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L’ENTREVISTA Redacció d’Els Colors
Fotografi a: Sílvia Poch

Anna Ferrer
“He entès per fi  que no existeix cap ti pus de frontera entre sa 
creació i sa tradició”
L’arti sta menorquina Anna Ferrer oferirà 
el seu darrer espectacle, Parenòsti c, el 
divendres 24 de juny, a les 20:15 h., al 
Teatre Municipal de Banyoles, en el marc 
de l’(a)phònica, Festi val de la Veu de 
Banyoles, després de passar per Rere el 
teló.
Tens una relació profunda amb la tradició. D’on 
et ve?
Des de molt peti ta he viscut a Menorca en 
un entorn on ses costums i ses tradicions 
tenen un pes molt important. Mon pare i ma 
mare són forners i fan pastes tradicionals de 
Menorca, açò ja te conforma una relació de 
valor amb s’aliment que ve d’aquella terra i en 
ses formes de fer que venen d’anys enrere. A 
més, a Menorca es conti nuen duent a terme 
moltes tradicions que tenen a veure amb 
festi vitats i de ses que he format part acti va. 
Recentment has parti cipat en projectes com 
l’OMAC (Orquestra de Música d’Arrel de 
Catalunya), o el disc Vega del Càntut. Cançons 
de tradició oral, amb la Paula Grande. La música 
tradicional està d’actualitat?
Es veu que sí, i que bé. Quan jo tenia 14 anys 
vaig descobrir a na Dulce Pontes i açò me va 
donar una llum d’esperança per a no senti r-me 
tan minoritària amb es meu desig de cantar 
allò que ve de sa terra. Temps després m’ho 
va reconfi rmar na Silvia Pérez Cruz, Coetus, 
n’Eliseo Parra... i ara sembla que ja és d’interès 
general. A jo açò me posa en sintonia entre qui 
som i què és el món, tot i que a vegades trob 
a faltar que sa relació amb aquesta sonoritat 
tradicional vagi més enllà de sa forma i faci 
connectar amb es conti ngut que és el que 
realment enganxa: sa comunitat, es comparti r, 
s’expressió de ses realitats quoti dianes. 

Presentes l’espectacle Parenòsti c a l’(a)phònica, 
dirigit per Niño de Elche. Com el defi niries?
És una conclusió d’una primera etapa meva 
com a solista. He entès per fi  que no existeix 
cap ti pus de frontera entre sa creació i sa 
tradició. He après d’en Paco sa importància 
des silencis i es tempos lents, sa provocació 
i es joc a s’escenari com a eina performàti ca. 
Parenòsti c és un viatge per es camí de sa 
meva relació amb sa tradició a través de 
tonades del camp de Menorca que he extret 
d’arxiu, de romanços, jotes i fandangos que 
m’acompanyen des de sa infància i de noves 
creacions que neixen de tot açò que som. 
Sabem que has ti ngut algunes vinculacions amb 
el Pla de l’Estany… 
Sa vida m’hi ha duit ja des de peti ta, es meu 
padrí i sa meva ti a vivien a Banyoles, anys 
després vaig fer amics a Barcelona que eren 
de Banyoles, vaig gravar, produir i mesclar 
es meu disc KRÖNIA amb en Panxi Badii a 
Banyoles, he ti ngut també s’oportunitat de fer 
feina amb Alter Sinergies gràcies as Càntut i 
a na Paula Grande, amb qui hem gravat a 
Olivera Estudi, també de Banyoles. Hi viuen 
grans amics i músics. Crec que si hagués 
d’escollir un lloc defi niti u on viure a Catalunya 
seria aquí, ja és casa. 
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NOTÍCIES

Durant els dos propers anys i amb possibilitat d’ampliar-ho dos 
anys més, el Consell Comarcal i el Centre d’Estudis Comarcals 
s’han compromès a treballar conjuntament per preservar el 
patrimoni cultural del Pla de l’Estany. El conveni signat preveu 
la millora, l’estudi, la defensa i la divulgació d’aquest patrimoni, 
així com del paisatgísti c de la comarca. A més, des del CECB, 
que compta amb prop de 80 anys d’història, es comprometen a 
prestar a l’ens el seu assessorament respecte a temes relacionats 

amb el patrimoni historicoarqueològic, així com de posar a la disposició del Consell el seu arxiu i 
documentació. 
A més, aquest conveni de col·laboració també preveu la creació d’una comissió de seguiment, 
encarregada de controlar l’execució dels acords establerts en l’acord de col·laboració.

L’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
ha donat a conèixer les dades dels compostadors comunitaris 
dels municipis de Crespià, Esponellà, Palol de Revardit i Sant 
Miquel de Campmajor, en els quals la gesti ó de la Fracció 
Orgànica de Residus Municipals (FORM) només es pot fer 
mitjançant el compostatge. En aquest context, durant el 2021, 
a les 7 àrees instal·lades des del Consell es van extreure 1.636 
quilos de compost madur. 
A fi nals del 2016 Crespià, Esponellà, Palol de Revardit i Sant 

Miquel de Campmajor es van sumar al compostatge comunitari. Així, es va defi nir que el compost 
seria la via exclusiva per tractar la FORM. Per tant, els veïns en comptes de llençar els residus 
orgànics a un contenidor els havien de portar a les àrees de compostatge comunitari. En total es van 
instal·lar 7 àrees de compostatge amb contenidors de 700 litres de capacitat que van tenir un cost 
de 30.000 euros, subvencionats per l’Agència de Residus de Catalunya i el Ministerio d’Agricultura.

EL CONSELL COMARCAL I EL CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DE BANYOLES 
SIGNEN UN CONVENI PER DEFENSAR I DIVULGAR EL PATRIMONI CULTURAL 
DE LA COMARCA

LES 7 ÀREES DE COMPOSTATGE COMUNITARI DEL PLA DE L’ESTANY VAN 
GENERAR MÉS D’UNA TONA I MITJA DE COMPOST MADUR DURANT EL 2021
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NOTÍCIES

El Consell Certi fi cador del Segell Infoparti cipa del 2021 de 
la Universitat Autònoma de Barcelona ha atorgat el Segell 
Infoparti cipa a l’Ajuntament de Banyoles per la transparència 
de la seva pàgina web (www.banyoles.cat) i del portal de 
transparència. 
El consistori ha complert el 92% dels 52 indicadors. És a dir, 
ha assolit correctament 48 dels ítems que estableix el grup 
de recerca Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència 

(ComSET), que és el fruit de la fusió del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania 
Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona i Publiradio. 
L’Ajuntament de Banyoles és una de les 150 administracions catalanes que han obti ngut el Segell 
després de l’avaluació de tots els Ajuntaments, Consells Comarcals i Diputacions de Catalunya.

El projecte Càntut. Cançons de tradició oral presenta tota la 
programació de la tercera edició de l’Hostal Càntut, que comptarà 
amb les actuacions de Germà Negre, Pep Gimeno Boti farra, 
Lo Barber i Carles Belda, Betzuca i un Sopar de cantadors i 
cantadores dinamitzat per Gemma Pla. Els sopars per cantar 
ti ndran lloc els dies 6, 7, 8, 13, 14 i 15 de juliol a la terrassa del 
Restaurant Can Selvatà de Cornellà del Terri, amb l’objecti u de 

recuperar la vella pràcti ca de cantar en comunitat en hostals i tavernes. Després de dues edicions 
amb una gran acollida per part del públic assistent, enguany s’emmarquen en la celebració dels 100 
anys de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya

L’Ofi cina Jove del Pla de l’Estany torna a oferir la Guia d’Acti vitats 
d’Esti u que recull acti vitats per a infants i joves que es fan a la 
comarca durant els mesos de juny a setembre. Es tracta d’un 
recurs que es pot consultar en línia i que s’anirà actualitzant per 
adaptar-se als canvis o novetats que vagin sorgint. 
Un total de 52 propostes són les que es poden consultar, en 
aquests moments, a la Guia elaborada per l’Ofi cina Jove del 
Pla de l’Estany. La capital de la comarca, Banyoles, és on es 

concentren el gran gruix d’acti vitats, amb 25, seguit de Porqueres amb 8, Cornellà amb 7 i Serinyà 
amb 4. 
D’altra banda, de les acti vitats que es fan a Banyoles, pràcti cament la meitat (12) s’emmarquen en 
el programa d’acti vitats d’esti u ‘Lleure per a tothom’.

L’AJUNTAMENT DE BANYOLES REVALIDA EL SEGELL INFOPARTICIPA

ELS SOPARS PER CANTAR TORNEN DEL 6 AL 15 DE JULIOL AL RESTAURANT 
CAN SELVATÀ DE CORNELLÀ DEL TERRI PER RECUPERAR LA VELLA PRÀCTICA 
DE CANTAR EN COMUNITAT EN HOSTALS I TAVERNES

LA GUIA D’ACTIVITATS D’ESTIU DEL PLA DE L’ESTANY RECULL UNA 
CINQUANTENA D’ACTIVITATS PER A INFANTS I JOVES

UN ANY MÉS, A CAL NINO,
LES MILLORS COQUES 

DE SANT JOAN!

BANYOLES · Plaça dels Turers, 2 · Tel. 626 302 151
SERINYÀ · C/ Nou, 67 (Ctra. Girona a Olot) ·  Tel. 638 223 614

SEGUEIX-NOS A

FES-NOS EL TEU ENCÀRREC!
DIVENDRES 24 ‘SANT JOAN’, OBERT DE 8 A 13h
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BANYOLES
Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

18è FESTIVAL DE LA VEU DE 
BANYOLES, (a)phònica

PROGRAMACIÓ OFICIAL
DIVENDRES 24 DE JUNY
COR DE TEATRE
A les 18:30 h. Plaça Major. Gratuït. 

ALBA MORENA
A les 19 h. Auditori de l’Ateneu de Banyoles. 
5 € / 8 €.

ANNA FERRER
A les 20:15 h. Teatre Municipal de Banyoles. 
8 € / 11 €.

COR DE TEATRE
A les 21 h. Plaça Major. Gratuït.

MANU CHAO ACÚSTIC
A les 22 h. Club Natació Banyoles. 20 € / 23 €.

XARIM ARESTÉ
A les 23:55 h. Juanola La Muralla. Gratuït. 

DISSABTE 25 DE JUNY
COR DE TEATRE
A les 12:30 h. Plaça dels Turers. Gratuït. 

AMORANTE
A les 13 h. Fundació Lluís Coromina – Espai 
Eat Art. Gratuït.

MARIA JAUME
A les 17:30 h. Claustre del Monestir de Sant 
Esteve. 8 € / 11 €.

COR DE TEATRE
A les 18:30 h. Plaça dels Turers. Gratuït.

BEATBOX OPEN BANYOLES
A les 18:30 h. Juanola La Muralla. Gratuït.

PERE ARQUILLUÉ
A les 19 h. Teatre Municipal de Banyoles. 
8 € / 11 €.

