar les entitats.

JORNADA OBERTA LABDOO
Des de la xarxa Labdoo Banyoles cerquem 
persones voluntàries. Jornada oberta el 
dissabte 7 de maig, a les 10 del matí, a Cal 
Drac. Recomanem inscripció prèvia (fins al 6 
de maig), podeu fer-la a plaestanyjove.cat 
Més informació: plaestanyjove.cat.

 #BUSNIT PORQUERES
El divendres 13 i el dissabte 14 de maig 
podreu agafar el #BusNit per només 1 
euro (sortides a les 3 h i a les 4:30 h de la 
matinada). No cal inscripció prèvia.
Més informació: plaestanyjove.cat 

PUNT LILA PORQUERES
Els dies 13 i 14 de maig és la Festa Major de 
Porqueres, hi haurà concerts i barraques... i 
també el Punt Lila. El Punt Lila estarà actiu 
des de les 23 a les 3:30 h., i el podreu trobar a 
la zona de barraques.

BECA GENERAL D’ESTUDIS
El dia 12 de maig s’acaba el termini per 
demanar la Beca General d’estudis. Si vols que 
t’ajudem a tramitar-la truca’ns o envia’ns un 
WhatsApp al 680 656 709 i et donarem cita.

BECA DE LLEURE PER A TOTHOM
Fins al 20 de maig és el termini per demanar 
la beca de Lleure per a Tothom, la beca per als 
casals d’estiu de Banyoles. Podeu demanar-la 
a Cal Drac, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h. 
i de 16 a 18:30 h.
Més informació: plaestanyjove.cat

TÈCNICA D’OCUPACIÓ JUVENIL
Busques feina? Et podem ajudar! Contacta 
amb la Roser!
Més informació: telèfon 672 386 866; 
rguiu@plaestany.cat 
@tecnicaocupaciojuvenilccpe (Instagram)

FES-TE EL CARNET JOVE DBNY 
Si tens entre 14 i 30 anys, ets del Pla de 
l’Estany, fes-te el Carnet Jove DBny.
Més informació: plaestanyjove.cat

CAL DRAC, CENTRE COL·LABORADOR 
LABDOO
Labdoo és una xarxa social col·laborativa que 
té per objectiu donar una nova vida en l’àmbit 
escolar a ordinadors portàtils reciclats. 
A Cal Drac en som centre col·laborador, així 
que si tens un portàtil vell que ja no utilitzes, 
porta’ns-el i ens ocuparem que qui en 
necessiti un i no pugui comprar-se’l l’aprofiti.
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AUDITORI DE L’ATENEU

Diumenge 1 de maig. A les 19 h. 
COLINA, MIRALTA, SAMBEAT. Jazz. 12 €.

ATENEU FORMACIÓ

TALLER DE PERCUSSIÓ CORPORAL
Dissabte 7 i 14 de maig. 10 h – 12.30 h.
42 € cicle sencer (30 €socis JM Banyoles i 
alumnat EMMB).

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS 
EMMB

COLÒNIES
Dissabte 7 i diumenge 8 de maig. Mas Batllori.

PREINSCRIPCIONS CURS 2022-2023 
EMMB
Del 16 de maig al 10 de juny.
En línia a www.emmb.banyoles.cat

PREINSCRIPCIONS AL CASAL D’ESTIU 
QUE COMENCI!
Del 2 al 20 de maig. 
Edats: de P5 a 2n d’ESO (nascuts entre el 
2008-2016). Preu: 60 €/setmana - 110 €/
quinzena - 260 €/ cinc setmanes.
10 % de descompte per a família nombrosa, 
monoparental o germans al Casal.
10 % de descompte per a alumnes de l’EMMB 
o Aula de Teatre.
Sol·licitud de beques “Lleure per a tothom”: 
fins al 20 de maig. 

CLASSE OBERTA DE SENSIBILITZACIÓ 
MUSICAL 
Dissabte 28 de maig.
Inscripcions a emmusica@ajbanyoles.org

PARTICIPACIÓ DE L’EMMB AL 
FEMJAZZ!
Dies 28 i 29 de maig. Els alumnes de l’EMMB 
participaran al FEMJazz!

JORNADA DE PORTES OBERTES
Divendres 3 de juny.
Inscripcions a emmusica@ajbanyoles.org

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

GRUPS DE DEBAT
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. 
Format presencial.

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 MAIG
Dissabte 14 de maig. A les 18 h. El Tint. 
Xerrada sobre el so de les nostres campanes.

Diumenge 15 de maig
Sortida Conèixer el Pla de l’Estany.
Serinyà. Plaça de l’Ajuntament. Pla de Martís. 
Aulina reclamadora. Mirador de la Torre de 
l’Hereu. La Central i la resclosa. Aiguabarreig 
rius Ser i Fluvià. Nucli de Serinyà. Recorregut 
de cap a 10,5 km, força planer.
Lloc: Correus de Banyoles. A les 9.15 h.
Inscripció prèvia a www.cecbanyoles.cat 
abans del dia 12 de maig.

Divendres 20 de maig. A les 19 h. A la Sala 
d’actes del Museu Darder de Banyoles.
Cicle Objectiu 2030: per un Pla de l’Estany 
sostenible. Conferència La bioenergia: cap a la 
sobirania energètica. A càrrec de Laia Sarquella, 
enginyera química. 
Organitzen CECB i Museu Darder, amb 
la col·laboració d’Astrobanyoles, Limnos i 
Emergència Climàtica.



ASTROBANYOLES

PRESENTACIÓ DELS GUANYADORS 
DEL PREMI ASTROBANYOLES 
(12a EDICIÓ)
Dissabte 14 de maig. 18 h. Al Museu Darder.

TARDES DE CIÈNCIA
Dissabte 14 de maig. 19 h. Al Museu Darder. 
Descobriment de l’espai més proper. 
Convidat: Quim Tarradas.

SORTIDA NOCTURNA AMB 
OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA
Divendres 6 de maig. 21.30 h. Sortida 
nocturna amb el Centre Excursionista pel Pla 
de Martís. Hi haurà telescopis per observar el 
cel de nit. Caldrà frontal (amb llum vermella a 
la zona d’observació).

Més informació: www.astrobanyoles.org / 
info@astrobanyoles.org

PUNT ÒMNIA BANYOLES

ACTIVITATS FORMATIVES 
APLICACIONS GOOGLE
Dijous 12, 26 de maig i 9 de juny.
Horari: de 16:30 a 17:30 h.
Lloc: Casal de barri la Farga. 
Adults. Cal portar telèfon mòbil (android).

INICIACIÓ GOOGLE: PRIMÀRIA
Dimarts 31 de maig i 7 de juny.
Horari: de 17 a 18 h.
Lloc: Casal de barri la Farga.
Infants de 5è i 6è. Caldrà portar autorització 
dels pares o tutor.

CLUB DIGITAL
Dies: Un divendres cada 2 mesos.
Interessats/des: enviar correu a 
puntomniabny@gmail.com o 605 363 667 
(Jordi).

ESPAIS D’ACCÉS LLIURE
AULA OBERTA
Ús lliure dels ordinadors amb el suport d’una 
dinamitzadora: deures, treballs, xarxes socials.
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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
2n TORNEIG DE FUTBOL FEMENÍ 
BANYOLES
Un torneig adreçat a joves d’ESO de la 
comarca del Pla de l’Estany. Equips d’entre 5 i 
8 jugadores. 
Dilluns 16 de maig. Matí a partir de les 10 h., 
tarda a partir de les 16 h.
Preu: 1€ per jugadora (inclou aigua + fruita)
Inscripcions: 
Instagram (@omniabanyoles i @lafargajove).
Whatsapp (605 363 667 / 662 304 752).
Organitza: Area de Benestar Social i Consell 
Esportiu del Pla de l’Estany.

BEQUES
Aquest any han canviat el termini de sol·licitud 
de beques pel curs escolar 2022/23. Demana 
cita prèvia per Instagram del Punt Òmnia 
Banyoles o La Farga Jove. Vine a demanar la 
beca de cicles o universitat!
Dimecres 4 i 11 de maig, de 16 a 19 h. 
Destinat a: joves. 
Cal portar documentació necessària.

JOCS DE TAULA MENSUALS
Cada mes aprendrem a jugar a un joc de taula 
diferent. Apropeu-vos i juguem!
Dimarts 10 de maig. De 17 a 20 h.
Destinat a: ESO.

LA PORTA DEL MÓN

ACTIVITATS MAIG
Dimecres 4 de maig. 19 h. Presentació del 
llibre Quan cridem els nostre noms, d’Alba 
Alfageme. La psicòloga Alba Alfageme 
acompanya des de fa més de vint anys, dones 
que han patit diverses formes de violència 
masclista. 

Divendres 6 de maig. 19 h. Se’t fa difícil 
accedir a l’habitatge? No pots assumir el preu 
del lloguer? 2a Jornada Drets en el lloguer 
d’un habitatge.
Coorganitza: Legki Yakaru i les CUP.

Diumenge 8 d’abril. 16 h. Concert del cor 
Quarts de quinze. El cor Quarts de quinze 
és una colla d’amics que s’ho passen pipa 
trobant-se per cantar junts. 

Del 4 al 31 de maig. LLUM I AIGUA. Exposició 
de Susan Baker. Formada amb Gonçal 
Tabuenca i amb altres estudis banyolins, Baker 
presenta olis de petit format que reflecteixen 
paisatges reals, la majoria del nostre entorn 
més proper. 

ESCOLA DE NATURA
 
NATURA NETA!
Farem una passejada per gaudir de la natura i 
deixar-la neta de deixalles. Recomanem portar 
guants. Activitat organitzada en el marc de 
l’European Clean up day.
Dissabte 7 de maig, d’11 a 13 h.
Lloc de trobada: Escola de Natura.

PROGRAMA MATINS VERDS
Activitats gratuïtes d’animació ambiental 
adreçades a famílies amb infants a partir de 5 
anys.
Organitza i dinamitza l’Escola de Natura en 
conveni amb l’Ajuntament de Banyoles.

ESPLAI VERD 
Del 27 de juny al 2 de setembre. Torns 
setmanals.
Entrada: entre 3/4 de 9 i 1/4 de 10.



OFERTES 
primavera 2022

El món 
comença al 
teu jardí 
ƒ
CUIDA‘L AMB EL  
TEU ESPECIALISTA STIHL

DES DE 99 €Hidronetejadores

DES DE 169 €Tallagespes

DES DE 49 €DESBROSSADORES

Adaptaciones Prensa - Linea Generica.indd   6 1/3/22   16:03

Av. Països Catalans, 93-95 · 972 570 261 · www.xumibikes.com · www.tallercanxumeia.com 

VENDA, REPARACIÓ 
I LLOGUER DE MAQUINÀRIA

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

CAMPANYA RENDA 2021
JURÍDICA

Amb cita prèvia al tel. 972 570 919

Horari d’oficina: De dilluns a divendres: matins, de 8:30 a 13:30 h. Tardes, de 16 a 19:30 h.

Avda. Països Catalans, 45-47 entresòl 1a - 17820 BANYOLES - Tel. 972 570 919 - Fax 972 573 611
e-mail: administracio@vergeteixidor.com - www.vergeteixidor.com

Del 2 de maig al 30 de juny

CONFIÏ LA SEVA RENDA A PROFESSIONALS 
AMB MÉS DE 25 ANYS D’EXPERIÈNCIA.
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Sortida: entre la 1 i 1/4 de 2.
Participants: de P3 a 2n d’ESO (activitats 
diferenciades segons grup d’edat).
Preu/setmana: 46 € / 43 € (descompte per a 
germans, família nombrosa i monoparental). 
Inscripcions: A partir del 3 de maig.
Per internet: www.escolanaturabanyoles.org
Per telèfon: 626 302 162 / 972 58 13 16 (de 
9 a 1 h.)
Presencialment a l’Escola de Natura (matins, 
amb cita prèvia). 
Inscripcions obertes fins a omplir les places 
disponibles. 
L’Esplai Verd forma part del projecte Lleure per 
a Tothom.

CLUB NATACIÓ BANYOLES

ACTIVITATS DE LES SECCIONS
NATACIÓ
Dia 14 de maig. 7a jornada de lliga Benjamí i 
5a Prebenjamí.

Del 20 al 22 de maig. Campionat d’Espanya 
d’Aigües Obertes.

REM
Dies 30 d’abril i 1 de maig. PAM Race Regatta.

Dies 7 i 8 de maig. Copa primavera.

ANC PLA DE L’ESTANY 

PRESENTACIÓ LLIBRE
Dijous 26 de maig, a les 7 de la tarda, a la Sala 
d’actes del Museu Darder. Presentació del 
llibre FRONTERES, amb Vicent Partal, l’autor.