COR DE TEATRE
A les 20:15 h. Plaça dels Turers. Gratuït.

JOAN MIQUEL OLIVER
A les 21 h. Auditori de l’Ateneu de Banyoles. 
11 € / 14 €.

RODRIGO LAVIÑA Y SU COMBO
A les 23 h. Juanola La Muralla. Gratuït

DIUMENGE 26 DE JUNY
ANTÒNIA VICENS I ANTONI VIDAL
A les 12 h. Fundació Lluís Coromina – Espai 
Eat Art. Gratuït.



LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
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MARC PARROT I EVA ARMISÉN
A les 12 h. Claustre del Monestir de Sant 
Esteve. 7 € / 10 €. 

COR DE TEATRE
A les 13 h. Plaça Major. Gratuït. 

MUOM
A les 17 h. Monestir de Sant Esteve. 8 € / 11€.

MÚSICA NUA
A les 18 h. Claustre del Monestir de Sant 
Esteve. 8 € / 11 €.

DEIXA’T D’HISTÒRIES!
A les 19 h. Plaça del Teatre. Gratuït.

COR JOVE AMICS DE LA UNIÓ
A les 20 h. Auditori de l’Ateneu de Banyoles.  
8 € / 11 €.

COR DE TEATRE
A les 20 h. Plaça Major. Gratuït. 

BIRDS ON A WIRE
A les 21:15 h. Teatre Municipal de Banyoles.  
10 € / 13 €.

EL PONY PISADOR
A les 22:30 h. Juanola La Muralla. Gratuït.

ACTIVITATS PARAL·LELES
EXPOSICIÓ
L’(a)PHÒNICA EN CARTELLS
Del dimecres 1 al dijous 30 de juny. 
Can Pons. Gratuït.

(a) 2022
Del dilluns 13 al dijous 30 de juny.
Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany. 
Gratuït.

DIBUIX EN DIRECTE
Del divendres 17 al diumenge 26 de juny.

Llotja del Tint. Gratuït.
Inauguració divendres 17 de juny, a les 20 h.

CONCERT
Presentació del Festival (a)phònica amb Sergi 
Estella
Dissabte 11 de juny. 12 h.
La Volta #41 (Girona). Gratuït.

20a Trobada de Cantaires del Pla de l’Estany
Diumenge 19 de juny. 18:30 h. 
Local social de Vilafreser. Gratuït.

Cor Gran de l’EMMB
Divendres 24 de juny. 18 h. 
Juanola La Muralla. Gratuït.

TAST DE CONCERTS
97 ONZAS
Dimarts 21 de juny. 21 h. Set Cafè. Gratuït. 

LIA SAMPAI
Dimecres 22 de juny. 21 h. Ca La Flora. 
Gratuït. 

ARAR
Divendres 24 de juny. 21 h. La Local. Gratuït.

SURF AND FAT
Dissabte 25 de juny. 12 h. La Porta del Món. 
Gratuït.

AGNÈS ALGUERÓ
Dissabte 25 de juny. 16:30 h.
Golafreria Artesana Janeret. Gratuït.

REMEI DE CA LA FRESCA
Diumenge 26 de juny. 13 h. Can Pericus. 
Gratuït.

TALLER
Escriu la teva història
Dissabte 25 de juny. 11 h. Espai Jove Cal Drac.
Gratuït (inscripció prèvia).
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Beatbox
Dissabte 25 de juny. 12 h.
Juanola La Muralla. Gratuït (inscripció prèvia).

Les Eines
Diumenge 26 de juny. 11 h.
Ateneu – CMEM de Banyoles. 
Gratuït (inscripció prèvia).

Més informació i entrades a: 
www.aphonica.banyoles.cat

È BO, È MEL! 
II SETMANA GASTRONÒMICA I 
FLORAL

EXPERIÈNCIES GASTRONÒMIQUES I 
CULTURALS
Dimecres 1, a les 18:30 h. Concert d’alumnes 
de l’EMMB. 
La Sal Pastisseria - Cèntric Banyoles.

Dijous 2, a les 20 h. Oriol Porxas: màgia. 
Al Born.

Dissabte 4, a les 13 h. Marta Garrett i Andreu 
Zaragoza: jazz. 
Can Magrill – Alter Ego.

Diumenge 5, a les 12 h. No ens escolta ningú: 
programa de Ràdio Banyoles. 
A Can Xabanet.

Diumenge 5, a les 19 h. Marc i Laia: versions 
en acústic. El Trobador.

I també podràs degustar plats i menús È 
BO, È MEL a: Can Janeret, Can Pericus, Hop 
Cafeteria, Set Cafè i Vora Estany.

Consulta les propostes gastronòmiques i 
culturals/creatives a la plataforma de Comerç 
Electrònic De Banyoles: Comerç a Casa. 
www.ddgi.cat/comerc-a-casa/banyoles 

Participar a l’È BO, È MEL! TÉ PREMI!
Si consumeixes en algun dels establiments 
participants a l’È BO, È MEL! de l’Associació 
Banyoles Comerç i Turisme durant la setmana 
gastronòmica podràs participar al sorteig 
d’una experiència de cap de setmana per a 
dues persones. 

Consulta les bases i condicions del sorteig a 
www.banyolescomerciturisme.cat

44a EXPOSICIÓ DE FLORS 
DEL 3 AL 6 DE JUNY
MUNTATGES FLORALS
Claustre i església del monestir de Sant Esteve:
• Mostra d’artistes locals
• Mostra d’entitats locals i associacions
• Mostra d’ajuntaments del Pla de l’Estany
• Mostra de residències de gent gran
• Mostra de tallers i escoles d’art
• Mostra d’establiments col·laboradors

Pati dels capellans al monestir de Sant Esteve:
• Casa d’Oficis del projecte Treball als Barris 
de l’Ajuntament de Banyoles.

Plaça de la Font:
• Associació Visca Ucraïna.

Plaça Major i Cal Moliner:
• Associació Banyoles Comerç i Turisme.

Plaça dels Països Catalans:
• Les Guerrilleres del Ganxet.

Església de la Sagrada Família:
• Agrupació dels Bonsais del Centre 
Excursionista de Banyoles amb el suport del 
Manípul de Manaies de Banyoles.

Casal Cívic de Banyoles – El Travertí:
• Entitat Junts i Endavant.



Foto: wayhomestudioFoto: wayhomestudio

CUIDO LA MEVA 
SALUT MENTAL 

QUAN...
AIXECO EL CAP DE LES 

XARXES SOCIALS

Dono importància al 
que visc i no tanta al 

que em mostren i 
mostro a les xarxes 

socials

Ajuntament de Banyoles

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



ON ANAR

14 _

Pesqueres a l’estany de Banyoles:
• Escoles i centres educatius de Banyoles i Pla 
de l’Estany.
Establiments de Banyoles:
• Decoració d’aparadors de comerços.

A més, comprar als comerços que participen a 
la Setmana Floral TÉ PREMI!
Si fas una compra en algun dels establiments 
participants a la Setmana Floral del 27 de maig 
al 2 de juny podràs participar al sorteig de 6 
vals regal de 50 € cadascun.
Consulta les bases i condicions del sorteig a 
https://de.banyoles.cat 

ACTIVITATS DE LA SETMANA FLORAL
DEL 3 AL 6 DE JUNY
Horaris de visita dels muntatges florals 
(excepte muntatges en espais oberts):
Divendres 3 de juny, de 20 a 22 h.
Dissabte 4 i diumenge, 5 de juny, de 10 a 14 
h., i de 16 a 21 h.*
Dilluns 6 de juny, de 10 a 14 h., i de 16 a 20h.*

*Pesquera Gimferrer i Cal Moliner: dies 4, 5 i 6 
de juny, d’11 a 14 h., i de 17 a 19 h.

DIVENDRES 3 DE JUNY 
Inauguració de la 44a Exposició de Flors
Lloc: Claustre del Monestir de Sant Esteve.
Hora: 20:30 h. 
Sorteig dels 6 vals regal de la promoció 
comercial de la Setmana Floral.
Actuació de la Jove Orquestra de Banyoles 
Batenvic de l’EMMB.

DIES 4, 5 I 6 DE JUNY
Ruta de les pesqueres.
Dies: 4 i 5 de juny, a les 17 h. 
6 de juny, a les 12 h.
Punt d’inici: Oficina de Turisme.
Decorades amb muntatges florals per part 
dels alumnes d’escoles i centres educatius 
de Banyoles i Pla de l’Estany, descobreix les 

pesqueres per fora i per dins! 
Les pesqueres són elements indissociables 
del paisatge de l’Estany. Coneixerem quan es 
van construir i per a què servien, reviurem 
anècdotes i tindrem l’oportunitat de visitar-ne 
algunes per dins.
Activitat gratuïta. Aforament limitat.

Cal inscripció prèvia a: 
Oficina de Turisme. Passeig Darder, pesquera 
núm. 10; telèfon 972 58 34 70; Whatsapp 
690 853 395 o turisme@ajbanyoles.org.

DIES 4, 5 I 6 DE JUNY
Taller de Vinky corones de flors ucraïneses, i 
altres activitats.
Lloc: plaça de la Font.
Hora: de les 10 a les 18 h.
Taller organitzat per l’Associació Visca Ucraïna. 

ARTS ESCÈNIQUES

CINEMA 
EL VENTRE DEL MAR
Dissabte 4 de juny. 20 h.
Projecció emmarcada al Cicle Gaudí.
Juny de 1816. Una embarcació francesa 
s’encalla davant les costes del Senegal. Sense 
bots suficients per a tots, es construeix una 
bassa per remolcar 147 persones. El pànic 
i la confusió s’apodera dels tripulants de la 
nau que acaben tallant la soga de remolc i 
abandonant la bassa a la seva sort.
Durada: 1 hora i 18 minuts. Preu: 4,5 €.
Espai: Auditori de l’Ateneu.

CINEMA DOCUMENTAL
MIL INCENDIS
Dijous 9 de juny. 20 h.
Projecció emmarcada al cicle “El Documental 
del Mes”.
Un emotiu retrat d’una família de Myanmar 
(Birmània) que extreu petroli manualment per 
sobreviure. En un entorn rural marcat pel foc, 
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els forats al subsòl i el ritme mecànic d’una 
indústria petrolera artesanal, Thein Shwe i 
Htwe Tin, entreguen cos i ànima per obtenir 
un barril de petroli al dia. El fill gran, Zin Ko 
Aung, vol trencar amb un sistema violent que 
explota la integritat dels seus pares.
Guardonada a la Semaine de la Critique de 
Locarno 2021.
Subtítols: català i castellà. Preu: 3 €.
Espai: Auditori de l’Ateneu.

BIBLIOTECA COMARCAL

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

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.
ESVELT I DE PELATGE CASTANY, 
DOS ARBRES LI CREIXEN AL CAP
AMB MÉS BRANQUES CADA ANY

ACTIVITATS ADULTS
VERS L’ESTANY
Dissabte 4 de juny. 12 h. Pesquera Gimferrer.
Recital poètic. Gratuït amb aforament limitat.
Josep Maria Fonalleras
Un dels valors més segurs de la literatura 
catalana contemporània. Conegut com a 
novel·lista, autor de contes, columnista i 
dramaturg, va sorprendre el 2020 amb el 
seu primer, i celebrat, recull de poemes, 
L’estiuejant. 

PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Dissabte 4 de juny. 19 h. Claustre del 
Monestir. Roses a la literatura catalana, de 
Núria Comesòlibes i Mollfulleda. Editorial Cal 
Siller.
Amb l’autora, diplomada en arqueologia 
hispana i magisteri. Llicenciada en biologia, 
especialitat botànica, professora, lectora 
empedreïda i fotògrafa vocacional; i amb 
Roser Melià, metgessa, poeta, professora, 
amiga i companya de feina de l’autora.
Activitat gratuïta organitzada per la Biblioteca 
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Comarcal del Pla de l’Estany, emmarcada en la 
43a Exposició de Flors de Banyoles.

CLUB DE LECTURA 
Dimarts 14 de juny. 19 h. Museu Darder. 
Quan la música ho és tot, de Haruki Murakami 
i Seji Ozawa.
Conductor: Albert Torrescasana.
Gratuït amb inscripció prèvia.

COM HA DE SER LA NOVA BIBLIOTECA?
Dimarts 28 de juny. 20 h. Auditori de l’Ateneu. 
Sessió participativa oberta a tothom sobre la 
futura Biblioteca Pública de Banyoles.  
Entrada lliure.

ENGLISH READING CLUB 
Dijous 30 de juny. 20 h. Biblioteca comarcal.
The Lord of the Flies, by William Golding. 
Gratuït.

AULA D’ESTUDI 
FINS 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. 

MESURES SANITÀRIES COVID-19
La Biblioteca manté la higiene, la desinfecció i 
la ventilació dels espais seguint les normatives 
sanitàries.

NOVETATS JUNY 
INFANTIL - FICCIÓ
Petits poemes. Joan Brossa. El Cep i la Nansa.  
L’arbre del senyor Shaun. Mireia Vidal. Thule. 
Malvarina: vull ser bruixa. Susanna Isern. 
Flamboyant. 

INFANTIL - CONEIXEMENTS
Hortalisses de temporada. Clara Corman. 
EntreDos. 
People power: protestes que han canviat el món. 
Rebecca June. Zahorí Books. 
El planeta blau II. Leisa Stewart-Sharpe. Combel.
NARRATIVA JUVENIL
El mapa de los anhelos. Alice Kellen. Planeta. 
Operació bikini. Júlia Barceló. Flamboyant. 

ADULTS - FICCIÓ
El refugi de la Sandrine. Jérôme Loubry. 
Columna. 
Reunió. Natasha Brown. L’Altra. 
Turons de Wessex: antologia poètica. Thomas 
Hardy. 1984 Poesia. 

ADULTS - NO FICCIÓ 
Elles no competeixen. Anna Ballbona. Ara 
llibres. 
No parlaràs mai un bon català: les mentides 
sobre la immersió lingüística. Joan Mena Arca. 
Eumo. 
PekeYoguis: practica ioga en família. Cristina 
Brondo. Univers. 

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

CINEMA
Sis dies corrents. Neus Ballús. Catalunya 2021. 
La vida secreta de los árboles. Jörg Adolph i Jan 
Haft. Alemanya 2020. 

MÚSICA
Breath by breath. Fred Hersch. 
The essential collection. ABBA.



LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS

17 _

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.

HORARI ESPECIAL PASQUA GRANADA:
Diumenge 5 de juny: de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i 
de 4 a 2/4 de 7.
Dilluns 6 de juny: de 2/4 d’11 a 2.
Sant Joan (24 de juny): tancat

Més informació: www.museusdebanyoles.cat.

XERRADES
Dijous 9 de juny a les 5 de la tarda. A la Sala 
d’Actes del Museu Darder i en directe pel 
canal YouTube dels Museus de Banyoles. 
DIJOUS CULTURALS.
La Cooperativa de la Fageda: un projecte 
social i empresarial d’èxit. A càrrec de Blanca 
Bardera, treballadora social del Centre 
Especial de Treball, i Mariona Martí, relacions 
públiques i institucionals. Xerrada organitzada 
amb la col·laboració de l’Associació Junts i 

Endavant amb motiu del seu desè aniversari.
Més informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles. 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org; 
Telèfon 972 574 467.
Organitzen: Àrea d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Banyoles, Associació del Casal 
de la Gent Gran, Museus de Banyoles, 
Activitat 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. 

Els museus en joc! (del 27 de juny a l’1 de juliol).
Veurem els Museus amb una altra mirada i 
descobrirem que poden ser llocs divertits i 
plens de sorpreses.
Juga amb l’aigua i la terra (del 4 al 8 de juliol).
Què s’hi troba a sota la terra? i a dins de 
l’aigua? Aquesta setmana descobrirem la vida i 
la història que s’hi amaguen!
Jocs del passat i del futur (de l’11 al 15 de 
juliol). 
De jocs i joguines n’hi ha des de temps 
immemorials. A què jugaven els nostres 
avantpassats? I com seran els jocs que encara 
no existeixen?

Ensaladilla russa Truita de patata 
i ceba

Cargols Salpicó de patata 
i marisc

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

info@boifet.cat · www.boifet.cat

AQUEST ESTIU... 
CUINEM PER TU I ELS TEUS

Fes-nos el teu
encàrrec!
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Jocs i aventures (del 18 al 22 de juliol).
Enigmes, reptes, endevinalles... les haurem de 
superar totes!
Jocs bestials! (del 25 al 29 de juliol).
Observarem de prop alguns animals i potser 
ens convertirem en algun d’ells... 

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.
Més informació i preinscripció: 
Opció d’inscriure’s per setmanes.
www.museusdebanyoles.com
Observacions: L’organització es reserva el dret 
de cancel·lar l’activitat si no s’arriba a un mínim 
d’inscrits. Places limitades.
Organitza: Museus de Banyoles, Ajuntament 
de Banyoles. 
Col·labora: Lleure per a Tothom.

MUSEUMWEEK
Del 13 al 19 de juny #MuseumWeek 2022.
7 dies, 7 idees, 7 hashtags dedicats a la 
creativitat. Sota el lema d’enguany “Cultura, 
societat i innovació” la MuseumWeek convida 
totes les institucions culturals i tots els 
públics a ser creatius amb els seus telèfons 
intel·ligents en aquesta novena edició. 
Informació: Museus de Banyoles, 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Organitza: Unesco, Museus de Banyoles, 
Ajuntament de Banyoles.

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 4 i 26 de juny. 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 
i descobrirem el dia a dia d’un grup de pagesos 
i ramaders neolítics. D’aquesta manera 
esbrinarem què menjaven, què caçaven, què 
cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
Lloc: Parc Neolític de la Draga.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta. 
Durada: 1,5 hora.
Organitza: Museu Arqueològic de Banyoles, 
Ajuntament de Banyoles.
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà 
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.

Dissabte 11 de juny. A les 17 h.
BANYOLES MEDIEVAL: DEL CARRER AL 
CAMPANAR
Passejarem pels carrers per conèixer com es va 
fundar Banyoles i com s’hi vivia durant l’edat 
mitjana i arribarem al monestir de Sant Esteve 
on visitarem una joia del s. XV, l’Arqueta 
de Sant Martirià, una de les peces més 
remarcables de l’orfebreria medieval catalana.
Edat: a partir de 7 anys.
Lloc: Museu Arqueològic de Banyoles.
Durada: 1,5 hora.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta. 
Organitza: Museu Arqueològic de Banyoles, 
Ajuntament de Banyoles.
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà 
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.

Dies 18 i 19 de juny.
JORNADES EUROPEES D’ARQUEOLOGIA 
Els dies 17, 18 i 19 de juny se celebren les 
Jornades Europees d’Arqueologia (journees-
archeologie.fr). Proposem una visita gratuïta a 
la Vil·la Romana de Vilauba el dissabte 18 i al 
Parc Neolític de la Draga el diumenge 19. 
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Hora: Dissabte a les 17 h., i diumenge a les 
11:30 h.
Lloc: Vil·la Romana de Vilauba i Parc Neolític 
de la Draga. Preu: Gratuïtes. Durada: 1,5 hora.
Organitza: Museu Arqueològic de Banyoles, 
Ajuntament de Banyoles.

Divendres 17 de juny. A les 22 h.
ROBATORI SACRÍLEG AL MONESTIR DE 
BANYOLES
11 de gener de 1980, de nit, en la foscor, quan 
tothom dorm, un dels tresors més preuats de 
Banyoles descansa tranquil·lament fins que 
desapareix... 
Lloc: Monestir de Sant Esteve. Edat: a partir 
de 10 anys. Preu: 4 euros; més grans de 65 
anys, 2,5 euros; menors de 6 anys, entrada 
gratuïta.
Organitza: Museu Arqueològic de Banyoles, 
Ajuntament de Banyoles.
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà 
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.

ACTIVITATS FAMILIARS
Dissabte 25 de juny. 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. 
Lloc: Parc Neolític de la Draga. Edat: a partir 
de 3 anys acompanyats d’un adult. 
Durada: 1,5 h. 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.

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.

Del 18 de juny a l’11 de setembre.
XX CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA 
NATURA. PAISATGES METEOROLÒGICS. 
Exposició de les millors fotografies 
presentades en la darrera convocatòria del 
concurs. 
Inauguració i lliurament de premis: dia 17 de 
juny, a les 8 del vespre. Després del lliurament 
de premis, s’oferirà un refrigeri als assistents.
Organitza: Centre d’Estudis Comarcals, 
Limnos, UdG, Museu Darder, Ajuntament de 
Banyoles. 
Entrada gratuïta.

XERRADES
Dissabte 11 de juny. A les 7 de la tarda.
TARDES DE CIÈNCIA
ASTROFOTOGRAFIA: HISTÒRIA, PRESENT I 
FUTUR. A càrrec de Kilian Vindel (membre 
d’Astrobanyoles). 
En aquestes Tardes de Ciència farem una 
síntesi de la historia, present i futur de 
l’Astrofotografia. Una disciplina que, per raons 
evidents, està estretament lligada amb la 
Fotografia.
Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder de 
Banyoles i en directe per YouTube.
Organitzen: Astrobanyoles, Museu Darder, 
Ajuntament de Banyoles. 
Activitat gratuïta.