DEBAT CONSTITUENT

COL·LOQUI DEBAT 
Dissabte 7 de maig, 11 del matí, a la Sala 
d’actes del Museu Darder. IDEES SOBRE UN 
SISTEMA EDUCATIU PER A CATALUNYA, a 
càrrec d’Albert Bayot, director de l’Institut de 
Sarrià.
Més informació: www.debatconstituent.cat ·
pladelestany@debatconstituent.cat 

CASAL CÍVIC BANYOLES

SERVEIS
PODOLOGIA. Dimecres, de 9.30 a 19 h
Cal cita prèvia al 972 571 162 per a majors de 
60 anys.

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

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

OFICINA D’AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
Dimarts, de 10 a 14h.
Cal cita prèvia: T. 900 922 631 - 900 400 012. 
Web cita prèvia: www.gencat.cat.

PROGRAMACIÓ CASAL CÍVIC
TALLERS ORGANITZATS CASAL CÍVIC 
BANYOLES
Taller de Defensa Personal Femenina, 
dimecres a les 19:30 h.
Juguem a jocs de taula moderns. Per a 
famílies, joves i adults, dimarts, a les 16:30 h. 

TALLERS ORGANITZATS PER ENTITATS
Relaxació, dijous a les 9:15 h.
Tao Kung, divendres a les 11:45 h.
Cuina del Marroc, divendres a les 18 h.
Danses Polinèsia, dilluns a les 19:15 h.
Anglès, dilluns a les 16 h. 
Conversa Anglès, divendres matí.
Francès, dimecres a les 10 h. 
Català, dimecres a les 17 h.
Tauletes i mòbils, dijous a les 15 h.
Dibuix i pintura, dijous a les 10 h.

SESSIÓ INFORMATIVA
Dijous 26 de maig, a les 17:30 h., al Casal 
Cívic Banyoles.
CONSUM. Es tractaran temes que acostumen 
ser motiu de dubte, consulta i fins i tot 
malestar. Ofertes, promocions, garanties, 
reclamacions...
A càrrec d’Isabel Butinyà, de l’Àrea de 
Promoció Territorial del Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany.
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INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ
Presencialment al Casal Cívic Banyoles, 
per telèfon 972 571 162 o per mail a 
cc.banyoles@gencat.cat

Les acti vitats organitzades pel Casal (Direcció 
General d’Acció Cívica i Comunitària) són 
gratuïtes. El material necessari va a càrrec de 
les persones inscrites. 
El desenvolupament de les acti vitats queda 
sotmès a la normati va sanitària vigent i podria 
ser alterada/modifi cada.
Informació: Tel. 972 57 11 62 - 677 260 703.
cc.banyoles@gencat.cat.

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE 
BANYOLES

Dia 13 de maig. Tarda de berenar amb la 
presentació i actuació de la Coral Plenitud.

Dia 21 de maig. Excursió a Vic-Rupit.

Dia 10 de juny. Festa del Soci, homenatge a 
les dues  persones de més edat i usuàries del 
Casal.

Dia 8 de juliol. Festa Aniversari del Casal. 
Homenatge als matrimonis socis que celebrin 
els 50 anys de casats. 
Últi m dia d’inscripció el 15 de juny.

Per informació dels diferents actes passeu pel 
despatx de la Junta. Cada dia, de 10 a 12 h.

CAMÓS
FESTA MAJOR DEL ROSER 2022  

DIVENDRES 20 DE MAIG
REPIC DE CAMPANES D’INICI DE LA FESTA
A les 8 del vespre, a les tres esglésies del 
municipi.

PREGÓ DE FESTA MAJOR
A les 8 del vespre, al Local Social Puig Bataller.

A càrrec de Josep Cargol i Noguer, de can 
Palmes, del veïnat de can Pigem de Camós. 
Destacat arquitecte de presti gi internacional. 
Té estudi propi i actualment és professor a 
diferents universitats de Perú.  En fi nalitzar 
l’acte, refrigeri per a tots els assistents.

RUA CAMOSKA
En acabat del pregó, pels carrers de Camós.
El grup de joves de l’Associació Juvenil 
Tabitum han preparat aquesta rua musical que 
portarà la música a tots els carrers i a les cases 
del municipi.

DISSABTE 21 DE MAIG
ATRACCIONS DE FIRES
A parti r de les 5 de la tarda, al pàrquing del 
Pavelló Municipal.
De 5 a 7 de la tarda, hores silencioses amb 
atraccions sense soroll.

TEATRE 
POLÍTICAMENT INCORRECTE, a càrrec del 
Grup de Teatre de Camós El Paller.
A les 5 de la tarda, al Pavelló Municipal.
Una prometedora nit a una suite del Palace. 
Una autènti ca capsa de sorpreses... i de riures!
Reserva prèvia d’entrades gratuïtes a parti r del 
9 de maig a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Camós o de forma presencial a l’Ajuntament.

CAMOSKA 2022 
Amb CAMPIKIPUGUI, EL PONY PISADOR i 
DJ CAMOSKA.
A parti r de les 11 de la nit, al pàrquing del 
Pavelló. Vine a sopar amb els Joves a parti r de 
les 9 del vespre!

DIUMENGE 22 DE MAIG
OFICI SOLEMNE
A les 10 del matí , a l’església de Santa Maria.

CERCAVILA DEL ROSER 2022
A parti r de les 11 del matí , sorti da des de 
la plaça de l’Ajuntament i recorregut pels 
carrers de Camós. Amb l’acompanyament de la 
xaranga BUFANT FORT.
Al fi nal de la cercavila hi haurà un vermut 
popular a la plaça de l’Ajuntament per a tots 
els assistents.
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SARDANES, CONCERT i BALL DE FI DE 
FESTA 
A càrrec de l’ORQUESTRA ROSALEDA.
A parti r de 2/4 de 5 de la tarda, al Pavelló 
Municipal.

ATRACCIONS DE FIRES
A parti r de les 5 de la tarda, al pàrquing del 
Pavelló Municipal.

ACTIVITATS INFANTILS i PASSEJADES AMB 
PONI
De 5 a 9 del vespre, al pàrquing del Pavelló 
Municipal.
Taller d’acti vitats per la mainada organitzat per 
l’Associació Juvenil Tabitum, “Arcatac”, amb 
Alma Cubrae i passejades amb poni.
Acti vitats gratuïtes.

DURANT TOT EL CAP DE SETMANA
Al Local Social (divendres) i al pavelló 
Municipal (dissabte i diumenge):
EXPOSICIÓ “CAMÓS EN BLANC I NEGRE. La 
nostra gent”
Exposició de fotografi es de gent de Camós 
entre els anys 1910 i 1972.

PER TOT EL MUNICIPI
III CONCURS D’ENGALANAMENT DEL 
ROSER
Al concurs hi poden parti cipar totes les cases 
o barris de Camós engalanant el seu balcó, 
fi nestra, entrada o carrer abans de la Cercavila 
del Roser.
Inscripcions del 9 al 20 de maig omplint el 
formulari que trobareu a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Camós o presencialment/
trucant a l’Ajuntament de Camós.

CORNELLÀ 
DEL TERRI

ACTIVITATS MAIG

MARXA SOLIDÀRIA CONTRA EL 
CÀNCER
DIUMENGE 8 DE MAIG
Hora sorti da: 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

TEATRE LA CONILLERA
Diumenge 22 de maig, a les 18 h. A La 
Conillera de Borgonyà. Obra: Gagsontrix. 
Preu 5 € anti cipada i 8 € taquilla, a parti r de 
les 17:30 h.
Entrades i més informació: 
www.cornelladelterri.cat
 
CLUB DE LECTURA CORNELLÀ DEL 
TERRI
Divendres 27 de maig. A les 19 h. al Casal de 
la Gent Gran. Comentarem el llibre: El Senti t 
d’un Final, de Julian Barnes.

A+A+ EL MES DE JUNY
 
SORDS - FESTA MAJOR
Diumenge 5 de juny. A les 11 h. A la Plaça. 
Ofi ci acompanyat de La Principal de Banyoles. 
A la sorti da 1/2 audició de sardanes.

DEL TERRI

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

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



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

FES-NOS EL TEU ENCÀRREC!FES-NOS EL TEU ENCÀRREC!

CARNISSERIA · XARCUTERIA

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

INAUGURACIÓ ESPAI 1 D’OCTUBRE
Diumenge 1 de maig. A parti r de les 18 h., 
es farà la inauguració de l’Espai 1 d’octubre, 
amb música, acti vitats diverses i berenar per 
tothom.

CIRCUIT DE CAMINADES DEL PLA DE 
L’ESTANY I FESTIVAL RECÒNDIT
Diumenge 8 de maig. A les 10 del matí . 
Sorti da de la plaça 1 d’octubre per fer la 
caminada, que acabarà amb un esmorzar i 
visita guiada al Castell.
A les 11 del matí , Festi val Recòndit amb JO 
JET I MARIA RIBOT, en el recinte del Castell.

CLUB DE LECTURA
Dimecres 11 de maig. Trobada a les 19 h., 
a Cal Baró. Es comentarà el llibre Un abril 
prodigiós, d’Elizabeth Von Arnim. 

XERRADA QUE NO T’ENREDIN
Dilluns 16 de maig. A 2/4 de 8 del vespre, 
xerrada a càrrec de l’Ofi cina de Consum del 
Pla de l’Estany, per conèixer els drets com a 
persona consumidora. Oberta a tothom.

EXCURSIÓ A RUPIT I AL SANTUARI DEL 
FAR
Dissabte 21 de maig.
Sorti da a les 10 h., de la plaça 1 d’octubre.  
Després d’una parada al bonic poble 
d’Hostalets d’en Bas, s’arribarà al Santuari del 
Far. El dinar serà al restaurant Coll de Condreu 
i a la tarda visita a Rupit.

HOMENATGE ALS REPRESALIATS DEL 
FRANQUISME
Diumenge 29 de maig. A les 12 h., a Can 
Vila de Centenys, es farà un homenatge 
a l’alcalde Joan Almar i s’entregarà un 
diploma d’anul·lació dels Consells de Guerra 
franquistes, als familiars dels represaliats del 
municipi.

FONTCOBERTA
FESTA DE LA VELLESA

Diumenge 1 de maig, a les 11 h. Missa a 
l’Església de Sant Feliu de Fontcoberta, 
acompanyada per l’actuació de la coral 
Fontcoberta Canta. 
En acabar, a les 12 h., anirem cap a Banyoles 
on agafarem el Tren Pinxo que ens portarà a 
conèixer part de l’Estany i el centre històric de 
Banyoles. 
A les 13:30 h., anirem tots junts a dinar al 
restaurant La Carpa de Banyoles, on després 
podrem gaudir de l’actuació musical del Grup 
Vell Galligants, que ens oferiran un repertori 
de cançons populars, havaneres...  
 
FESTA DEL ROSER

Diumenge 15 de maig.
La diada començarà amb la Cantada 
Tradicional de Goigs per diferents indrets 
del poble. Recuperant així aquesta acti vitat 
després d’haver estat anul·lada per la 
pandèmia els 2 anys anteriors.
A les 11 h. Missa en honor a la Mare de Déu 
del Roser.
Es farà la cantada de Goigs i s’acabarà amb un 
refrigeri a la plaça Major.
A les 15:30 h. Acti vitat adreçada al públic 
infanti l.
A les 19 h. Actuació de Lo Pau de Ponts, 
conegut per les seves cançons i paròdies que 
penja al seu canal de YouTube i per la seva 
col·laboració a l’equip d’El fricandó mati ner, de 
RAC 105.

PORQUERES
BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ

LLEGIR TEATRE (Club de lectura)
Divendres 6 de maig, a les 19 h.
Comentarem la lectura d’El pes d’un cos, de 
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Victoria Szpunberg. A més de preparar la 
sortida al Teatre Nacional de Catalunya per 
veure l’obra.

PORTES OBERTES A L’ESTUDI TALLER 
CARLES FONTSERÈ
Dissabte 14 de maig, de 10 a 13 h. 
No cal reserva prèvia. 
Més informació i inscripcions a 
www.porqueres.cat

HORA DEL CONTE
Divendres 20 de maig, a les 17:30 h. Contes 
japonesos + taller d’origami. 
A càrrec de Som Japó.
Contes populars del Japó, en japonès i en 
català. Coneixerem l’essència de la cultura 
japonesa i acabarem l’activitat amb una 
manualitat.
Activitat adreçada a nens i nenes a partir de 
4 anys.
Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia a bit.ly/3vytkT3.

VISITA D’AUTOR I CLUB DE LECTURA
Divendres 20 de maig, a les 19 h.
Comentarem la lectura d’Amor i no amb 
l’autora, Alba Dalmau, en el marc del club de 
lectura. Si voleu llegir el llibre, el trobareu a la 
biblioteca. Trobada oberta a tothom.