Dr. JOSEP Mª RAMOS i MAESO

Control de l’embaràs i part
Tècniques de diagnòstic prenatal

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

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

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

CONSULTORI D’OBSTETRÍCIA 
I GINECOLOGIA

ECOGRAFIA OBSTÈTRICA 
I GINECOLÒGICA

LLISTES DE NAIXEMENT

www.botiguesbonanit.com

GRAN COL·LECCIÓ 
DE LLENÇOLS 

I COLXES D’ESTIU

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

Pg. Olot, 97-97A 
GIRONA

Tel. 972 24 57 58

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

VACANCES
DEL 24 DE JUNY 
AL 2 DE JULIOL

MENÚ EMPORTAR
S A N T  J O A N

Entrant s  pe r  c ompar t i r

Segon  p lat  a  e sc o l l i r

Ú

6 5 4  8 2 6  3 3 59 7 2  5 9  7 0  1 2info@restaurantcanroca.cat

Amanida d'escabetx de pollastre i
carpaccio de pinya

 
Brioix-roll de salmó marinat amb crema d'alvocat

 
Caneló de confit d'ànec, poma i foie

Secret ibèric i parmentier de pastanaga especiada
 

Corball, verduretes i romesco

Postre s  a  e sc o l l i r
Cheesecake amb fruits vermells o Tiramisú casolà

PREU PER PERSONA 30,00€

Horari de recollida: 23 de juny de 16:00h a 20:00h
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VISITES GUIADES
Diumenge 12 de juny. 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’elles, la biodiversitat de 
l’ecosistema.
Edat: No recomanada per menors de 7 anys.
Lloc: Laboratori de nàiades del Consorci de 
l’Estany. Punt de trobada: Camp de Futbol 
de Banyoles. Preu: 4 euros; més grans de 65 
anys, 2,5 euros; menors de 6 anys, entrada 
gratuïta. Durada: 1,5 hores. Places limitades a 
12 persones. 
Organitza: Museu Darder de Banyoles, 
Consorci de l’Estany, Ajuntament de Banyoles.

ACTIVITATS FAMILIARS
Dia 25 de juny. A les 11 h.
INVESTIGUEM ELS MAMÍFERS 
Vine amb família i descobrirem a través de 
l’observació moltes coses dels mamífers 
de les nostres contrades. A l’Espai Darder, 
coneixerem mamífers de terres molt llunyanes. 
A més, te n’enduràs una petita part...
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una 
persona adulta.
Lloc: Museu Darder de Banyoles. 
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta. 
Durada: 2 hores.
Organitza: Museu Darder de Banyoles, 
Ajuntament de Banyoles.

Dissabte 4 de juny. A les 18 h.
EXPLORADORS DE L’ESTANY 
Descobrim tot el que ens amaga l’Estany 
i el seu entorn! En el Museu Darder ens 
endinsarem en la recerca del fons de l’Estany, 
la seva vegetació i la fauna. 
Edat: a partir de 6 anys acompanyat d’un 
adult. Durada: 2 hores.
Lloc: Museu Darder de Banyoles i Estany (zona 
Banys Vells). Preu: 5€ per persona. 
Organitza: Museu Darder de Banyoles, 

Ajuntament de Banyoles.
Dissabte 18 de juny. A les 11:30 h.
ANEM AL MUSEU AMB EL SR. DARDER!! 
Francesc Darder acompanya els visitants al 
museu que acaba de crear i els explica com ha 
portat tot el material des de Barcelona, quines 
històries hi ha darrera alguns dels objectes i 
què espera d’aquesta nova aventura.
Edat: No recomanada per menors de 7 anys.
Lloc: Museu Darder. Durada: 1 hora
Preu: gratuïta.
Organitzen: Museus de Banyoles, 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.



LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS

23 _

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

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

sales disponibles.
• Informació sobre ajudes i subvencions que 

poden sol·licitar les entitats.

TANCAMENT OFICINA JUNY
Aquest mes de juny, l’Oficina Jove tancarà 
el dilluns 6, la tarda del dijous 23 (revetlla de 
Sant Joan) i el divendres 24 (Sant Joan).

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 i vols gaudir de descomptes i 
avantatges en diferents establiments de la 
comarca fes-te el Carnet Jove DBny.
Més informació: plaestanyjove.cat

CAL DRAC, CENTRE COL·LABORADOR 
LABDOO
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.

CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS 
DE BANYOLES

ACTIVITATS JUNY
Divendres 17 de juny, a les 20 h. Al Museu 
Darder. Lliurament de premis i inauguració de 
l’exposició del XX Concurs de Fotografia de la 
Natura: Paisatges meteorològics. 
Organitza: Centre d’Estudis Comarcals, 
Limnos, UdG, Museu Darder, Ajuntament de 
Banyoles.

ASTROBANYOLES

TERRAFORMING MARS
Dissabte 11 de juny. A les 10 h. Al Museu 
Darder. Si tens ganes de jugar, et convidem 
a fer-ho amb nosaltres. Jugarem al joc 
Terraforming Mars.
Inscripcions a info@astrobanyoles.org

TARDES DE CIÈNCIA
Dissabte 11 de juny. A les 19 h. Al Museu 
Darder. Tema: Astrofotografia. 
Convidat: Kilian Vindel.
Més informació: www.astrobanyoles.org / 
info@astrobanyoles.org

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
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PUNT ÒMNIA BANYOLES

ACTIVITATS FORMATIVES 
APLICACIONS GOOGLE
Dijous 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 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.
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 online amb les 
administracions.
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 16:30  
a 17:30 h. Cal cita prèvia a Serveis Socials.

LA PORTA DEL MÓN

ACTIVITATS JUNY
Dissabte 11 de juny. A les 12 h. Concert de la 
coral SISISI.
La coral SISISI, de Mieres, ens proposa fer un 
viatge per conèixer cançons i melodies d’arreu 
del món que els arriben i que els fan vibrar. 
Acompanyats d’una guitarra i percussió faran 
un repàs del repertori que treballen, també 
amb perspectiva de gènere i de justícia social. 
No us els perdeu! 
Gratuït. 

Dijous 30 de juny. A les 19:30 h. 
Nader i Simín, una separació. Cicle de cinema 
social.
Nader i Simín, una separació (2011) és una 
obra mestra del cine iranià, que es va endur 
l’Os d’Or a millor pel·lícula, actor i actriu 
aquell mateix any. Està protagonitzada per un 
matrimoni amb una filla, que porta catorze 
anys de vida feliç. Simin, però, necessita nous 
horitzons i vol abandonar l’Iran per buscar una 
vida millor. Nader necessita quedar-se per 
tenir cura del seu pare, que té Alzheimer. Ella li 
demana el divorci i va a viure a casa de la seva 
mare, mentre que Nader es veu amb l’obligació 
de contractar una dona que cuidi del pare. Una 
negligència de l’assistenta provoca un conflicte 
de grans dimensions. Diàlegs punyents, girs 
de guió inesperats, una humanitat desbordant 
i enquadraments perfectes donen forma a un 
film inoblidable.  
Nader i Simín, una separació és la tercera 
entrega del Cicle de cinema social a La Porta 
del Món, que ens porten les amigues de 
Banyoles Solidària. Tancarem la sessió amb un 
debat obert. Gratuït.
Organitza: Banyoles Solidària.

Del 18 de juny al 31 de juliol.
Diari d’un confinament. Exposició de Simona 
Drinceanu.



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

Escola d’adults
Pla de l’Estanya

PREINSCRIPCIONS DEL 21 AL 29 DE JUNY DE 2022

+info

Contacte: cfaplaestany@xtec.cat o bé, al telèfon 972 57 10 80

@CfaPla cfapladelestany @cfaplaestany

TREU-TE L’ESO!

CURS PRE-GES 
(PREPARACIÓ GES)

GES (EQUIVAL A L’ESO)
- PRESENCIAL
- A DISTÀNCIA (IOC)

TORNA A 
L’ESCOLA!

FORMACIÓ 
INSTRUMENTAL 

(PRIMÀRIA)

NIVELLS;
- FI 1 (1R I 2N)
- FI 2 (3R I 4T)
- FI 3 (5È I 6È)

APRÈN
IDIOMES!

CATALÀ A1 i A2
CASTELLÀ A1 i A2
ANGLÈS A1 I A2

APRÈN
INFORMÀTICA!

CURS COMPETIC
(EQUIVAL A L’ÀCTIC)

C FA P L A D E  L’ E S TA N Y
C U R S  2 0 2 2 / 2 0 2 3

ESCOLA D’ADULTS

C /  P E R E  A L S I U S ,  1 2  P L A N T A  2  ( B A N Y O L E S )  T E L È F O N  9 7 2  5 7  1 0  8 0  
W E B :  A G O R A . X T E C . C A T / C F A P L A E S T A N Y /
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Són il·lustracions amb tinta negra que 
reflecteixen una quotidianitat farcida d’humor, 
de cert cinisme i, sobretot, de molta tendresa. 
Banyolina nascuda a Romania o romanesa 
afincada a Banyoles (o les dues coses al mateix 
temps), Drinceanu va dibuixar un dia a dia 
en la qual totes i tots ens hi podem sentir 
reflectits. Veure-les ara és una invitació a no 
oblidar tot allò que s’ha viscut i a fer-nos la 
pregunta de si realment tot ha anat bé o més 
aviat tot ha anat així així. 

ESCOLA DE NATURA

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

ASSOCIACIÓ DE VEHICLES 
HISTORICS PLA DE L’ESTANY

XXV PASSEJADA DE MOTOS ANTIGUES  
Dia 12 de juny. L’Associació de Vehicles 
Històrics Pla de l’Estany, celebrarà la XXV 
Passejada de Motos Antigues. 
La sortida tindrà lloc al pavelló de la Farga, de 
9 a 9:30 del matí.

COLLA DE DIABLES GÀRGOLES DE 
FOC DE BANYOLES  

XIX BATUCADA DE BANYOLES
Dia 11 de juny.
Gàrgoles de Foc organitza, un any més, la 
tradicional trobada de bandes de percussió 
de colles de diables, on el ritme i la música 
prenen el protagonisme al foc i a la pólvora. 
A les 17 h. Concentració de Bandes a la plaça 
Miquel Boix (correus).
A les 18 h. Inici de la cercavila. 
A les 19:30 h. Mostra de bandes a la Muralla.
A les 23 h. Concert al recinte de Barraques 
amb el grup La veïna del costat. 

REVETLLA POPULAR DE SANT JOAN
Dia 23 de juny.
Amb moltíssimes ganes i molta energia, 
Gàrgoles de Foc torna a organitzar la Revetlla 
de Sant Joan, amb sopar popular, actes 
culturals, foguera i concerts. 
A les 19 h. Actes de cultura popular a la plaça 
Miquel Boix (correus) amb diferents entitats i 
col·lectius de la ciutat. 
A les 21 h. Sopar popular.
A les 23 h. Espectacle de foc i encesa de 
la Foguera a càrrec de la Colla de diables 
Gàrgoles de Foc. 
A les 23:30 h. Concerts amb The Goliards 
Collective i La Masovera Barbuda. 
 
INFORMACIÓ DEL SOPAR POPULAR
Menú amb carn: mongetes seques i pollastre. 
12 €.
Menú vegetarià: mongetes seques i 
hamburguesa vegetal. 12 €.
Menú infantil: macarrons a la bolonyesa. 5 €.

Tots els menús inclouen amanida, pa amb 
tomata, coca de Sant Joan, aigua i vi. 
El sopar va a càrrec del col·lectiu Món 
Banyoles. 
Cal portar plat, got i coberts. 
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Es pot adquirir tiquet pel sopar als següents 
punts de venda: 
- Fleca Can Padrès
- Cafeteria El Blauet
- Bar Patagònia
- Can Maula (Melianta)
- Restaurant La Porta del Món

CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE 
L’ESTANY

FEM DRECERA! 
CAMÓS – RUTA DE LES ESGLÉSIES
Dia 5 de juny.
Punt de sortida: A les 9 h. Pavelló Municipal 
d’Esports.
Distància: 14 km.
Llocs d’interès: església de Sant Vicenç, 
església de Santa Magdalena i font de Sant 
Dalmau.
Destinataris: Tots els públics.
Més informació i inscripcions: 
www.ceplaestany.cat

SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR – RUTA AL 
CASTELL ROMÀNIC DE SANT ESTEVE DE 
BRIOLF 
Dia 19 de juny.
Punt de sortida: A les 10 h. Aparcament font 
de la Teula.
Distància: 7 km.
Llocs d’interès: Ermita de Santa Maria de 
Loreto. 
Activitat: Concert del festival Recòndit. 
Destinataris: tots els públics.
Més informació i inscripcions: 
www.ceplaestany.cat

ACTIVA’T AMB LA NATURA 
(PROVA PILOT) 
Dates: de juny a novembre.
Horari: A escollir entre tres opcions.
Activitats: Caminades, sessions de marxa 
nòrdica, relaxació i exploració sensorial. 
Lloc: municipis del Pla de l’Estany.
Destinataris: adults entre 40-70 anys.
Més informació i inscripcions: 
www.ceplaestany.cat 

CASAL D’ESTIU
Període: fins al 10 de juny.
Destinataris: de P3 a 6è de primària
Més informació i inscripcions: 
www.ceplaestany.cat 

ESTIU JOVE
Període: fins al 10 de juny.
Destinataris: De 1r a 4t d’ESO
Més informació i inscripcions: 
www.ceplaestany.cat  

CASAL CÍVIC I COMUNITARI 
BANYOLES

ACTIVITATS 
TEATRE FÒRUM
EN MUSTAFÀ ÉS AL REPLÀ
Dijous 9 de juny, a les 18.30h., a la Sala 
d’Actes del Casal Cívic i Comunitari Banyoles.
En una comunitat de veïns trobem un 
problema que ens afecta a totes i tots. Tot 
i que sembla que hi ha una convivència 
aparentment normal, davant certs interessos 
sorgeixen conflictes, a través dels quals aniran 
aflorant actituds discriminants envers algunes 

Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 839 067

pablopenabad72@gmail.com
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persones. Això crea una barrera comunicati va 
i una distància que fa impossible trobar una 
solució conjunta.
Dirigida: Jordi Forcadas
Interpretada per: Judit Saula, Holga Pallejà, 
Eduard Benito, Elton Canga i Lluís Cases.
Companyia Forn de Teatre Pa’tothom.
Gratuït i obert a tothom.

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

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE 
BANYOLES

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.

VACANCES A LLORET
Del 4 l’11 de setembre de 2022.

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

CORNELLÀ 
DEL TERRI

FESTA MAJOR DE SORDS

DIUMENGE 5 DE JUNY
A les 11 del matí . OFICI, acompanyat de 
l’orquestra LA PRINCIPAL DE BANYOLES.
A la sorti da, 1/2 audició de sardanes a la 
Plaça.

TEATRE LA CONILLERA
 
DIUMENGE 12 DE JUNY
A les 20 h. Al pati  de l’escola de Cornellà del 
Terri. Obra: Fuenteovejuna.
Preu: 5 € anti cipada i 8 € taquilla. A parti r de 
les 19:30h.
Entrades i més informació:  
www.cornelladelterri.cat

CLUB DE LECTURA CORNELLÀ DEL 
TERRI
Divendres 24 juny. A les 19 h. Al Casal de la 
Gent Gran. 
Comentarem el llibre: JO SOC AQUELL QUE VA 
MATAR FRANCO, de Joan Lluís Lluís.
 
A+A+ EL MES DE JULIOL
 
FESTIVAL DE MÚSICA DIM-ARTS
Els dimarts 5, 12, 19 i 26 de juliol, a la capella 
de Sant Antoni.
Programa a part i més informació:
www.cornelladelterri.cat i xarxes socials de 
l’Ajuntament de Cornellà del Terri.
 
CAMINADA NOCTURNA
FEM DRECERA
Divendres 8 de juliol, a les 20:30 h., a la zona 
esporti va de Cornellà del Terri.
Recorregut: 5 km, aprox.
Més informació: www.cornelladelterri.cat

ESPONELLÀ
ACTIVITATS JUNY

INICIACIÓ A L’AROMATERÀPIA
Dissabte 4 de juny. A 2/4 de 7 de la tarda. A 
l’Espai 1 d’Octubre. Per descobrir el poder dels 
olis essencials i la farmaciola familiar natural.



L’ÚNICA REVISTA DEL PLA DE L’ESTANY 
controlada per l’OJD, PGD 

i avalada per l’AMIC
OJD (Oficina de Justificación de la Difusión), certifica la difusió de diaris, revistes i 

publicacions professionals.
PGD (Publicaciones Gratuitas Ejemplares Distribuibles), que certifica els exemplars 

de distribució gratuïta.

del Pla de l’Estany

Els
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GRUP CONVERSA ANGLÈS-CATALÀ
Dijous 9 de juny. A les 7 de la tarda. A l’Espai 
1 d’Octubre.
Grup d’intercanvi de llengua entre veïnes i 
veïns de parla anglesa i catalana.

FESTA FINAL DE CURS DE L’ESCOLA 
CARLES DE FORTUNY
Dissabte 11 de juny. A parti r de les 6 de la 
tarda, al pati  de l’escola, infl ables, música, 
sopar de carmanyola i disco.

TROBADA ESPORTIVA GENT GRAN 
DEL PLA DE L’ESTANY
Dissabte 18 de juny. Des de les 9 fi ns a les 13 
h., al Local Social, es faran acti vitats esporti ves 
i de lleure per a la gent gran del Pla de 
l’Estany. Hi haurà esmorzar i un obsequi per 
tots els parti cipants.

REVETLLA DE SANT JOAN
Dijous 23 de juny. A 2/4 de 9 del vespre. A Cal 
Baró. Arribada de la fl ama del Canigó, sopar 
popular i música.

TALLER LGTBI+
Dimarts 28 de juny. De 9 del matí  a 1 del 
migdia. Al Local Social.
Acti vitats per a joves i gent gran.

CLUB DE LECTURA
Dimarts 28 de juny. A les 7 de la tarda. A 
l’Espai 1 d’Octubre. Es farà la sessió del club 
de lectura per comentar el llibre A la recerca de 
la felicitat, de Douglas Kennedy.

FONTCOBERTA
VILAVENUT

FESTA MAJOR - DIES 4 I 5 DE JUNY
Dissabte 4 de juny, a les 9 del matí . Caminada 
popular (trobada plaça Major). 
A l’arribada, vermut a la plaça Mn. Pagès.
A les 6 de la tarda. Campionat de Futbito i 
piscolabis.  

A les 11 de la nit. Sessió de ball a càrrec del 
grup LA VAN GOCH. 

Diumenge 5 de juny, a les 11 del matí . Ofi ci 
solemne amb acompanyament de l’Orquestra 
“FOMENT DEL MONGRÍ”. Seguidament, cant 
dels Goigs i benedicció dels ulls. 
A conti nuació, tres sardanes a la plaça Mn. 
Salvador Pagès. Vermut popular i el tradicional 
concurs de truites. 
A les 5 de la tarda. A la plaça Mn. Salvador 
Pagès, espectacle infanti l Fem una festa?, a 
càrrec de Jordi Tonietti  .  
A les 7 del vespre. Concert del Grup ROKO 
BANANA.

Hi haurà servei de bar.
Tots els actes són gratuïts.  
Organitza: Associació de Veïns de Vilavenut i 
Ajuntament de Fontcoberta.  

FESTIVITAT DE CORPUS 2022 
Diumenge 12 de juny, a les 11 del matí . Missa 
solemne a l’església parroquial adornada amb 
cati fes de fl ors. 
Als locals de la Rectoria hi haurà una exposició 
de rams i fl ors i de quadres premiats en els 
diferents concursos de pintura ràpida.   
A la plaça Mn. Salvador Pagès. Puntes de coixí 
per les puntaires de Banyoles i Comarca. 
Venda de creps i coques per la delegació de 
l’Oncolliga de Banyoles.  
A les 12 h. Exhibició i taller de ballada de 
batxata i salsa. Seguidament vermut popular.
A les 6 de la tarda, a la plaça Mn. Salvador 
Pàges. Cantada d’havaneres pel grup 
ULTRAMAR. 
Seguidament, cremat de rom per a tothom.   

Tots els actes són gratuïts. 

Col·laboren: 9 Jardí i SIC. 
Organitza: Associació de Veïns de Vilavenut i 
Ajuntament de Fontcoberta.



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.

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

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

SERVEIS
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PALOL DE 
REVARDIT

XVI FIRA DIA / NIT DE MISTERI

DIA 4 DE JUNY 
PAVELLÓ DE PALOL DE REVARDIT
A les 11 h. Espectacle de Rítmica. Club de 
Gimnàsti ca Rítmica del Pla de l’Estany.
A les 11:30 h. Classe de Hatha Yoga. Neus 
Juanola. 
Inscripció prèvia a: nejuap@hotmail.com 
A les 12 h. Espectacle infanti l i festa de 
l’escuma, a càrrec de Jordi Tonietti  .
A les 12:30 h. Usos i propietats dels olis 
essencials. Tastet d’olis essencials de plantes 
aromàti ques, silvestres i autòctones, de 
desti l·lació pròpia. Parlarem dels seus usos i 
virtuts sobre el nostre camp fí sic, emocional 
i mental. Imparti t per Gemma Serra, de 
Tremendines Garrotxa.
A les 13 h. Lliurament de premis concurs 
de Pintura. Temàti ca: bruixes, follets i altres 
éssers màgics.