A PORQUERES CREIXEM PLEGATS
Divendres 27 de maig, a les 19 h. 
Coaching, què és? Com el puc aplicar a la meva 
vida?
A càrrec de Judit Padrès, coach personal. 
Diplomada en Educació Social i Màster en PNL 
i PNL- Coaching.
El coaching té molt a veure en aprendre a 
dirigir-nos cap a on volem estar en algun àmbit 
de la nostra vida i és una metodologia que 
s’utilitza en molts àmbits per assolir objectius, 
millorar el rendiment, realitzar canvis i guanyar 
en benestar i realització.
Parlarem de què és i d’algunes pràctiques que 
podem fer a partir de ja, per poder gaudir dels 
seus beneficis.
Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia a bit.ly/3L5HrWC.

JOCS I EXPOSICIÓ
Del 3 de maig al 10 de juny. Jugant a 
il·lustrar: exposició de Txell Darné. A través 
de 26 il·lustracions i 20 jocs il·lustrats per la 
banyolina coneixerem la seva obra.
Veniu a la biblioteca a jugar amb els jocs de 
l’exposició, només els heu de demanar (infants 
acompanyats d’un adult).

LA BIBLIOTECA TANCA PER FESTA 
MAJOR
Del dissabte 14 al dilluns 16 de maig.

MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE
BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ 
C/Balmes, 27.
Tel. 972 583 898.
biblioteca@porqueres.cat

Horaris
Dilluns, de 10 a 13 i de 16 a 20 h. 
Dimarts, dimecres i dijous, de 16 a 20 h.
Divendres, de 10 a 13 i de 16 a 20 h.
Dissabtes, de 10 a 13 h.

XVI FESTA MAJOR DE PORQUERES 
DIES 13, 14, 15 i 16 DE MAIG

DIVENDRES 13 DE MAIG
A les 21 h., al Pavelló municipal. Pregó a 
càrrec de l’Associació d’Educació en el Lleure 
Escambell i presentació del cartell de Festa 
Major amb l’autora, Anna Batlle.
A continuació, focs artificials amb Gàrgoles 
de Foc.
A les 23 h., a la Zona Esportiva. Concert a 
l’aire lliure amb:
PELUKASS
SEIKOS
ELI RODRÍGUEZ
Organitza: Comissió de Festes de Porqueres

DISSABTE 14 DE MAIG
De 10 a 12.30 h., a l’Estudi Taller Carles 
Fontserè. Jornada de portes obertes a l’estudi 
de l’artista Carles Fontserè.
A les 10.30 h., al Pavelló municipal. Exhibició 
de gimnàstica artística amb el GAP.
Organitza: Gimnàstica Artística Porqueres.
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A les 11 h., als Jardins de l’Ajuntament.  
Inauguració de la 15a Exposició de flors i 12a 
Festa d’Homenatge a la Vellesa.
A les 11.30 h., a la pista coberta de l’Escola 
l’Entorn. Teatre de carrer familiar. Full House, 
de la Cia. Eléctrico 28.
Entrada gratuïta fins a completar l’aforament. 
Apte per a tots els públics.
A les 12.30 h., a l’Estudi Taller Carles Fontserè
Vermut musical amb Maria Hein. Preu: 5 €, 
amb vermut inclòs. 
Venda d’entrades a www.rereltelo.cat.
Amb la col·laboració de Vins Vidart.
Concert de cloenda de la 7a edició de 
RERELTELÓ.
A les 16.30 h., als Jardins de l’Ajuntament.  
16è Aplec de Primavera amb la Principal de 
Porqueres.
A 17.30 h., a la plaça Major. Trobada castellera 
amb Els Esperxats de l’Estany, i les colles 
convidades Castellers de Castellar i Castellers 
de Mollet.
Al finalitzar, concert amb La Puça Diatònica.
Organitza: Colla Castellera Els Esperxats de 
l’Estany.
A les 23 h., a la Zona Esportiva. Concert amb:
JAZZWOMAN
EBRI KNIGHT
ROKO BANANA
Organitza: Comissió de Festes de Porqueres.

DIUMENGE 15 DE MAIG
A les 9.30 h., davant de l’Escola l’Entorn. 
Sortida de la 12a Trobada de Vespes Memorial 
Quim Costabella.
A les 12 h., refrigeri i homenatge a Quim 
Costabella.
Organitza: Club Motor Porqueres.
A les 10 h., als Jardins de l’Ajuntament.  
Trobada de Puntaires.
A les 11 h., a la Zona Esportiva.  
L’Espardenyada.
Organitza: Escambell.
A les 12 h., a l’església de Santa Maria de 
Porqueres. Ofici solemne.
A les 13 h., a la plaça Major. Concert - vermut 
amb La Ludwig Band.
A les 18 h., a la plaça Major. Concert familiar 
de Dàmaris Gelabert amb l’espectacle Mou el 
cos.

A les 19 h., al Pavelló municipal. Concert i ball 
amb La Montecarlo.
Entrada gratuïta fins a completar aforament.

DILLUNS 16 DE MAIG
Durant tot el matí. Esmorzar del Ganut. Els 
establiments de restauració de Porqueres han 
preparat un esmorzar especial en homenatge 
al Ganut.
Establiments participants: Restaurant Casa 
Maria, Restaurant Les Estunes, Bar Els 
Minairons, Bar La Paradeta, Bar La Pedrera i El 
Bar Zona Esportiva.
A partir de les 11 h., als Jardins de 
l’Ajuntament. Taller familiar. Recomanat a 
partir de 6 anys.
Organitza: Servei d’Orientació i 
Acompanyament Familiar del Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany.
De 16 a 19 h., a la plaça del Quiosc. 
Parc de joc infantil amb rocòdrom, minigolf, 
karts, castell inflable i tallers infantils.
Preu: 5 €.
A les 20 h., a la pista coberta de l’Escola 
l’Entorn. Concert amb el grup Cabotatge 
Havaneres. Seguidament, sopar amb la Gran 
Vedellada. 
Cal portar coberts i got.

L’organització es reserva el dret de modificar 
l’hora i el lloc d’alguns actes.

Segueix la programació a través de:
Instagram @festesporqueres
Twitter @ajPorqueres
#festesporqueres
www.porqueres.cat

ACTIVITATS ESPORTIVES

ABONAMENTS PISCINA MUNICIPAL 
2022
Del 2 al 13 de maig, renovacions. A partir del 
17 de maig nous abonats.
Inscripcions presencials: Consell Esportiu del 
Pla de l’Estany (972 581 344), de 9 a 14 h i 
Pavelló municipal de Porqueres (972 581 807), 
de 16:30 a 20 h. 
Inscripcions online: www.piscinaporqueres.cat



Ara més a prop teu

T’hi esperem!

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

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

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

Estalvia mitjançant l'agrupació de les teves pòlisses 

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

 Negocis  Decessos Estalvi i jubilació VidaAutomòbil Llar  

• Pagar una única quota mensual.

 

• Incrementar la taxa d'interès.

 

• Obtenir interessants descomptes.

Horari: de 9 a 13h i de 16 a 20h
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IV TORNEIG MIXT VÒLEI 4X4
Diumenge 1 de maig. A les 10 h. Al pavelló 
municipal de Porqueres.
Preu: 10 € per jugador/a.
Torneig de vòlei obert a tothom on és 
obligatori que els equips siguin mixtes. Trofeus 
pels tres primers equips categories or i plata. 
Inscripcions htt ps://bit.ly/aloges4x4
Organitza: Club Vòlei Aloges Porqueres
Més informació: www.esportsporqueres.com 

FESTIVAL DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Dissabte 14 de maig. De 10:30 a 11:30 h.
Al pavelló de Porqueres.
Espectacle / Exhibició de Gimnàsti ca Artí sti ca 
a càrrec de tots/es els/les gimnastes del club 
Gimnàsti ca Artí sti ca Porqueres. 
Organitza: GAP – Ajuntament de Porqueres

XII TROBADA DE VESPES 
MEMORIAL QUIM COSTABELLA
Diumenge 15 de maig.
Lloc: Sorti da i Arribada davant pavelló 
d’esports.
Horaris: Concentració i inscripcions a parti r 
de les 8:30 del matí . A les 9:30 h. sorti da ruta  
controlada de 39 km amb parada esmorzar. 
Refrigeri fi nal per a tots els parti cipants.
Preu: 15 € (esmorzar i detall). Acompanyants, 
12 €.
Organitza: Porqueres Motor Club – 
Ajuntament de Porqueres

III CURSA DE LA DONA DEL PLA DE 
L’ESTANY
Diumenge 29 de maig.
Horari: Sorti da 10 h.
Lloc: Pavelló municipal de Porqueres.
Donati u: 10€.
Inscripcions a www.oncolligagirona.cat fi ns el 
15 de maig amb samarreta. A parti r d’aquesta 
data una motxilla.
Recorregut: 7 km. Cursa de la dona de 
caràcter solidari, tots els benefi cis es desti nen 
a la Fundació Oncolliga Girona. Recollida 
samarretes al pavelló de Porqueres, 26 i 27 de 
maig, de 18 a 20 h. 28 de maig, de 10 a 13 h. 
Organitza: Fundació Oncolliga Girona, 
Ajuntament de Porqueres.

CASAL DE LA GENT GRAN 

VIATGE A CADIS I LA SEVA BADIA 
Del 7 al 12 de juny (6 dies).
Viatge d’anada i tornada amb AVE.
Preu: 795 €. El preu inclou: trasllat en autocar 
des de Porqueres a l’estació de Sants i de 
l’Estació de Sants a Porqueres. Bitllet a classe 
turista Barcelona – Sevilla – Barcelona amb 
tarifa “Targeta daurada”. Circuit en autocar en 
destí  6 dies segons programa. 5 nits d’hotel de 
4 estrelles a la zona de la Costa de la Luz en 
règim pensió complerta. Dinar del primer dia. 
Entrades incloses.
Límit per apuntar-se 13 de maig de 2022.
Més informació a les ofi cines del Casal.

SANT MIQUEL 
DE CAMPMAJOR

FESTES DE L’APLEC DE SANTA 
QUITÈRIA A SANT MIQUEL DE 
CAMPMAJOR - 21, 22 i 29 DE MAIG

DISSABTE 21
A 2/4 de 10 del matí , passejada per la Vall. 
Recollirem fl ors i plantes silvestres per poder 
parti cipar al concurs de la tarda. Animeu-vos! 
Trobada a la plaça de les Escoles de Sant 
Miquel. Durada aproximada de dues hores.
A parti r de 2/4 de 5 de la tarda, als paratges 
de Sant Martí , tarda de dibuix i pintura infanti l. 
Concurs de Flors Silvestres i mostra de dolços 
casolans.
A les 6 de la tarda, espectacle infanti l. 
A conti nuació, degustació dels dolços, 
xocolatada i peti ta cercavila amb la Quitèria.
 
DIUMENGE 22
A les 12 del migdia, a l’església de Sant Martí  
de Campmajor, arribada de les Pabordesses 
portant les coques de Santa Quitèria. 
Tot seguit, ofi ci solemne cantat pel Grup de 
Caramelles de Sant Miquel de Campmajor i 
benedicció de les coques.



Flor & Flor

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

www.florenflor.cat 
Dilluns, de 16 a 20 h. 

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

@florandflorbanyoles

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

www.inspirafisioestetica.com - info@inspirafisioestetica.com
ALTA COSMÈTICA NATURAL I ORGÀNICA CERTIFICADA

Tecarteràpia: reafirma, difumina arrugues, 
oxigena i il·lumina el teixit, disminueix el 

doble-mentó, etc! 
Efectes visibles des de la primera sessió!

Pressupostos sense compromís

Botiga: Passeig Mn. Constans, 172 - Banyoles 
Tel. 972 57 05 90
Taller: C/ Pintor Solives, 82 - Banyoles 
Tel. 972 57 10 57. tapissatsvilanovasoler@gmail.com

TENDALS A MIDA
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A 2/4 de 7 de la tarda, a l’església de Sant 
Martí , concert de música clàssica Impressions. 
Intèrpret Carles Font. S’estrenaran quatre 
preludis del compositor Banyolí Esteve 
Palet Mir, projeccions de Pere Soler. Amb 
la col·laboració de Joventuts Musicals de 
Banyoles. 
 
DIUMENGE 29
A 1/4 de 10 del matí , 14è Torneig de petanca 
de Santa Quitèria (només hi poden parti cipar 
veïns). Les inscripcions es faran a les 9 del matí  
al camp de petanca municipal de Sant Miquel 
de Campmajor, just abans de començar.

Organitza: Ajuntament de Sant Miquel de 
Campmajor. 

9è MEETING CAMPER

DIES 3, 4 I 5 DE JUNY
Fang Aventura, Sant Miquel de Campmajor. 
Stands, food trucks, zona d’acampada, 
xerrades de grans viatgers, tallers. 
Visita a la fi ra, 5 euros/dia.

SERINYÀ
FESTA DEL ROSER
106è HOMENATGE A LA VELLESA

EXPOSICIÓ
Durant el cap de setmana es podrà veure 
l’exposició Canvia el xip, recicla’ls. Inici davant 
de Can Beia fi ns a les taules de pícnic de 
l’Arcada de Can Gasparíc (parc prehistòric de 
les coves). 

DIVENDRES 6 DE MAIG
A les 17 h. Acti vitat amb els Somiatruites: 
Gimcana per a nens de P5 a 6è de Primària. 
Inici davant de Can Beia. 
A les 19 h. Exhibició al pavelló municipal del 
Club Pati natge Artí sti c del Pla de l’Estany. 
A les 21 h. Joc de Nit per a joves. 
Inscripcions a Can Beia fi ns el dia 3 de maig. 

DISSABTE 7 DE MAIG
A les 10 h. Vine a jugar amb les Bumper Balls 
al camp de Futbol. 
A les 11 h. Concurs de dibuix. 
Inscripcions mitja hora abans davant de 
l’Ajuntament. En formalitzar la inscripció es 
lliurarà una cartolina segellada, única vàlida 
per al concurs. Els premis es lliuraran a la tarda 
en funció de l’edat dels inscrits. 
A les 16 h. Torneig de Ping-Pong al pavelló 
municipal. Inscripcions allà mateix. 
A les 16 h. Parti t de Futbol: Serinyà – Sant 
Miquel Campmajor.
A les 18 h. Exhibició de Castells a davant de 
l’Ajuntament. Colles castelleres: Esperxats de 
l’Estany, Castellers de l’Alt Maresme i Xerrics 
d’Olot. 
A les 19:45 h. Concert amb el grup Ruc’n’Roll. 
Hi haurà servei amb preus populars per sopar 
i beure.

DIUMENGE 8 DE MAIG
A les 9 h. A Can Xerric. Concentració d’avis, 
àvies i acompanyants, i oferiment d’un 
esmorzar. 
A les 10:45 h. Passant de l’Ajuntament cap 
a l’església de Sant Andreu, amb la cobla La 
Principal de Porqueres. 
A les 11 h. Ofi ci solemne.
A les 11:45 h. 106è Homenatge a la Vellesa: 
Balls Tradicionals i Populars pels alumnes del 
Casalet i del CEIP Bora Gran. Música en viu de 
La criatura verda. 
A les 18 h. Concert i Ball amb l’Orquestra 
Millenium al Pavelló Municipal. 

CIVIC CAN XERRIC

FEM UN MIDORI (llibreta japonesa)
Dissabte 21 de maig, de 10 a 13h. 
A càrrec d’Albert Mademont. Preu 15€   

CASAL DE LA GENT GRAN

MONOGRÀFIC FEM SMARTPHONE
Els divendres, a les 11 h. Aprendrem a uti litzar 
les eines de què disposa el nostre mòbil. 
Inscripcions al telèfon 972 593 128. 
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C/ Dr. Carulla, 28 - 17852 SERINYÀ
Tel. 972 59 31 03 

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Dimarts i divendres de 9 a 10 h. i de 10 a 11h. 
(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 11 i 25 de maig, a les 15h.
Passejades en grup per a la gent gran.
Activitat quinzenal. Gratuïta.

DINAMITZACIÓ DEL PARC DE LA 
SALUT
Els dilluns, de 15.15 a 16.15 h. Les sessions 
són obertes i gratuïtes per a tothom.

VISITA GUIADA DELS INTERIORS 
D’ALGUNES ESGLÉSIES

Amb motiu de la publicació del llibre 
Iconografia religiosa del Pla de l’Estany, els 
seus autors, Jordi Galofré, Josep M. Massip 
i Miquel Rustullet, organitzen una visita 
guiada a diverses esglésies de Banyoles 
per donar a conèixer alguns dels principals 
elements iconogràfics que en formen part.

Dissabte 7 de maig, a les 18 h. Davant de 
l’església de les Carmelites.
El recorregut serà:

Església de les Carmelites
Podrem veure les pintures de Melcior 
Domenge i la imatge de la Mare de Déu del 
Carme, entre d’altres.
 
Capella de la Mare de Déu de la 
Providència de la institució religiosa de 
Casa Nostra
Veurem la imatge de Santa Gemma Galgani.
 
Església de la Clínica Salus 
Coneixerem les escultures de Ramon M. 
Carrera i els vitralls i esgrafiats de Domènec 
Fita.
 
La visita és gratuïta i està previst que tingui 
una durada d’una hora i mitja.

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

SERINYÀ. Dia 9 de maig PAVELLÓ MUNICIPAL, 
de 17 a 21 h.

FONTCOBERTA. Dia 17 de maig PAVELLÓ 
MUNICIPAL, de 17 a 21 h.

BANYOLES. Dia 21 de maig CLÍNICA SALUS 
(plasma), de 9:30 a 14 h. i de 16 a 21 h. 
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TEATRE (LA CITA) 
A BENEFICI DE AECC CATALUNYA 
CONTRA EL CÀNCER.

Compra d’entrades a l’Ajuntament de 
Banyoles.

Horaris: Divendres i dissabte, a les 20 h.
 Diumenge, a les 19 h.

BANYOLES, CIUTAT DEL BÀSQUET 
CATALÀ

DIA 22 DE MAIG.
CIRCUIT 3×3 FCBQ 2022

Més informació a: 
htt ps://ciutatbasquet.banyoles.cat/

CRIDA DE VOLUNTARIAT 

LABDOO BANYOLES 
Des de la Xarxa Labdoo Banyoles, xarxa 
que recull i saneja portàti ls de segona mà 
per oferir-los a famílies que els necessiten, 
cerquem persones voluntàries.

El dissabte 7 de maig, de 10 a 12 h., 
a l’ofi cina Cal Drac es realitzarà una 
jornada oberta per aprendre a sanejar els 
portàti ls. Es recomana inscripció prèvia a 
plaestanyjove.cat/inscripcions

Per més informació:
labdoobanyoles@plaestany.cat

Contacte: Raquel López
labdoobanyoles@plaestany.cat
htt ps://www.labdoo.org/ca/

Àrea de Benestar Social del Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany.

PRESENTACIÓ 
LLIBRE 

JOSEP MONTAÑÀ 
CANUDES. 
MEMÒRIES D’hermano 
de La Salle a primer 
director de l’insti tut 
de Banyoles. (INS Pere 
Alsius i Torrent). 

Divendres 27 de maig, a les 19 h., a l’Espai 
Eat Art (plaça Major, 33) de Banyoles.

A càrrec de l’escriptor banyolí JN 
Santaeulàlia i el lector Miquel Torrent.

JUGA!
AQUEST ESTIU: NO HO DEIXAREM DE FER!

ELS MUSEUS EN JOC!
(del 27 de juny a l’1 de juliol) 

JUGA AMB L’AIGUA I LA TERRA
(del 4 al 8 de juliol)

JOCS DEL PASSAT I DEL FUTUR
(de l’11 al 15 de juliol)

JOCS I AVENTURES
(del 18 al 22 de juliol) 

JOCS BESTIALS!
(del 25 al 29 de juliol)

CASAL D ’ESTIU
DELS MUSEUS

M
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Informació i inscripcions   
a partir del 9 de maig: www.museusdebanyoles.cat

Edat: De 1r a 6è de primària. Horari: de 9.00h a 13.00h
Lloc de realització: Parc Neolític de la Draga / El Tint (dies puntuals)

Preu: 50 € per setmana

PLACES

LIMITADES

E
O

G
_2

2



JUGA!
AQUEST ESTIU: NO HO DEIXAREM DE FER!

ELS MUSEUS EN JOC!
(del 27 de juny a l’1 de juliol) 

JUGA AMB L’AIGUA I LA TERRA
(del 4 al 8 de juliol)

JOCS DEL PASSAT I DEL FUTUR
(de l’11 al 15 de juliol)

JOCS I AVENTURES
(del 18 al 22 de juliol) 

JOCS BESTIALS!
(del 25 al 29 de juliol)

CASAL D ’ESTIU
DELS MUSEUS

M
U

SE
U

S 
D

E
 B

A
N

YO
LE

S

ORGANITZA:

Informació i inscripcions   
a partir del 9 de maig: www.museusdebanyoles.cat

Edat: De 1r a 6è de primària. Horari: de 9.00h a 13.00h
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Preu: 50 € per setmana
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LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA
Per Josep Grabuleda

Suïcidi als nous banys
El setembre de 1935, quan s’acabava la 
temporada de banys a l’Estany de Banyoles, 
una dona es va suïcidar en els nous banys 
públics.
El 9 de setembre de 1935, a dos quarts de sis 
de la tarda, Dolors Planas i Mitjà, casada, de 
quaranta-set anys d’edat, va anar als banys 
públics de l’Estany, inaugurats el juliol de 1935. 
Aquests banys estaven situats on actualment 
hi ha els Banys Vells. Dolors Planas va veure 
la porta del recinte oberta i es va dirigir, sense 
aturador, cap al fi nal de la palanca, es va ti rar a 
l’aigua i es va ofegar. 
La notí cia la publiquen diferents diaris, com els 
gironins Diari de Girona (el 10 de setembre) i 
L’Autonomista (l’11 de setembre); els barcelonins 
El Diluvio, La Vanguardia i La Publicitat (tots l’11 
de setembre); el santanderí La Región (el 13 de 
setembre); i, fi nalment, el banyolí Avant (el 15 
de setembre).
Segons s’explica, Dolors Planas tenia les 
facultats mentals pertorbades. D’acord amb 
l’Avant: “la qual des de feia algun temps 
sofria una alienació mental que ordinàriament 
la privava de fer ús de les seves llibertats 
psíquiques”. El cos va ser reti rat pocs moments 
després en presència del jutge municipal.
A la dècada dels trenta del segle XX s’havia 
incrementat el nombre de persones que 
s’anava a banyar a l’Estany. El juny de 1935 
es va presentar una queixa a l’Ajuntament per 
demanar una regulació de les condicions de 
bany, “en l’ordenació de la natació”, com es deia 
en l’escrit. S’explicava que, a l’esti u, sobretot 
els diumenges, “nois semi-nusos i noies amb 
maillots d’últi ma moda” es banyaven en els 

passejos més concorreguts o amuntegats a 
les pesqueres i es vesti en i desvesti en a les 
barques. S’hi calculaven unes cent noies i uns 
cinc-cents nois.
Per a posar-hi remei l’Ajuntament va prohibir 
banyar-se a l’Estany en el tros del passeig entre 
el planter d’arbres de l’Ajuntament (l’actual 
zona dels Banys Vells) i la riera del Vilar. Aquí 
només es podien banyar dins les pesqueres 
o, sorti nt de les pesqueres, nedar en direcció 
cap al mig de l’Estany (mai cap a la riba). També 
es prohibia despullar-se dins d’una barca. En 
canvi, cap al Cap de Bou es podien banyar, 
sempre, però amb vesti t de bany.
Igualment, amb urgència, es va decidir basti r 
uns banys públics. El contracti sta escollit va ser 
el banyolí Joan Trias i Planas. El servei d’aquests 
nous banys es va arrendar a Josep Roura, àlies 
Lero, i a Ramon Corominas, àlies Janeret, ja que 
es consideraven perjudicats perquè tenien 
negocis (de bany i de lloguer de barques). 
Aquell any també el propietari de la pesquera 
de l’Oca, Joan Malagelada, que era a l’espai 
de bany de l’actual Club Natació Banyoles, 
va cedir-la fi ns al 15 d’octubre per a facilitar 
el bany públic. Tanmateix, aquells nous banys 
públics (alçat més a córrer, fets en quinze dies 
i amb teulat d’uralita) només eren per a homes. 
Es va haver d’esperar fi ns al 1937, en plena 
Guerra Civil (1936-39), per a construir-n’hi uns 
d’homes i altres de dones (amb una vintena de 
casetes de bany, individuals i separada la banda 
dels homes de la de les dones). 
Cal dir, que, fi ns al suïcidi de Dolors Planas i 
Mitjà, els suïcides locals buscaven altres punts 
de l’Estany per a intentar el “seu últi m acte”.

Aula d'estudi (del 23 de maig al 15 de juny)
L'Aula d'estudi és un servei adreçat a estudiants i investigadors majors de 16 anys. 
Obrim la Biblioteca, fora de l'horari habitual, per oferir un espai silenciós i tranquil, 
apte per a l'estudi i el treball. 
Cal presentar el document d'identitat a l'entrada. 