TARDA
A les 16 h.  Taller: benefi cis del Shungit i 
potenciem l’aigua que bevem. Centre Dawa.
A les 17 h. Scape Room Projecte C*. La fi  del 
món. Scape Room: A parti r de 12 anys. 5 €.  
Durada 60 minuts. 
Inscripcions a: htt ps://forms.gle/
Bw1a2waNu4q44jb36
A les 17:30 h. Un gran misteri: Nosaltres - Per 
què som com som o per què fem el que fem? 
Maite Gautxach.
A les 18:30 h. Les energies del ser humà i 
l’entorn. Gregori Lisbona.
A les 20 h. Nostradamus: les profecies del 
mil·lenni. Conferenciant: Sebasti à d’Arbó 
(periodista antropològic).
A les 21 h. La reencarnació (tenir una nova vida 

en un cos diferent). Lama Thubten Wangchen 
(president Casa del Tibet a Barcelona).
A les 22:30 h. Com comunicar-se millor amb les 
persones i com superar l’ansietat. Joan Ramon 
Soto (Psicoterapeuta).
A les 00:00 h. Ritual de purifi cació de l’ànima. 
Imma del Destí .

Durant tot el dia hi haurà paradetes 
esotèriques i servei de bar. 
A parti r de les 17 h., infl ables i jocs pels més 
peti ts. 
Per més informació: aprimmat@gmail.com

PORQUERES
BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ

AULA D’ESTUDI
De l’1 al 15 de juny, la biblioteca ofereix aula 
d’estudi per estudiants de la selecti vitat, de 
dilluns a divendres, fi ns a les 20:30 h.

HORA DEL CONTE
Divendres 10, a les 17:30 h. Contes musicats 
més taller de koiniboris. A càrrec La Sal d’Olot.
Contes amb la música de la guitarra.
Acti vitat adreçada a nens i nenes a parti r de 
4 anys. Construirem un koinibori, uti litzant la 
tècnica de l’estampació amb ti nta de colors 
sobre roba. Un cop pintat hi afegirem un pal 
perquè pugui volar al vent.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a: 
bit.ly/3w3qdTy

VISITA GUIADA A L’ESTUDI TALLER 
CARLES FONTSERÈ
Dissabte 11, a les 19 h. S’ofereix visita guiada 
a l’estudi taller del polifacèti c arti sta Carles 
Fontserè.
Cal inscripció prèvia a www.porqueres.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

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

AQUEST ESTIU 
GAUDEIX

DEL CONFORT
I LA COMODITAT
AMB LA NOSTRA 

ÀMPLIA GAMMA DE 
COIXINS 

I AMB LES ÚLTIMES 
TENDÈNCIES

DE ROBA
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HORA DEL MÉS PETITS
Dimarts 14, a les 17:30 h. Taller familiar 
d’expressió corporal.
A càrrec de Cristina Noguer.
Els tallers familiars d’expressió corporal en 
família són moments per compartir, jugar, 
cantar, ballar, crear, imaginar i sobretot 
divertir-se en família.
Activitat adreçada a famílies amb infants de 0 
a 3 anys.
Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia a bit.ly/3kKoc9j

CLUB DE CINEMA I VISITA DE L’AUTOR
Divendres 17, a les 19 h.
Projectarem la pel·lícula Anita no pierde el 
tren, dirigida per Ventura Pons. Adaptació 
cinematogràfica de la novel·la La vostra Anita, 
de Lluís-Anton Baulenas.
A més comptarem amb la presència de 
l’escriptor de la novel·la.
Projecció oberta a tothom.
Amb el suport del Departament de Cultura.
Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia: biblioteca@porqueres.cat

JOCS I EXPOSICIÓ
Fins 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!
Amb la col·laboració del Servei de Biblioteques 
de la Diputació de Girona.

HORARI ESTIU
A partir del 24 de juny i fins l’11 de setembre 
(ambdós inclosos) la biblioteca obrirà: 
Dilluns: de 9:30 a 13:30h. i de 16 a 20 h.
Dimarts: de 9:30 a 13:30h. 
Dimecres: de 16 a 20 h. 
Dijous: de 9:30 a 13:30 h. 
Divendres: de 9:30 a 13:30 h. 
Dissabtes: tancat.

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.

CENTRE CÍVIC DE PORQUERES

PROGRAMACIÓ CULTURAL
JUNY 2022
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA
Divendres 3 de juny, a les 19 h.
AIXÒ HO HAS FET TU?
Mostra de treballs de l’alumnat dels tallers 
anuals d’arts plàstiques: Ceràmica, restauració, 
costura i arts aplicades.
Amb la col·laboració del taller d’Etnobotànica.

MONOGRÀFICS DEL MES
Dissabte 4 de juny, de 10 a 17 h.
COSMÈTICA NATURAL
Aquest monogràfic va dirigit a qualsevol 
persona, experimentada o no, que vulgui 
endinsar-se en el món de l’elaboració de la 
seva pròpia cosmètica natural de forma sana 
i respectuosa amb els nostres cossos i també 
amb el medi ambient.
El taller es farà a l’exterior de l’estudi-taller 
Carles Fontserè, un entorn envoltat de natura, 
del qual aprofitarem alguns recursos per 
realitzar els productes.
Aprendrem a destil·lar plantes amb un alambí 
i crearem un sabó, una pasta de dents, una 
crema hidratant i un desodorant, que cada 
participant es podrà endur a casa. Farem una 
petita pausa per esmorzar i una pausa d’una 
hora per dinar, que s’haurà de portar cadascú.
La Laura Sitjà Vilar té formació en jardinera, 



Deixa de carregar garrafes, 

nosaltres ho fem per tu!

T’ho portem al teu domicili. De dilluns a dissabte.
 REPARTIM A BANYOLES 

I A TOT EL PLA DE L’ESTANY

Comanda mínima: Banyoles, 15 € - Pla de l’Estany, 25 €
Horari d’entrega: Dilluns a dissabte, de 15 a 19h.
Comandes: 
De dilluns a dissabte, de 10 a 13 h. 
Per Whatsapp o Instagram, 24 hores / 7 dies
Les comandes rebudes abans de les 15 h. se serviran el mateix dia

MÉS INFORMACIÓ: 682 41 76 17 - 655 71 60 36agua_express_banyoles

TRANSPORT GRATUÏT

Llaunes 2 sabors
Unitat 0,78€TOTS ELS SABORS

Unitat 2€

PER VEURE TOTES LES OFERTES DEL MES DE JUNY SEGUEIX-NOS A INSTAGRAM

2L Original 
i Zero

Unitat 2€

PACK 2,94€ 
(6 u. x 1,5 litres)

Unitat 0,49€
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floristeria i horticultura ecològica, i s’ha 
especialitzat en fitoteràpia al Gremi 
d’Herbolaris de Catalunya. Ha dissenyat, creat 
i portat la direcció tècnica del Parc de les 
Olors de Celrà i ha impartit nombrosos tallers 
sobre les plantes i els seus usos. Li encanta 
dedicar el temps lliure a cultivar i a elaborar 
la seva cosmètica i és autodidacta a l’hora 
de formular noves receptes que li permeten 
experimentar i adquirir nous coneixements.
Preu: 60€
Inscripcions a www.centrecivicporqueres.cat
Mínim 10 participants.

CONCERT
Dissabte 4 de juny, a les 18 h. i a les 20 h.
COR DE PORCS EN CONCERT
COR DE PORCS és el resultat de la unió 
d’un grup de joves (i alguns no tan joves), 
actualment sota la direcció de la Nunu Garcia, 
que canten junts des de l’any 2015. Un grup 
vocal diferent i actual, que ha viscut molts 
canvis en els últims anys i que ens presenta un 
repertori fresc i divertit.
Un cor capaç de sorprendre el públic local amb 
les seves diverses actuacions al Centre Cívic 
de Porqueres i de seduir, en l’edició del 2018, 
el públic d’un festival de referència en el cant 
a cappella com és el Girona A Cappella.
El projecte, produït pel Centre Cívic de 
Porqueres, té com a objectiu donar suport a la 
creació de projectes artístics amb la implicació 
de la comunitat local i alhora apropar les 
expressions culturals a la ciutadania. Una 
iniciativa amb un gran valor social i cultural 
que reivindica la qualitat artística de la creació 
comunitària.
Direcció: Nunu Garcia Duran.
Cantaires: Anna Masdevall Palomo, Clara 
Puig Vidal, Clàudia Ribas i Verdaguer, Elisabet 
Hernández Lara, Isabel Arnau Xargayó, Ivan 
Villalonga Tomàs, Judit Quintana Gómez, Júlia 
Puell i Gironès, Ma Dolors Casanovas i Planas, 
Nuri Brugada Arnau, Rubén Villalonga Tomàs.
Preu: 5€ (més despeses de gestió) a 
www.centrecivicporqueres.cat

Prevenció segons Protocols Covid-19

DEMANA
INFO

Grup 
Iniciació Xou

Patinatge Artístic
Individual

Oferim:

Segueix-nos!

patinatge@esportsporqueres.com

cpa_porqueres

Apunta’t!

GRATUÏT període prova

Deixem els patins

NO cost de matriculació

Aprenentatge i diversió

Entrenaments amb patinadores de 
nivell espanyol/internacional

Disposem de Grup d’adults

Juny: “Dia de l’amic”

Juliol: Entrenaments

Agost: Tecnificació

Set.: “Portes Obertes”

Des.: “Patinadal”

Club Patinatge Artístic Porqueres
C/ Montseny, s/n
17834 Porqueres, Girona
Tel. 669 716 180 (Pilar) - 649 150 559 (Irene)

El projecte del Patinatge Artístic Porqueres comprèn la 
difusió de la pràctica del patinatge artístic sobre rodes 
dins i fora del nostre municipi. Els seus principals 
objectius són educar aplicant els valors universals de 
l’esport com l'esperit de superació, l'autodisciplina, el 
treball en equip, el companyerisme, l'amistat, la 
diversió…
Actualment el Patinatge Artístic Porqueres està format 
per una setantena de patinadores dirigides per les 
entrenadores Paula i Carla Martí Fructuoso; equip 
tècnic molt preparat i motivat que compta, en tot 
moment, amb les monitores necessàries per portar a 
terme els entrenaments dels diferents grups, i amb tot 
el suport de la Junta Directiva del Club. 
Entrenem seguint una metodologia concreta, orientada 
a motivar la pràctica esportiva saludable i divertida, 
potenciant l’equilibri, la flexibilitat, l’esforç i l’amistat, i 
entenent la “competició” com una millora contínua que 
forma part de cada patinadora.
A més dels entrenaments habituals, oferim continuïtat 
dels entrenaments durant el mes de juliol, organitzem 
matinals per Setmana Santa, tecnificacions al mes 
d’agost, participem en activitats del poble, organitzem 

festivals... i sobretot intentem sempre combinar la part 
esportiva amb la part més lúdica. (Segueix-nos pel 
nostre Instagram!     cpa_porqueres). 
A l’any 2018 ens vam iniciar en la modalitat de xou, 
formant el primer grup del Pla de l’Estany, dirigit per la 
Laia Massaguer, patinadora del grup de xou petit del PA 
Maçanet i guanyadora de títols nacionals i 
internacionals. L’any 2021 vam començar amb un nou 
grup d’iniciació Xou que permet iniciar-se en aquesta 
modalitat, tant si estan entrenant individual amb 
nosaltres, com si no ho fan.
Ja fa uns anys que també disposem d’un grup d’adults 
que entrena setmanalment, amb l’objectiu d’aprendre, 
practicar esport i passar una bona estona.
Som un Club que sempre intenta innovar i identificar 
punts de millora per convertir-los en fortaleses que ens 
permetin seguir avançant de la forma més òptima.
Som de mentalitat oberta i flexible; al llarg dels anys 
ens hem sabut adaptar a les noves situacions, i tenim 
clar que cal continuar canviant per seguir proporcionant 
uns bons entrenaments i tot el que requereixen els/les 
nostres esportistes. 
Volem continuar amb el nostre projecte, amb el suport 
de tots els que formen i formaran part del nostre Club; 
volem millorar, assolir objectius i sobretot, ser un gran 
equip.