English Reading Club De la Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany

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

Moderator: Matthew Tree, writer in English and Catalan

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

ENGLISH READING CLUB
Thursday, May 19th, 2022 / 20 h. / Llibreria L’Altell 
De Profundis, by Oscar Wilde.
While imprisoned in Reading Gaol from 1895 to 1897 for homosexual practices, Wilde 
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DONES AMB HISTÒRIA
Per Maica Palmada

Qui va ser Maud Lewis?
Va ser una arti sta folk canadenca de Nova Escòcia. 
Ha estat reconeguda com una de les millors 
arti stes folk de Canadà.
Va néixer el 7 de març de 1903 a Ohio del sud, 
Nova Escòcia, fi lla de John i Agnes Dowley.
Va pati r artriti s reumatoide juvenil, malalti a que la 
va condicionar tota la vida. Ja de ben peti ta la seva 
mare la va ensenyar a pintar amb aquarel·les per fer 
targetes de Nadal dibuixades a mà i pintades, les 
venien i així ingressaven uns diners a casa. El 1935 
morí el pare, i dos anys més tard, el 1937, traspassà 
la seva mare. Com era costum en aquells temps, 
el seu germà va heretar la casa familiar. Després 
de viure amb el seu germà durant un temps, es va 
traslladar a Digby per viure amb la seva ti a.
El 16 de gener de 1938, a 34 anys, es va casar amb 
Everett  Lewis, un pescador i venedor de peix de 
quaranta anys resident a Marshalltown. Setmanes 
abans ella va respondre a un anunci que ell havia 
publicat a les boti gues locals tot buscant una 
dona de fer feines amb residència inclosa. La casa 
només tenia una habitació amb unes golfes per 
dormir. No van tenir fi lls, però ella li va confessar 
que de jove havia ti ngut un fi ll, el qual va néixer 
deforme i es va morir pocs dies després; més tard 
s’assabentaria per la seva ti a que havia ti ngut una 
nena i que el seu germà i la seva mare l’havien 
venut a una família benestant.
En veure els seus dibuixos, el marit li va comprar el 
seu el primer conjunt d’olis per animar-la a pintar. 
Acompanyava el seu marit en les rondes diàries 
per la venda de peix i portava les targetes de 
Nadal que ella dibuixava. Les venia per vint-i-cinc 
cènti ms cadascuna. Després de l’èxit que va tenir 
amb les targetes, va començar a pintar en diverses 
superfí cies, com ara taulers de polpa o fulls de 
galeta.
Mentre la malalti a li va permetre, va pintar més o 
menys totes les superfí cies disponibles de la seva 
peti ta casa: parets, portes, paquets de pa, fi ns i tot 
l’estufa. Va cobrir completament el paper pintat 
comercial simple amb ti ges, fulles i fl ors tendres.
La majoria de les seves pintures són bastant 
peti tes, no més grans de vint/trenta centí metres, 

la grandària estava limitada pel grau en què podia 
moure els braços. Uti litzava principalment cartells 
i tubs de ti nsol, una pintura a base d’oli. La seva 
tècnica consisti a primer en recobrir el tauler amb 
blanc, dibuixant un esquema i després aplicant la 
pintura directament del tub. Mai va barrejar colors.
Entre 1945 i 1950, la gent va començar a aturar-se 
davant la casa on vivia per comprar-li les pintures 
per dos o tres dòlars. No és fi ns als últi ms tres o 
quatre anys de la seva vida que les pintures de 
Maud comencen a vendre’s entre set i deu dòlars. 
A parti r d’un arti cle publicat en el Star Weekly de 
Toronto va aconseguir l’atenció nacional, i el 1964 
i 1965 respecti vament, el programa Telescope de la 
cadena CBC-TV, en va parlar.
El 1970 la Casa Blanca li va comprar dues pintures 
durant la presidència de Richard Nixon.
Malauradament, l’artriti s la va privar de completar 
molts encàrrecs, les mans cada vegada les tenia 
més cargolades i li costava aguantar els pinzells per 
prims que fossin.
Va viure la major part de la seva vida en la pobresa. 
En l’últi m any de vida va quedar en un racó de casa 
seva, pintant tan sovint com podia, mentre viatjava 
amunt i avall de casa a l’hospital. Va morir a Digby, 
Nova Escòcia el 30 de juliol de 1970. El seu marit, 
Everett , va ser assassinat per un lladre en un intent 
de robatori a casa seva el 1979.
El 19 de maig de 2017 una de les seves pintures es 
va vendre per 45.000 dòlars.
Una gran col·lecció de les seves obres es pot 
admirar actualment a la Galeria d’Art de Nova 
Escòcia.





HORARI D’ATENCIÓ CLÍNICA I BOTIGA
Cal demanar cita prèvia

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

Perruqueria a hores convingudes
Urgències / Servei a domicili

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

ANIMALS PROPERS

Volo, picotejo, semblo una perla fosca. Salto, ballo i 
rapejo. Saps qui sóc, ja?

Català: Merla; Castellà: Mirlo; Anglès: Blackbird; Llatí: Turdus merula

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS
Mesura entre 18-25 cm, pesa uns 85-115 grams. L'esperança de vida d'una merla se situa habitualment al voltant 

de 3 o 4 anys. Les merles són omnívores, s'alimenten d'insectes, cucs, fruits, llavors..., i mengen a terra tot 
movent la cua i abaixant les ales. Des de la fi de l'hivern, i fins al començament de l'estiu, la merla mascle xiula 
cants variats i melodiosos des de l'alçària dels arbres, la teulada de les cases o qualsevol branca, on domini els 

voltants.

Per Clínica 1001
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CONSULTORI OBERT

A l’estiu, no ens oblidem de fer una alimentació 
sana i equilibrada. Tant si es va al casal com si no, 
assegurar una bona nutrició sempre serà positiu. 
Per això volem donar algunes eines pràctiques 
sobre què menjar en cada moment. 

Què menjo al matí abans del casal? 
 Primer de tot cal menjar per la gana que tenim, 

per tant, podrà variar. 
• 1 fruita de temporada + nous + alvocat.
• 1 fruita de temporada + fruits secs + pernil salat.
• Iogurt natural (sense gustos ni sucres afegits) + 1 

fruita + granola casolana.
• 1 batut (1 fruita + 1 verdura + aigua + fruits 

secs).
• 1 entrepà si es té molta gana (amb pa de qualitat, 

alvocat i pernil o bé amb bonítol o bé amb 
tomata i formatge de cabra...).

Què menjo a mig matí. O si vaig al casal, què 
m’emporto per esmorzar? 
• El millor serà fruita perquè és fresca, hidrata i  és 

dels millors recursos pels mesos de calor. 
• Crakers que podem fer a casa a base de farina 

d’ametlla i 1 fruita.
• Si al primer esmorzar hi havia un entrepà, a mig 

matí la fruita no pot fallar. 
• Entrepà petit a base de pernil / alvocat / 

tonyina/ formatge de cabra... Només si al primer 
esmorzar s’ha menjat fruita.

*No us oblideu de portar aigua i hidratar-vos al 
llarg del matí.

Què dino? 
• Sobretot aliments de temporada i frescs. Les 

amanides seran el millor entrant. Poden ser 
cada dia diferents o variar amb verdures cuites 
i fredes, com mongeta verda amanida amb 
tomata natural, alvocat, formatge fresc, etc. Els 
nens poden escollir els vegetals de les amanides, 
i que sempre hi hagi mínim 3 colors diferents al 

plat per assegurar diferents vitamines. 
• Proteïna: una ració de carn, peix o ous.
• Carbohidrat: pot acompanyar el primer o el 

segon plat, es tracta d’arròs o llegums o quinoa o 
patata o pasta de llegums, etc. 

• Valorar quina gana queda i si cal fer postres.

Quin snack puc menjar a la tarda si vaig a banyar? 
• Entenc que el més fàcil és comprar-se un gelat 

quan fa calor. I està molt bé, però cal procurar 
que no sigui cada dia. 

• La resta de dies estaria bé que fos fruita fresca, 
fruits secs, enrotllats tipus “fajita” de blat de 
moro amb alvocat i tomata o bé amb pernil i 
alvocat, etc. 

• També podem portar pastanagues crues, 
tomata cherry, cogombre... tot són aliments que 
hidraten i són beneficiosos per la pell. 

Què sopo? 
• Com sempre, cal escoltar la gana i menjar per la 

gana que tenim. 
• Vegetals frescs crus o cuits serà ideal: gaspatxo, 

vichyssoise, crema de carbassó amb alfàbrega, 
amanides de tomata, etc. 

• Acompanyar-ho d’una bona proteïna, peix  o ous 
sobretot. Truites de verdures / ous ferrats fets a 
la planxa i menjats a sobre mongetes verdes amb 
pernil i tomata, etc. 

• Valorar també quina gana queda i si cal fer 
postres o no.

Serà ideal beure aigua com a beguda habitual, 
evitar els refrescs de consum habitual i si es vol 
i fa molta calor, prendre una mica d’aigua de mar 
(2 xupitos d’aigua de mar al dia que poden ser 
diluïts o no amb aigua), seria una bona manera de 
rehidratar.

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

Què menjo quan...

Text: Marta Expósito

Per un estiu actiu!
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CASAL D’ESTIU
A EQUINATUR

De 7 a 16 anys.
De 9 a 14h, de dilluns a divendres.

Preu per setmana: 100 euros
Inscripcions fins el dia 15 de juny

Telèfons 609 435 108 / 607 441 197
www.equinatur.com

Per un estiu actiu!
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És molt aconsellable animar als més petits a que 
en facin una llista amb una sèrie de propòsits a 
aconseguir en els pròxims mesos. Això els farà més 
responsables, però també se sentiran útils i molt 
satisfets si ho assoleixen, la qual cosa augmentarà 
la seva autoestima.
Entre els propòsits més comuns que poden fixar-se 
els nens, es troben:
- Ser més obedients.
- Aprendre a compartir amb germans i amics.
- Llegir més. És molt important inculcar-los l’amor 

per la lectura, acompanyar-los en el procés 
i donar exemple. També s’ha de triar llibres 
de temàtica que els cridi l’atenció i sobretot 
adaptats a la seva edat.

- Ser més ordenats (amb les seves joguines, el seu 
material escolar...)

- Practicar més activitat física. Introduir-los 
en la pràctica d’algun esport o simplement 
plantejar-los caminar cada dia, o passejar els 
caps de setmana. No només és un hàbit molt 
molt saludable, sinó que també els ajudarà a 
abandonar per una estona la televisió, el mòbil, 
la tauleta o la consola i passaran més estona en 
família.

- Col·laborar més a casa. Cal anar acostumant als 
nens a participar en les tasques domèstiques 
en funció de la seva edat. Fomenta l’autonomia, 
a més que hem de fer-los entendre que si ens 
ajuden, els hi podrem dedicar més temps.

- Estudiar més. No protestar per fer els deures, 
no deixar-los per a l’últim dia, esforçar-se més 

en els treballs, dedicar més temps a l’estudi si 
és necessari... després d’uns mesos milloraran 
els seus resultats acadèmics i se sentiran molt 
orgullosos.

És essencial que sempre s’estableixin metes 
factibles, que es puguin aconseguir amb una 
mica d’esforç, perquè pel contrari, poden acabar 
frustrats i abandonar, i el que volem és convertir 
aquests actes en rutines alhora que van aprenent 
coses. Aquests propòsits també han d’escriure’s 
en un tauló o cartolina (perquè quedi exposat i els 
puguin recordar), així com fixar dates  per a anar-
los superant.
Per últim i tot i que no és necessari (ja que no 
han de realitzar els reptes només per a obtenir un 
benefici, sinó que els han d’entendre també com 
una obligació), podem establir alguns “premis” 
en anar superant cadascun d’ellls. Però aixó sí, 
s’ha d’evitar que aquests siguin materials. Alguns 
d’aquests “incentius” poden ser: temps per a jugar 
amb els pares, anar al cinema, poder decidir un 
menjar o la destinació de les vacances, etc.

Ajudar als nens a fixar-se uns objectius

Text: Redacció AMIC
Foto: istock.comCOL·LABORACIÓ

TAMBÉ FEM CLASSES AL MATÍ,
INCLOSOS DISSABTES

PROFESSOR NADIU · TOTS ELS NIVELLS · GRUPS REDUÏTS (Màxim 4 alumnes)

FEM CLASSES TOT L’ESTIU (JUNY, JULIOL I AGOST)
PREPARA’T PEL NOU CURS ESCOLAR I EXÀMENS DE CAMBRIDGE

CLASSES PER NENS I NENES A PARTIR DE 8 ANYS

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

Per un estiu actiu!



Acadèmia
GAMMA

Pl. Major, 46 · BANYOLES
Tel. 972 57 30 55
admin@acgamma.com
www.acgamma.com

CURS D’ESTIU
OBRIM LES INSCRIPCIONS EL 2 DE MAIG

Per un esti u acti u!
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GENERACIÓ POST

Redacció d’Els Colors
Fotos: Harold Abellan

La teva història?
Mai m’hagués imaginat que als 9 anys, quan 
vaig triar el violoncel com a instrument a 
l’Escola Municipal de Música, estaria prenent 
una de les decisions més importants de la meva 
vida. 
Vaig estudiar música a Banyoles fins que vaig 
acabar l’institut. Les hores d’orquestra, de 
llenguatge, de cor... van fer que les parets de 
l’antic edifici de Can Castanyer, on abans hi 
havia l’escola, es convertissin en una segona 
casa. 
Vaig marxar a Barcelona a estudiar Publicitat 
i Relacions Públiques, i tot seguit vaig decidir 
acabar els estudis de Violoncel al Conservatori 
del Liceu. Una altra bona decisió. Vivia a 
Barcelona però continuava participant de la 
vida cultural banyolina formant part de la junta 
de Joventuts Musicals de Banyoles, de la qual a 
dia d’avui encara soc membre. 
Fa 10 anys vaig tornar a Banyoles, i tot i que 
en aquell moment no vaig poder dedicar-me 
exclusivament a la música, amb el temps ho 
he aconseguit. Treballo a l’escola de música on 
vaig formar-me i créixer. Alguns dels que eren 
els meus professors, i que em van fer estimar la 
música, són ara companys de feina. 
Durant els últims anys he tocat el violoncel i 
el baix elèctric amb el grup banyolí Rooms, i 
he participat en gravacions de grups de Punk, 
Ska i Rock. M’encanta la música clàssica, però 
també m’agrada poder experimentar amb 
diferents estils musicals. El meu projecte 

principal a dia d’avui és Northern Cellos, un 
quartet de violoncels elèctrics i bateria amb 
el qual versionem clàssics del Rock, el Metal i 
altres estils. 
En plena pandèmia, a més de començar un 
petit projecte personal que vaig batejar com a 
#Punkoncello (i que podeu trobar a les xarxes 
socials), he tingut l’oportunitat de tocar en 
escenaris com el Camp Nou o Cap Roig, en una 
gira que vaig fer amb Els Amics de les Arts. Amb 
el violoncel estic fent moltes més coses de les 
que em podia imaginar. I les que queden..!

Ambició o vocació?
Totalment vocacional. Trajectes llarguíssims de 
cotxe a altes hores de la matinada per tornar 
d’un bolo, les hores d’estudi... t’ha d’agradar. 
Veure la reacció del públic després dels 
concerts és de les coses que més m’omplen, i 
alhora em recorden que el camí per arribar aquí 
ha valgut la pena. 
L’ambició hi ha de ser, però, en les ganes de 
continuar millorant per poder créixer com a 
intèrpret i poder donar el millor d’una mateixa. 
En aquesta professió s’ha de ser constant.  

Viure per treballar o treballar per viure?
Per molt que gaudeixi de la meva feina, treballo 
per viure. 
La vida fa moltes voltes i amb el temps he après 
que l’important és viure el moment i intentar 
disfrutar-lo. Si a més a més, la feina que faig 
m’ajuda a ser feliç, poc més puc demanar. 

Maria de Palol Martínez Violoncel·lista 

Preinscripcions a l’Escola
Municipal de Música de Banyoles
Del 16 de maig al 10 de juny de 2022
Des dels 3 anys fins a adults 

Vine a conèixer l’EMMB!
Portes obertes del 28 de maig
al 3 de juny

Més informació i inscripcions 
a emmb.banyoles.cat

Ateneu – CMEM de Banyoles
Plaça Major, 40 - 17820 Banyoles
972 57 60 49 - ateneu@ajbanyoles.org
www.ateneu.banyoles.cat
@emmbanyoles
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COM VA COMENÇAR...
Per Joan Anton Abellán

La petanca
La veritat és que a nivell competi ti u, la presència 
d’aquest esport a la nostra ciutat no passa de 
ser merament anecdòti ca, la major part de 
referències es concentren en els anomenats 
concursos internacionals que es varen dur a 
terme durant la segona part de la dècada dels 
anys setanta del segle passat, coincidint amb 
les festes d’agost. 
A un primer concurs de l’any 1974, a la llavors 
anomenada plaça Espanya, li va seguir el 1976 
el «II Concurso Internacional de Petanca», 
en què varen prendre part clubs de Marsella, 
Nimes, Carcassona, Perpinyà, Salt i Banyoles, 
entre altres. L’any següent, un nou concurs 
per les mateixes dates, però aquest cop amb el 
nom de «Trofeu Castañer», va fer que s’acostès 
a la plaça, segons deia la Revista de Banyoles del 
mes de setembre, «molt de públic interessat per 
aquesta modalitat esporti va no gaire corrent a 
nostra ciutat».
La veritat és que eren més els esti uejants 
estrangers els assidus practi cants d’aquest 
esport, tot i que segons sembla, o si més no 
així ho refl ecti a la Revista de Banyoles del 
mes d’agost de 1983, a la nit d’esti u no eren 
francesos ni belgues sinó «banyolins que 
s’han afi cionat aquest joc se’ls pot veure a la 
nit jugant a la plaça». Pot ser que sí que fos 
cert, i que a poc a poc fossin els locals els que 
comencessin a afi cionar-se a jugar-hi, però 
sempre des del punt de vista més lúdic que no 
pas competi ti u. Al fi nal el Casal d’Avis va agafar 
el testi moni d’aquest esport i organitzà, al mes 

de juny de 1987, els «Campionats provincials 
de jocs de taula», entre els quals la petanca, 
i que es va fer a la Plaça. I va ser també dins 
d’aquesta dècada, concretament als mesos de 
març i abril de 1988, que al passeig Dalmau es 
varen organitzar uns «Campionats Provincials» 
organitzats per la Federació Gironina de 
Petanca,.

Aquest grup d’afi cionats de fi nals dels 80, 
que parti ciparan en diferents tornejos sota 
el nom de Banyoles, seguiran practi cant a la 
plaça Pau Casals, però en unes condicions 
força deplorables, fi ns que fi nalment varen 
aconseguir que l’Ajuntament arrangés terreny 
i construís tres pistes de petanca justament 
davant del Casal de la Gent Gran, i varen ser 
inaugurades el dia de Sant Jordi de l’any 1991. 
Aquestes noves pistes varen portar a una 
revifalla d’aquest esport, de tal manera que 
l’any 1993 es va crear el Club Petanca Banyoles.

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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MENJAR BÉ
Per Jaume Fàbrega

Catxofl ino
El catxofl ino és un plat sovint d’aprofi tament, 
col·lecti u, imprevist, obert, recreati u i sempre 
festi u i capriciós: molt apte per tàpers, també. 

INGREDIENTS
Quatre escamarlans grossos (millor de la costa; 
els del nord, encara que siguin vius, tenen la 
carn més tova).
Setze musclos.
Mig quilo de morro de vedella bullit.
Un tomàquet mitjà.
Una ceba de Figueres mitjana.
Un got de vi blanc (o vi ranci).

Picada: 
Una llesqueta de pa fregit o carquinyoli 
50 gr. d’ametlles.
Una cullerada ben plena d’allioli (all, oli, sal, suc 
de llimona o vinagre).
Oli d’oliva.
Sal i pebre.
Aigua.

Per fer les mandonguilles:
Tres cents grams de carn de porc picada.
Tres alls picats
Una ceba mitjana, picada.
Una mica de julivert, picat.
Una llesca de pa del dia anterior.
Un ou.
Farina.

ELABORACIÓ
Per elaborar les mandonguilles, poseu en 
un bol la carn picada, els alls picats, la ceba 
picada, el julivert picat, l’ou i la llesca de pa ben 

esmicolada i barregeu-ho bé. Seguidament, 
feu-ne boletes amb les mans (o fent servir el 
fons d’una xicra o tassa peti ta), enfarineu-les 
i fregiu-les en una paella amb oli abundant. 
Poseu-les damunt de paper absorbent. A 
conti nuació, en una cassola amb poc oli, 
saltegeu els escamarlans durant un minutet, 
reti reu-los, i a la mateixa cassola sofregiu-hi 
la ceba picada durant uns 15 minuts. Saleu-la. 
Quan sigui cuita, hi afegiu el tomàquet ratllat, 
sense peles ni llavors, remeneu-ho bé i deixeu-
ho sofregir durant uns 10 o 15 minuts més.
Després poseu-hi la farina, remeneu-ho bé 
fent un ros, cobriu-ho tot amb aigua, torneu  
a remenar-ho i afegiu-hi el morro de vedella, 
els musclos, les mandonguilles, el vi i el pebre. 
Remeneu-ho bé i deixeu-ho coure tot junt 
durant uns minuts amb la cassola tapada.
Mentrestant feu la picada, poseu en un bol 
l’allioli i una mica del suc de cocció (allioli negat) 
i barregeu-ho bé.
Tot seguit, poseu la picada a la cassola, 
remeneu-ho bé, deixeu-ho coure un parell de 
minuts, poseu-hi els escamarlans i deixeu-ho 
coure tot junt un parell o tres de minuts més. 
Tasteu-ho de sal i pebre i serviu-lo.



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.

MENÚ DIARIHABITACIONS 24h HABITACIONS REFORMADES AMB TV i BANY COMPLET

Únic canal autoritzat per emetre
tot el futbol als locals públics

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

VINE 
A DISFRUTAR DE...
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
MAIG 2022

BANYOLES
DIA 1 OMEDES
DIA 2 NÚRIA BALLÓ
DIA 3 ROSA ALSIUS
DIA 4 MASGRAU 
DIA 5 GRATACÓS
DIA 6 EVA LLAVERIA
DIA 7 F. FIGUERAS
DIA 8 F. FIGUERAS
DIA 9 ESTEVE ALSIUS
DIA 10 OMEDES
DIA 11 NÚRIA BALLÓ
DIA 12 ROSA ALSIUS
DIA 13 MASGRAU
DIA 14 EVA LLAVERIA
DIA 15 EVA LLAVERIA

DIA 16 M. FÀBREGA 
DIA 17 F. FIGUERAS
DIA 18 ESTEVE ALSIUS
DIA 19 OMEDES
DIA 20 NÚRIA BALLÓ 
DIA 21 MASGRAU
DIA 22 MASGRAU
DIA 23 GRATACÓS
DIA 24 EVA LLAVERIA
DIA 25 M. FÀBREGA
DIA 26 F. FIGUERAS
DIA 27 ESTEVE ALSIUS
DIA 28 NÚRIA BALLÓ
DIA 29 NÚRIA BALLÓ
DIA 30 ROSA ALSIUS
DIA 31 MASGRAU

PORQUERES
Dies 23, 24, 25, 26, 27 
JOSEP M. TORRES

CORNELLÀ DEL TERRI
Dies 30, 31 
M. CARME BUSQUETS

SERINYÀ
Dies 2, 3, 4, 5, 6 
ANNA M. PAGÈS

FONTCOBERTA
Dies 9, 10, 11, 12, 13
NATÀLIA RUHÍ

CAMÓS
Dies 16, 17, 18, 19, 20
CARME FRIGOLÉ

ADRECES I TELÈFONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TELÈFONS D’INTERÈS

BANYOLES
Ajuntament ..........................................................................972 57 00 50
Aigües de Banyoles............................................................972 57 01 01
Agri - Energia, SA ...............................................................972 58 00 58
Ateneu - CMEM .................................................................972 57 60 49
Bassols Energia  ..................................................................972 57 03 14
Biblioteca Pública ...............................................................972 57 16 02
Bombers ...............................................................................972 57 40 80
CAP .......................................................................................972 57 25 10
Casal Cívic Banyoles ..........................................................972 57 11 62
Centre d’Estudis Comarcals .............................................972 57 23 61
Clínica Salus Infi rmorum ...................................................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 Ofi cial 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
Ofi cina Jove del Pla de l’Estany - Cal Drac ...................972 58 32 11
Ofi cina 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 Poliesporti u de la Draga .....................................972 58 20 00
Policia Local .........................................................................972 57 57 57
Punt del Voluntariat ...........................................................972 58 03 88
Ràdio Banyoles ...................................................................972 58 04 33
Sanitat Respon ....................................................................902 11 14 44
Tanatori del Pla de l’Estany  .............................................972 58 35 25
Taxis  .....................................................................................972 57 05 14
Teisa ......................................................................................972 57 00 53
Urgències sanitàries ..........................................................061

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.clinicasalus.org @clinica_salus_infirmorum@ClinicaSalusInfirmorum

DOLOR? GUANYA
QUALITAT DE VIDA!