ANIMA’T I VINE A PASSAR-T’HO BÉ 
SOBRE RODES!

patinatge@esportsporqueres.com

TALLER BENÈFIC
Diumenge 5 de juny, a les 11 h.
FEMALE DANCEHALL
Us convidem a ballar amb nosaltres! Espai NO 
mixt per a dones, gai i trans.
Aportació mínima: 10 € / Associades: gratuït.
Totes les aportacions aniran destinades al 
Moviment Afrobanyolí Social.
Organitza: Moviment AfroBanyolí Social

VISITA GUIADA
Dissabte 11 de juny, a les 19 h.
ESTUDI TALLER CARLES FONTSERÈ
L’Estudi Taller Carles Fontserè és el resultat 
de la darrera etapa de la vida de Fontserè, un 
artista polièdric i únic de la seva generació. 
L’espai ofereix una mostra d’alguns dels 
quadres de l’artista, objectes personals, llibres 
i fotografies que permeten a qui el visita 
conèixer part de l’univers creatiu de Fontserè. 
La visita ofereix un recorregut per la vida i 
l’obra de l’artista amb la voluntat d’acostar al 
públic la figura d’un dels artistes clau de la 
segona meitat del segle XX.
Tarifes: Entrada general: 4€ / Entrada reduïda: 
2€. Cal inscripció a www.porqueres.cat
Consulta les condicions a la mateixa web per 
saber si tens dret a gaudir de tarifa reduïda i/o 
gratuïta.
Atenció: Les visites de grups de 10 o més 
contacteu a patrimonicultural@porqueres.cat 
o al 972 573 612.

FESTA DE SANT JOAN DE LES 
PEDRERES
Divendres 24 de juny.

DONACIÓ DE SANG
Dimarts 28 de juny, a partir de les 16 h.
Organitza: Banc de sang.
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entenent la “competició” com una millora contínua que 
forma part de cada patinadora.
A més dels entrenaments habituals, oferim continuïtat 
dels entrenaments durant el mes de juliol, organitzem 
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d’agost, participem en activitats del poble, organitzem 
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nosaltres, com si no ho fan.
Ja fa uns anys que també disposem d’un grup d’adults 
que entrena setmanalment, amb l’objectiu d’aprendre, 
practicar esport i passar una bona estona.
Som un Club que sempre intenta innovar i identificar 
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ACTIVITAT DE TURISME

VISITA ESTUDI TALLER CARLES 
FONTSERÈ
Dissabte 11 de juny, a les 19 h., a l’estudi 
Carles Fontserè - Can Tista.
Visita guiada a l’estudi taller del polifacètic 
artista Carles Fontserè.
Preu: Tarifa completa 4 euros i tarifa reduïda 2 
euros. Edat: A partir de 7 anys. Durada: 1 h.
Reserves a www.porqueres.cat

DE L’ESTANY A LES ESTUNES 
Diumenge 19 de juny, a les 10.30 h. 
Itinerari hidrogeològic. 
Fent una tranquil·la passejada, podrem 
descobrir el procés de formació de l’estany de 
Banyoles i el seu funcionament hidrogeològic, 
les particularitats de la font de la Puda, els 
estanyols Cendra i Montalt i els laberints de 
roca que formen les Estunes.
Durada: 2,5 hores.
Punt de trobada: Camp de futbol nou de 
Banyoles (Estadi Miquel Coromina).
Edat: No recomanable per a infants menors 
de 8 anys.
Reserves i més informació: 
Oficina de Turisme de l’Estany. 

Tel. 972 58 34 70 – WhatsApp: 690 853 395 
turisme@ajbanyoles.org
Realitza l’activitat: Escola de Natura.

LA RUTA DEL TRAVERTÍ AMB TREN 
PINXO
Diumenge 26 de juny, a les 10.30 h. 
Veurem el travertí, l’anomenada “pedra viva”, 
en diferents llocs i situacions: creixent dins 
l’Estany, creant curiosos passadissos a Les 
Estunes, en una antiga pedrera a Mata i, 
finalment, formant part d’una construcció 
tradicional. De manera experimental, 
coneixerem les propietats d’aquesta roca tan 
nostra i com s’hi formen els fòssils.
Els trajectes es farà amb el Tren Pinxo, amb 
sortida i arribada a l‘Estany.
Durada: 2,5 hores.
Punt de trobada: Estany de Banyoles (davant 
Club Tenis). 
Edat: activitat per a famílies amb infants a 
partir de 5 anys
Reserves i més informació: 
Oficina de Turisme de l’Estany 
Tel. 972 58 34 70 – WhatsApp: 690 853 395 
turisme@ajbanyoles.org
Realitza l’activitat: Escola de Natura. 

4t APLEC DE MERLANT

DISSABTE 18 DE JUNY
A les 12 h. cantada de goigs i, seguidament 
dinar de germanor amb una arrossada popular 
(cal inscripció prèvia). 
Havent dinat, música d’acordió per amenitzar 
la sobretaula. 
Més informació i inscripcions a: 
www.porqueres.cat

FESTA DE SANT JOAN LES 
PEDRERES

DIVENDRES 24 DE JUNY 
A les 12 h. Ofici solemne a l’església de Sant 
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Joan de les Pedreres i 3 sardanes a càrrec de 
la Cobla Principal de Porqueres.
A les 19 h. A la plaça del Centre Cívic. 
Havaneres amb el Grup Retorn.

ACTIVITATS ESPORTIVES

TORNEIG DE FUTBOL 7 FEMENÍ
Dissabte 4 de juny.
Lloc: Camp de futbol de Miànigues.
Horari: A partir de les 10:30h del matí.
Descripció: Triangular de futbol 7 femení de 
les categories Aleví Femení i Infantil Femení, 
amb la presència de l’Olot, Gerunda i UE 
Porqueres.
Organitza: Unió Esportiva Porqueres.

TORNEIG D’ESTIU F7 2022
Dies 11 i 12 de juny.
Lloc: Camp de futbol de Miànigues.
Horari: De 10 a 14 h.
Descripció: Torneig de futbol 7. Prebenjamins 
(2014-15) 11 de juny. Benjamins (2013) 12 
de juny.
Organitza: Unió Esportiva Porqueres.

XXII 6 HORES DE PORQUERES
Dissabte 11 de juny.
Sortida i Arribada: Zona Esportiva de 
Miànigues.
Inscripcions anticipades a: 
www.esportsporqueres.com. 
Mateix dia a partir de les 17:30 h. 
Sortida a les 18 h.
Preu: 7 €. Inclòs el sopar.
Descripció: Caminada popular oberta a tots 
els nivells. Parada per sopar a Can Tista 
(Casellas Davall). Aconsellable portar frontal o 
llanterna. Banyada al finalitzar.
Més informació: www.porqueres.cat
Organitza: Ajuntament de Porqueres.

CAMPIONAT SOCIAL DE PETANCA - 
DOBLETES
Diumenge 12 de juny.
Lloc: Pistes municipals, plaça dels Poetes.
Horari: A partir de les 9 del matí.
Descripció: Campionat de petanca obert a 
tothom en la modalitat de dobletes.
Inscripcions: inotbo@gmail.com i als telèfons 
618 311 274 / 658 808 297
Organitza: Club Unió Esportiva Petanca 
Porqueres.

CAMINADA I BANYADA NOCTURNA
Divendres 1 de juliol.
Lloc: Zona Esportiva – piscina municipal
Horari: Sortida 21 h.
Descripció: Caminada de 4 km emmarcada 
dins el circuit comarcal “FEM DRECERA”.
Preu: 5 € anticipada i 8 € el mateix dia (inclòs 
sopar i banyada nocturna).
Inscripcions: www.ceplaestany.cat 
(anticipades). El mateix dia a partir de les 
20:30 h.
Organitza: Consell Esportiu del Pla de l’Estany 
i Ajuntament de Porqueres.

HORES CONVINGUDES
Telèfon 872 500 813

C/ Llibertat, 149 Baixos 
17820 BANYOLES
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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 completa. Dinar del primer dia. 
Entrades incloses.
Més informació a les ofi cines del Casal.

SANT MIQUEL 
DE CAMPMAJOR

FESTIVAL RECÒNDIT
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

PARATGE DE L’ESGLÉSIA
Diumenge 19 de juny. A les 12:30 h.
Concert Alícia Rey.
Reserva d’entrades a: 
htt ps://entradas.codeti ckets.com/entradas/
concert-d-alicia-rey/26577/festi val-recondit/
online
 
ABANS DEL CONCERT ...
A les 10 h. Ruta circular de descobriment del 
territori. 5 €.
A les 11 h. Instal·lació de jocs i malabars. 
Acti vitat gratuïta sense reserva prèvia.
A les 11 h. Tast de ratafi es a càrrec de La 
Sobirana. Entrada gratuïta amb reserva.
I també... Hi haurà servei de bar i food truck.
A les 16 h. Espectacle de contacontes. 
musicats. Contes de bona nit per a nenes rebels. 
Acti vitat gratuïta sense reserva prèvia.

REVETLLA DE SANT JOAN
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

PLAÇA DE LES ESCOLES
Dijous 23 de juny.
A les 20.30 h. Lectura del manifest de la Flama 
del Canigó i tot seguit encesa de la foguera 
(zona esporti va).
A les 21.30 h. Sopar popular (venda anti cipada 
de ti quets a l’Ajuntament).
 
Podeu consultar més detalls a la web de 
l’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
ACTIVITATS JUNY

DONANTS DE SANG 
Des de l’Associació de Donants de Sang volem 
donar les gràcies als parti cipant de la recollida 
de sang.  

EXPOSICIÓ DE FLORS 

DIES 3, 4, 5 I 6 JUNY
Un any més, Serinyà parti cipa en l’Exposició 
de Flors de Banyoles.
La composició fl oral estarà situada a la zona 
del Monesti r.



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

FES-NOS EL TEU ENCÀRREC!

CARNISSERIA · XARCUTERIA

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

LA MILLOR CARN PER FER A 
LA BRASA I A LA BARBACOA!