972 57 02 08DEMANA HORA AL 
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COL·LABORACIÓ

Els beneficis de les relacions intergeneracionals 
tant per la gent gran com per la gent jove és un 
dels motius perquè enguany Càritas Pla de l’Estany 
i l’Àrea de Benestar Social, a través del Servei de 
Promoció de l’Autonomia Fem Companyia, ens hem 
compromès a tirar endavant un nou projecte de 
treball en xarxa anomenat “En Bona Companyia”. 
Un projecte engrescador que vol posar en valor la 
solidaritat de persones joves cap al col·lectiu de la 
gent gran a través de la pràctica del voluntariat.
El projecte té com a finalitat crear vincles saludables 
entre joves i persones grans que viuen soles. Oferir 
acompanyament, escolta i conversa activa, a través 
d’una estona de passeig, en un entorn agradable i 
de confiança fora del domicili. 
L’objectiu és fomentar la relació entre generacions, 
facilitar la convivència, millorar el benestar 
emocional i l’aprenentatge mutu. Sensibilitzar les 
persones joves envers les problemàtiques de la 
gent gran i contribuir a minimitzar els efectes de 
la solitud no volguda que pateixen persones grans 
del Pla de l’Estany. 
Participen del projecte, per una banda, joves que 
estudien 4t d’ESO als centres educatius de la 
comarca i que han mostrat interès i sensibilitat per 
poder participar en un voluntariat relacionat amb 
les persones grans. I, per altra banda, persones de 

més 70  anys i que viuen soles. 
El projecte s’ha iniciat durant el mes de març i 
tindrà una temporització de curs escolar, oferint 
als participants continuar el mes de juliol.
Conscients de la importància de treballar plegats 
a la comarca, referents dels instituts, Càritas Pla 
de l’Estany i l’Àrea de Benestar Social del Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany apostem per aquest 
projecte social que aporta valors i experiències 
positives, ajuda a trencar estereotips, augmenta 
l’empatia i l’autoestima i facilita la participació 
social tant de les persones joves com de les 
persones grans implicades. 

En “Bona Companyia”, un nou projecte de 
treball en xarxa

Text: Servei de Promoció de 
l’Autonomia Fem Companyia de l’Àrea 

de Benestar Social del Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany.

Girona, 18 - 17820 Banyoles Tels. 972 57 68 83 / 972 57 00 79 ortopedia.alsius@gmail.com
Per consultes WhatsApp, al 620 685 019

VENDA I LLOGUER DʼARTICLES ORTOPROTÈTICS
Ajudes per al bany, la llar i la vida diària · Ajudes per a la marxa i 
el descans · Cadires de rodes, carrutxes, bastons i tot tipus 
dʼortesis · Sabates ortopèdiques i plantilles · Productes antinafres 
Ortopèdia esportiva · Servei a geriàtrics

AL MIG DE BANYOLES
al costat de la plaça Major

Visita la plana web: www.ortopediaalsius.com

Envellir és viure!



Envellir és viure!

Residència per a la Tercera Edat

Passeig de La Puda, 46 - 54 · 17820 · Banyoles · Tel. 972 57 57 82 · bellatardor@gmail.com

C/ Llibertat, 54 1r · 17820 BANYOLES
Mòbil 611 510 974 · tain.cuidemdelsteus@gmail.com

- Assintència domiciliària.
- Servei postoperatori.
- Cura i higiene.
- Acompanyament en activitats del dia a dia (passeig, comprar...).
- Higiene de l’espai.

SERVEIS



PREVENCIÓ 
I SEGURETAT
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Des d’algunes entitats o empreses que presten 
aquest servei s’ha informat als Mossos d’Esquadra 
d’una modalitat d’estafa que afecta el col·lectiu 
de gent gran i de persones dependents que tenen 
contractat un servei de teleassistència per ser atesos 
en casos de necessitat i d’urgència.

Com funciona?
L’usuari rep una trucada telefònica d’un individu 
que es fa passar per treballador del servei de 
teleassistència. Aquest, contacta amb la persona 
adreçant-s’hi pel seu nom i comunica que la seva 
prestació ha canviat i que si no la vol perdre ha 
d’abonar una certa quantitat de diners. 

També és possible que l’excusa per a realitzar el 
contacte sigui la revisió del botó d’alerta o algun altre 
pretext semblant. El to que utilitza el fals treballador 
sol ser bastant agressiu, en veu alta i sense deixar 
parlar per crear dubtes i confusió.
Per tal d’evitar tot tipus d’estafes i robatoris al 
domicili, us recomanem seguir els següents consells 
de seguretat:
• No obriu la porta, a través de l’intèrfon a persones 

desconegudes i en cas d’haver-ho fet, no deixeu 
que la persona accedeixi al vostre domicili. 

• Si es presenta un treballador d’alguna empresa o 

assistència sense previ avís, no li permeteu el pas 
a casa vostra, no tenim cap obligació de deixar-lo 
passar, encara que insisteixi.

• Feu les comprovacions telefòniques que creieu 
adients, mentre el treballador s’espera fora del 
domicili.

• En cas que durant la trucada us proposin una visita 
a domicili, programeu la visita per algun moment 
que estigueu acompanyats per un familiar o 
persona de confiança. 

• En cas de dubte, verifiqueu l’origen de la trucada 
amb el vostre servei d’assistència.

• No realitzeu cap pagament ni faciliteu informació 
personal ni dades bancàries. 

• No signeu cap document si no n’esteu convençuts 
convençut o us genera dubtes.

Si rebeu una trucada d’aquestes característiques 
o sou víctimes de qualsevol estafa o d’un intent, 
informeu-ne els Mossos d’Esquadra per tal que en 
tinguem coneixement i estiguem previnguts, així 
en podrem informar altres persones, associacions, 
ajuntaments o entitats per evitar que altres en puguin 
ser víctimes.

Recordeu que en el moment dels fets cal trucar al 
telèfon d’emergències 112.

Estafa a persones grans en relació amb el 
servei de teleassistència

Text: Faust Moreno Rodríguez - Agent
Oficina de Relacions amb la Comunitat

Comissaria Districte Banyoles Pla de l’Estany
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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

El Mirador de l’Estany

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

Residència per a gent gran
Tel. 972 58 04 63
www.elmiradorestany.com
Ctra. Banyoles a Figueres, km. 1,5 - 17820 Banyoles (Girona)
e-mail: elmiradorestany@gmail.com
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En la vida hi ha moltes modificacions de forma i 
de funcions, en la infància, la joventut, l’adultesa i 
la vellesa. Interessa explicar les modificacions més 
importants en aquesta última etapa a causa de 
la fragilitat, atròfies i disminucions de funció. Per 
exemple:
• La capacitat funcional del sistema cardiovascular 

disminueix i els ancians es cansen més que quan 
eren joves.

• Disminueix la capacitat termoreguladora.
• Hi ha disminució de la resposta immunitària. 

Baixen les defenses. Hi ha immunodepressió.
• La funció hormonal varia, es produeix 

menopausa i andropausa.
• En els ulls, pitjor visió i freqüentment cataractes. 

L’audició baixa, sordesa. Pèrdua de l’olfacte.
• Osteoporosi, osteopènia i fractures òssies.
• Alteracions arterials. Artèries coronàries, 

cerebrals, aorta.
• Articulacions alterades. Problemes reumàtics.
• Immunosenescència. Demència senil. Malaltia 

d’Alzheimer.
• Alteracions cutànies. Pigmentacions. Pigues. 

Pell flàccida i envellida.
• Atrofies musculars.
• Pèrdua de cabell. Alopècia. Calvície. Pèrdua de 

dentició.

Què es pot fer per a millorar aquestes alteracions 
(sense malaltia definida). Recomanacions per 
envellir amb salut.
• Cuidar amb atenció la boca i les dents. Visita al 

dentista una vegada a l’any, pel cap baix.
• Evitar tòxics. Alcohol en excés, drogues, tabac, 

estimulants...
• Nutrició lleugerament hipocalòrica, poca carn, 

verdures fruites i peix.
• Sexe segur (en funció de la pròpia capacitat).
• Fibra dietètica. Menjar verdures i fruites de 

colors: tomates, síndria, raïm, prunes, pastanaga, 
taronja, espinacs, cols de brussel·les.

• Suplements alimentaris si hi ha malnutrició, a 
vegades vitamines.

• Evitar hepatitis. Vacunació. Vigilar helicobacteri 
Pylori.

• Vigilar malalties geriàtriques com hipertensió 
arterial, diabetis, arteriosclerosi EPOC.

• Viatjar de forma segura.
• Prevenció de càncer digestiu. Evitar el 

sedentarisme.
• Geromobilitat. Caminar cada dia un mínim de 15 

minuts. 
• Atenció als fàrmacs. Hi ha moltes confusions. És 

fàcil fer polifarmàcies.
• Anar al metge als mínims símptomes de malaltia, 

exemple: vòmits, aprimament no justificat, sang 
vermella o negra a la femta, anèmia, icterícia.

• Tenir el mínim estrès possible.
• Viure amb la família, contacte físic o telefònic.
• Escoltar notícies, llegir el diari, jocs socials, 

domino, escacs, cartes...
• És important la vida interior i les distraccions: 

música, lectura, teatre...

Aquests consells són rutines fàcils d’experimentar 
i està comprovat que van bé per fer anys amb 
salut. L’esperança de vida a Catalunya és de 84 
anys les dones, i de 82 anys els homes. Però amb 
aquestes pràctiques se’n poden fer molts més. Està 
científicament comprovat.

Envelliment: Els canvis en la tercera edat

Text: Dr. August Corominas
Professor de Fisiologia Humana 

de l’Universitat Autònoma de Barcelona
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L’AJUDA MÉS COMPLERTA QUAN MÉS LA NECESSITES

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

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

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

Dependència Severa o
Gran Dependència

Dependència 
Moderada

Mort  
(opcional)

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.

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.

Residència Assistida Pla de Martís
Veïnat Martís de Baix, Esponellà (Girona) - 972 59 70 00

plademartis@suara.coop - www.plademartis.coop

Bona Festa Major!
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LA FOTO NOTÍCIA D’ARA FA….
Foto: Joan Comalat Text: Josep Grabuleda

Sovint es fan obres a les diferents places i fonts 
de Banyoles i s’hi han de plantar nous arbres 
per a fer-les acollidores.
Aquesta imatge del 16 de març de 2006 ens 

mostra la plantada d’arbres nous a la placeta de 
la Font de la Puda. 
Es conserva a l’Arxiu Comarcal del Pla de 
l’Estany (Fons de Joan Comalat i Vilà).

La foto notícia d’ara fa 16 anys

PAU VELA
FISIOTERÀPIA I  OSTEOPATIA

6 8 6  8 9 5  2 8 1
B a n y o l e s  -  To r t o s a
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UNS ULLS ESTRANYS
Per Mar Vilà

Imatge de modernitat
Jo, de veritat que ho intento. Us puc assegurar 
que cada vegada que algú de Barcelona insinua 
que els pobles encara anem en carro de cavalls 
o ens vesti m amb una fulla de parra, sóc la 
primera a desmuntar aquests mites. I que si 
mai ens veuen amb la barreti na i passejant 
una mula, és per muntar l’espectacle perquè 
els urbanites vinguin a deixar-s’hi el sou per 
menjar-se uns “macarrons de l’àvia”. Sí, aquí 
tots sabem que l’àvia fa molts anys que fa 
servir un robot de cuina, però no digueu res, 
que mentre el negoci dels macarrons funcioni...
Jo faig tot el que puc per demostrar que aquí 
no ens cal anar a omplir el cànti r a la font, 
que fa molts anys que les telefonistes es van 
jubilar i que, encara que sembli menti da, no 
necessitem esquilar un xai cada hivern per 
fer-nos un jersei. Però bé, necessito que m’hi 
ajudeu. I si deixeu anar una dotzena d’oques 
pel mig de Banyoles, no m’ajudeu gaire. A mi 
m’encanta anar-me trobant oques, gallines o 
fi ns i tot algun burriquet perdut. Però no sé si 
és la millor imatge de poble modern. 
És clar que, si aconseguiu ensinistrar el besti ar 
perquè surti n a hores concretes del dia a fer 

la passejada, potser podem donar conti nuïtat 
als “macarrons de l’àvia”. De fet, en aquests 
moments, fa més modern anar-se’n a viure 
enmig del no-res, sense connexió a la xarxa 
de subministraments, que tenir l’últi m model 
de mòbil amb connexió a la NASA. D’ençà 
del confi nament, hi ha hagut molts urbanites 
que han fet el salt i han comprat o llogat una 
casa mig en ruïnes, perquè la vida al camp “és 
millor”. “És més natural”, “al camp s’hi dorm més 
tranquil”, “pels nens és molt educati u veure 
besti ar caminant pel carrer”. Algú els explica 
que el propietari de les oques, cabres, ovelles... 
és molt probable que també ti ngui un gall amb 
jet-lag que comença a treballar a les 5:00 del 
matí ?

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

609 284 872
SERVEI 24 HORES

sussivila@hotmail.com



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

REHABILITACIÓ D’HABITATGES
FAÇANES I OBRA NOVA

ESPECIALISTA EN MAMPOSTERIA
(COL·LOCACIÓ DE PEDRA)
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TEMPS AL TEMPS
Per Enric Estragués

Març 2022, el mes sense sol a Banyoles
Que el temps està boig, és un comentari que 
es repeteix generació rere generació. Però 
aquests últi ms anys, aquest comentari està 
agafant una realitat inqüesti onable, que confon 
els qui portem tota la vida observant-lo. 
Banyoles ha viscut el període més llarg sense 
sol, com a mínim, des de l’any 2000. A parti r 
del segle XXI, l’observatori Meteobanyoles 
va disposar d’instrumentació per mesurar la 
radiació solar i les hores de sol diàries. No tenim 
cap registre de qualsevol mes amb tan poques 
hores de sol com aquest mes de març. Durant 
els 31 dies hem ti ngut només 73 hores i 42 
minuts de sol, tot un rècord negati u. En teoria, 
en un març amb tots els dies de sol del matí  fi ns 
al vespre, ti ndríem a Banyoles 358 hores de sol. 
Això vol dir que hem rebut un 79,3 % menys de 
llum solar de la màxima teòrica.
Tot seguit, per tenir una idea exacta de la 
magnitud de les poques hores de sol del mes 
de març, detallem les dades dels mesos que 
fi ns ara eren els rècords. La distància encara és 
més abismal perquè parlem d’un mes de març, 
ja que els dies són més llargs.

Novembre 2011: 128 hores de sol
Febrer 2018: 116 hores de sol 
Març 2022: 74 hores de sol

La gent de Banyoles i comarca ja està cansada 
i farta de tants núvols i de no veure el sol. 
El clima de la comarca del Pla de l’Estany, 
desgraciadament ja està proper als extrems. Si 
el mes passat parlàvem d’un hivern sec i sense 
pluja, ara resulta que aquest març 2022 és tot 
el contrari. Ha plogut poc o molt durant 16 dies 

diferents, amb 105 hores reals de pluja i amb 
un total de 161,6 litres/m2.
El detall de l’evolució diària dels 31 dies del 
mes de març 2022 és el més radical de tots els 
mesos de què tenim constància. No consta en 
els nostres registres un mes sense almenys un 
dia de sol total. 

Dies de sol total:   0
Dies de sol – núvol: 9
Dies de núvol:  6
Dies de sol – núvol – pluja: 4
Dia de núvol – pluja: 12

Aquest canvi sobtat de temps ha agafat molta 
gent desprevinguda, ja que el mes de febrer 
havia estat especialment càlid i sec a la nostra 
comarca, gràcies a un anti cicló que es va allargar 
pràcti cament tot l’hivern. De fet, el dia 18 de 
febrer, una massa d’aire especialment càlida 
per l’època de l’any va provocar unes màximes 
que van arribar als 22.0 graus a Banyoles.
  
Per més informacio: www.meteobanyoles.com 

L’ajuntament dels ajuntaments
La Diputació de Girona aporta recursos tècnics
i econòmics als municipis per al benestar de les 
persones que viuen a les comarques gironines.
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PER ANUNCIAR-TE, DEMANA’NS INFORMACIÓ AL 636 133 433 

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

DRA. ANTÒNIA JOVÉ 
ESTÈTICA I SALUT

estètica i salut
WWW.CEMES.ES

MENÚ 
DIARI

Ctra. Camós, 73 · BANYOLES

Tel. 972 57 07 62
www.boifet.com

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

www.mapfre.com/oficinas/1724

ASSEFONT 1977 SL
Agència d’assegurances exclusiva de Mapfre

CD0058B17824566

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

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
MIMI BUSQUETS

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

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

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

@calanor1965

URGÈNCIES · PERRUQUERIA CANINA
COMPLEMENTS PER ANIMALS

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

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
ARIADNA TURIAS

Tel. 872 260 081

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

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

17820 BANYOLES

www.cuinatslafarga.cat

Rda. Monestir, 80
BANYOLES
Tel. 972 574 056

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

Diumenges i festius, 
tancat

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
MIMI BUSQUETS

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

CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS
SISTEMES DE REG - GESPA ARTIFICIAL

VENDA DE PLANTES

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

RENOVACIÓ CARNET DE CONDUIR
RECONEIXEMENTS MÈDICS

especialitats 
mèdiques
WWW.CEMES.ES

A AGÈNCIA DE VIATGES E ESTÈTICA M MENJARS

ASSEGURANCES J JARDINERIA Q QUEVIURES

B BARS R REVISIONS MÈDIQUES

ANIMALS DOMÈSTICS F FISIOTERÀPIA





ANUNCIS PER PARAULES
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TAXI SUSSI VILA. Serveis 
a parti culars i empreses. 
Consulti ’ns pressupost 
sense compromís. Telèfon de 
contacte. 609 284 872.

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

BUSQUEM personal per 
la neteja dels nostres 
allotjaments turísti cs. 38 
hores/setmana, indispensable 
cotxe propi. Amb contracte. 
info@elsmajordoms.com

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.

VOLS tenir hort a Banyoles? 
Tel. 629 513 654.

ES LLOGA O ES VEN a 
Banyoles, local cèntric de 90 
m2  més soterrani de 90 m2. 
Tel. 676 215 340 (Dolors).

BUSCO pis de lloguer pel 
Pla de l’Estany d’uns 600€/
mes, mínim 2 habitacions per 
entrada immediata. Telèfon de 
contacte 650 774 303.

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

GUARDEM caravanes, 
barques, etc. Telèfon de 
contacte 629 513 654. 

REALITZEM feines de 
pintura interior o exterior. 
Preu ajustat. Resultat òpti m. 
Whatsapp 617 763 019.

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

NOVA obertura! Assistència 
a domicili, TAIN. Cuidem dels 
teus. Tel. 611 510 974.

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

VENC tamboret, necesser 
viatge, sofà llit Futt on, 
reproductor DVD i CD, 
llençols per nenes, rellotge 
paret, accessoris Roomba. Tel. 
660 475 195.

CAPGROSSOS, caricatures, 
peces cartró-pedra per 
encàrrec, construcció 
restauració. Tel. 667 940 819- 
www.obrador3a.com.

COL·LECCIÓ completa 
il·lustrada en color de 4 
llibres, per aprendre sexe, val 
35 euros. Ensenya totes les 
tècniques i trucs per gaudir i 
durar més en parella. Telèfons 
635 295 914 - 872 200 464.

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

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

ANUNCIS PER PARAULES 
Podeu adreçar-vos a: 

EN VENDA 
IMMOBLE DE 3 PLANTES

 
130 m2, al centre de Figueres, 

preparat per ofi cina, 
local comercial, 

negoci... 
FÀCIL HABILITACIÓ PER 

HABITATGE 

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

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

RESTAURACIÓ i decoració 
de mobles i objectes, 
pressupost sense compromís. 
Telèfon de contacte 667 940 
819 - www.obrador3a.com.

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.

VENC bicicleta nena, roba 
bebè, contes infantils, 
sabates futbol núm. 35, 
mòbils antics, organitzador 
sabates, bosses esport, 
fruites. Telèfon de contacte 
972 584 055.

DONA s’ofereix per fer 
tasques de neteja, ajudant 
de cuina i cuidar gent gran. 
Telèfon 631 853 347.

QUADRE emmarcat de 
vidre, molt maco, del llac de 
Banyoles, val 25 euros. Tel. 
635 295 914 – 872 200 464.

ESTIC buscant una finca 
rústica, si és possible a 
prop del Pla de l’Estany. 
No imprescindible. Més 
aviat planera, un 50% 
aproximadament, depenent 
també de la superfície. Per 
llogar o comprar. Telèfon de 
contacte 628 617 685.

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

VENC kit dispositiu 
escalfador de tabac IQOS 
2.4 PLUS amb tots els seus 
accessoris per 20 €. Telèfon 
606 051 745.

ARXIVADOR de color marfil 
i de plàstic reforçat amb 
diferents compartiments per 
posar folis sota l’ordinador, 
pantalla o en una taula, val de 
12 euros. Tel. 635 295 914 – 
872 200 464.

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

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

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

VENC tocadiscos, cinta 
cassette, vinil, ràdio antiga, 
làmpada, barra cortina, 
pots tupperware, moble 
bar, catifa, nina porcellana. 
Telèfon 618 547 607.

L’ALBERG DE BANYOLES  
Necessita conserge 
de nit. Feina tot l’any. 
Envieu curriculum a:                    
info@albergdebanyoles.com

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

ES LLOGA O ES VEN 

A BANYOLES, LOCAL 
CÈNTRIC DE 90 m2  MÉS 
SOTERRANI DE 90 m2. 

Tel. 676 215 340 (Dolors).

L’ALBERG DE BANYOLES   

NECESSITA CONSERGE DE 
NIT. FEINA TOT L’ANY.  

Envieu curriculum a: 

info@albergdebanyoles.com
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ASTRONOMIA Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

Vacances astronòmiques
La primera opció, si coincideix, és anar a veure 
un eclipsi total de Sol. El problema és que 
les dates no les posem nosaltres, les posen 
els astres. En tot cas, podem mirar la pàgina 
de Fred Espenak de la NASA per saber en 
quin any i lloc es podrien complir les nostres 
expectati ves. El 2026, 27 i 28 passaran per la 
península.
Ara ja toca anar a visitar observatoris, aquí 
podem triar el país. Podríem començar visitant 
els que hi ha a Catalunya. Com a propers tenim 
els dos del Montsec, a dalt i a baix, Albanyà, 
Sabadell, Castelltallat, o històrics com el Fabra 
o el de l’Ebre. Una mica més lluny, però no 
gaire, tenim els de les Illes Canàries, tant els 
de Tenerife com de La Palma. També a Calar 
Alto, Granada, i a Javalambre, Terol, hi ha unes 
bones instal·lacions.
A França tenim el del Pic du Midi ben a prop, i 
s’hi pot passar la nit, dormint o gaudint del cel.
Un altre observatori històric és el de 
Greenwhich, a Anglaterra, o el de París que fou 
dirigit per coneguts astrònoms com Cassini o 
Leverrier. Als Estats Units trobaríem el de 
Mont Wilson, a Los Angeles.
Si volem anar més lluny podem anar als de Xile, 
Cerro Paranal, Tololo, La Silla o Atacama, entre 
altres. Valen la pena. Un altre objecti u podria 
ser anar a Hawaii a veure el de Mauna Kea i, 
després, gaudir dels volcans d’escut que han 
originat les illes.
També podem triar l’opció de visitar llocs 
amb la qualifi cació de Starlight, indrets on la 
contaminació lumínica és mínima i es poden 

observar molt bé els cels de nit. Només cal 
entrar a Starlight Foundati ons i buscar el lloc 
que ens interessa. També es pot trobar buscant 
per astroturisme o turisme d’estrelles.
Es poden trobar llocs amb aquesta qualifi cació 
a tot arreu del món, tant a Namíbia com a Nova 
Zelanda.
D’aquesta forma podrem veure les estrelles de 
l’hemisferi sud, com els Núvols de Magallanes, 
el gran i el peti t, el Centaure amb la seva 
parella principal, alfa i beta, i el seu gran cúmul 
d’omega.
Per acabar podem parlar d’un altre ti pus de 
fi nalitat, l’observació d’aurores. Aquí cal pujar 
fi ns al cercle polar àrti c per tenir aquesta 
possibilitat. Per contra, quan més es puja de 
lati tud més curta és la nit. De fet aquesta seria 
una bona idea per portar a terme al febrer i 
anar, per exemple, a Lapònia.

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

Fe d’errates: A l’arti cle del mes passat (Densitat), quan 
es feia referència a mesurar densitats a l’espai, on deia 
1018 - 106 - 106 - 1012  es referia a potències i havia de 
dir 1018 - 106 - 106 - 1012.

Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 839 067

pablopenabad72@gmail.com

FANGAVENTURA. GIRONA - ESPAÑA3, 4 i 5 de JUNY 2022

Si el teu ADN és viatger, el teu lloc és aquí:

 

9  MEETING
  C

A M P E R 5€
visita X dia

a la Fira

FANG AVENTURA
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

Stands, food trucks, zona d’acampada,
xerrades de grans viatgers, tallers...
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