Segueix-nos a 

34 anys al servei dels clients de la nostra comarca

ASSEGURANCES CONTRA ATACS CIBERNÈTICS 
PER A EMPRESES

I-SEGUR
CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL

BANYOLES
CORBALAN ASSESSORS - DES DE 1986

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

Xarxa Nacional de Corredors d’Assegurances

CONSULTA’NS SENSE COMPROMÍS
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IMPLANTACIÓ  RECOLLIDA PORTA 
A PORTA

Dia 13 de juny.

CÍVIC CAN XERRIC 

CLUB DE LECTURA 
Dimecres 15 de juny, a les 19.30 h.
Comentarem el llibre La filla de la neu, de Núria 
Esponellà.

CONCERT D’ESTIU
Diumenge 19 de maig, a les 17.30 h.
A càrrec dels alumnes del mètode Suzuki.

BUNYOLS SALATS I XOCOLATA DOLÇA
Receptes senzilles, lleugeres i fresques.
Un taller amb receptes senzilles, lleugeres 
i fresques per a dies més calorosos. On per 
una part aprendrem a fer bunyols salats amb 
verdures i ingredients que tenim a l’abast... I 
per l’altra, un taller per fer dolços de xocolata 
d’una manera diferent i sense haver d’utilitzar 
el forn, fresquets ideals per als dies de calor...
Dimarts 7 de juny. Bunyols de verdures, 
bunyols especiats...

Dimarts 14 de juny. Fastmousse de xocolata i 
pastís de fruita i xocolata.
De 19 a 20:30 h. 2 dies, 12 €. A càrrec d’Alba 
Mora.

MONOGRÀFIC:
FEM ÀLBUM D’SCRAPBOOK
Dissabte 18 de juny, de 10 a 13h. 
Vine al taller d’Scrapbook i aprèn a fer des 
de zero un àlbum amb una estructura molt 
original i ple de detalls per omplir-lo de bonics 
records. A càrrec d’Albert Mademont. 15 €. 

EXPLICA’M UN CONTE
CONTES PER ALS MÉS PETITS
Divendres 10 de juny, a les 18 h. 
La Queralt i en Vicenç ens explicaran un conte 
molt divertit. 

ETNOBOTÀNICA
APROFITAMENT DE PLANTES 
SILVESTRES
Inici dimarts 7 de juny. De 19 a 20:30 h. 
Aprendràs a valorar la flora de la teva zona.
Retrobaràs usos populars per elaborar remeis 
tradicionals.
Identificaràs espècies i coneixeràs com es 
relacionen amb l’entorn.
Aprendràs com recol·lectar-les i com 
conservar-les.
També treballaràs tècniques per extreure’n els 
principis actius.
A càrrec de: Laura Sitjà @lasilvestre.cosmetics
El preu inclou el material necessari.
6 hores. 35€. 

SORTIDA DE LA RATAFIA
Divendres 17 de juny, a les 18 h.
Dissabte 18 de juny, a les 9 h. 
Recollirem les herbes necessàries per fer 
ratafia.
A càrrec de Mica Gassiot.

MONOGRÀFIC: FEM ESQUEIXOS
Dilluns 13 de juny, a les 19h. 
L’Associació Planterra, produeix planter 
d’horta, planta aromàtica i medicinal de 
varietats antigues i llavors no tractades. 
Ens explicaran les famílies de plantes més 
habituals i si és millor plantar-les amb 
esqueixos o llavors. També farem un taller 
pràctic de com realitzar esqueixos amb 
diferents plantes.
Preu 5 €. Material inclòs.



ESCOLA BORA GRAN

FESTA FI DE CURS
Divendres 17 de juny.
Escenari obert i, tot seguit, sopar de final de 
curs. Sortirà programa a part. 

CASAL DE LA GENT GRAN

MONOGRÀFIC FEM SMARTPHONE
Divendres 3, a les 11 del matí. 
Aprendrem a utilitzar les eines de què disposa 
el nostre mòbil.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Els dimarts, de 9 a 10 h., i de 10 a 11 h. 
(rehabilitadora), a Can Xerric.
Els divendres, de 9 a 10 h., i de 10 a 11 h. 
(rehabilitadora), a Can Xerric.
Per a inscripcions i més informació a 
l’Ajuntament (tel. 972 593 128). 

TALLER DE MEMÒRIA  
Els 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 8 de juny, a les 15 h.
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 les porta a terme un professional 
de l’activitat física i tots els exercicis estan 
adaptats a les necessitats de cada usuari.
Les sessions són obertes i gratuïtes per a 
tothom.
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ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER 
DE BANYOLES

Divendres 8 de juliol, a les 20h.
Berenar-sopar amb Cantada d’havaneres 
amb el grup Retorn.
Al Restaurant La Carpa de Banyoles.
Preu: 30 euros.

Per reserves trucar:
659 990 786 (Montse Vallbona)
669 167 365 (Carme Ametller).

Tots els beneficis aniran destinats a una 
bona causa.

CRIDA DE VOLUNTARIAT 

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

Per més informació:
labdoobanyoles@plaestany.cat

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

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

CONSELLS DE BARRI

Enguany, després de dos anys, recuperem 
el format presencial dels consells de 
barri, unes reunions anuals que es fan 
amb els veïns i veïnes de cada barri per 
escoltar de manera més directa  les vostres 
demandes. Tanmateix, aquestes trobades 
també serveixen per explicar els projectes 
i actuacions que s’han fet en el barri i així, 
obtenir un feedback. 
És per aquest motiu, que us convidem a 
assistir i a participar en el consell del vostre 
barri.
 
A CONTINUACIÓ, US DETALLEM EL 
CALENDARI:

Dia 1 de juny de 2022
CONSELL DE BARRI LES RODES, a la sala 
d’actes de l’Ajuntament (passa del 31 de 
maig a l’1 de juny).

Dia 7 de juny de 2022
CONSELL DE BARRI DE SANT PERE, al 
casal de barri de Sant Pere.

Dia 8 de juny de 2022
CONSELL DE BARRI CANALETA, al 
socioeducatiu de Canaleta.

Dia 13 de juny de 2022
CONSELL DE BARRI MAS PALAU, al casal 
de barri de Mas Palau.

Dia 20 de juny de 2022
CONSELL DE BARRI LA FARGA, al casal de 
barri de la Farga.
 
Hora de tots els consells de barri: 
A 2/4 de 9 del vespre.

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

Dia 4 de juny. BANYOLES. Clínica Salus. 
De 10 a 14 i de 16 a 20:30 h.

Dia 28 de juny. PORQUERES. Centre Cívic. 
De 16 a 21 h.

TALLER
Escriu la teva història
Dissabte 25 de juny. 11 h. Espai Jove Cal Drac.
Gratuït (amb inscripció prèvia).

Estirant el fil conductor de la 18a edició, basat en les històries i vivències al voltant 
del festival, us proposem un taller pràctic d’històries. Mitjançant les indicacions del 
poeta i rapsode Josep Pedrals, podreu buscar la vostra pròpia veu narrativa i 
aprendre com explicar una bona anècdota: des d’ordenar la informació a 
dosificar-la, fins a trobar el to adequat i la millor sonoritat per al vostre text.

Josep Pedrals, conductor 
Coorganitza: Biblioteca.

DEIXA’T D’HISTÒRIES!
Diumenge 26 de juny. 19 h. Plaça del Teatre.
Gratuït.

Espectacle ideat especialment per al festival
Deixa’t d’històries i vine a votar quina és la millor anècdota, vivència o curiositat 
relacionada amb l’(a)phònica! Diverses persones vinculades d’una manera o altra 
a Banyoles han afilat el seu enginy i ens han ofert un text molt personal relacionat 
amb el festival, tot estirant el fil conductor d’aquesta divuitena edició.
És una història real? És inventada? Serà qüestió d’escoltar què i com ho 
expliquen els mateixos autors i autores, en una proposta fresca i dinàmica, 

coorganitzada amb la Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany, i presentada pel periodista, guionista i escriptor 
Jair Domínguez. La millor història passarà a la gran final: la Nit de Narradors organitzada per la llibreria L’Altell. 
Vine, escolta i vota!

Jair Domínguez, presentació.
Autors i autores, lectura.
Coorganitza: Biblioteca.
Col·labora: L’Altell.

EXPOSICIÓ
(a) 2022
Del dilluns 13 al dijous 30 de juny. Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany. 
Gratuït.

Què us semblaria descobrir nous detalls dels artistes que actuen a l’(a)phònica? A la Biblioteca hi trobareu una 
secció especial per aprofundir prèviament en les propostes del festival.

Dilluns: de 16 a 20 h.
De dimarts a divendres: de 10:30 a 14 h i de 16 a 20 h. Dissabtes: de 10:30 a 14 h.
A partir del 20 de juny:
De dimarts a divendres: de 10:30 a 14 h. De dilluns a dijous: de 16 a 20 h.
Coorganitza: Biblioteca.

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

BIBLIOTECA COMARCAL 
DEL PLA DE L’ESTANY

Divuitè Festival de la Veu de Banyoles
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46 _46 _

MENJAR BÉ
Per Jaume Fàbrega

Recuit
Encara ti nc, en la memòria visual, l’estampa 
del blanquíssim drap de fi l penjat del plater 
de fusta, al cim de l’aigüera, mentre el xerigot 
del recuit s’anava escolant de forma suau i 
prometedora.
El recuit són unes postres molt apreciades a les 
comarques de Girona. S’acostuma a fer amb llet 
d’ovella, també es preparava amb llet de cabra, 
però agafava un gust més fort, i actualment se 
sol fer servir llet de vaca. 
La mare solia fer el recuit amb llet de vaca i 
procurava que hagués vedellat unes dues o tres 
setmanes abans i així la llet era molt millor.

INGREDIENTS
Un litre de llet de vaca.
Herba-col (uns quinze grams o uns brins, els 
que es poden agafar amb els dits).
Sucre

ELABORACIÓ
Feu una infusió amb uns pisti ls d’herba-col en 
una tasseta amb aigua, deixant-ho en remull 
tota la nit. Escorreu-ho i aixafeu-los en un 
morter on hi afegiu una mica d’aigua de la 
infusió. Ho coleu i ho reserveu. Feu bullir la llet 
i deixeu-la que es refredi. Quan sigui tèbia hi 
afegiu l’herba-col, ho remeneu bé i ho deixeu 

quallar durant una mitja hora, aproximadament. 
De tant en tant ho aneu remenant, fi ns que 
la llet sigui freda. Quan sigui prou quallat, ho 
poseu en un drap de fi l, el pengeu i ho deixeu 
escórrer una mica. Ho serviu, fred, espolsant-hi 
sucre al damunt.

NOTES
El presó, com es diu a la nostra comarca, és 
anomenat també herba-col, herba colera, 
preó, herba presonera, herba de formatjar 
i altres noms. És la fl or d’un card o carxofera 
borda que en algunes cases de la Garrotxa, 
l’Empordà, el Pla de l’Estany –a casa mateix–, 
se semiculti vava en un marge. Quan la fl or 
és ben blava, amb unes ti sores se’n tallen els 
pisti ls, però agafant només la part blava o lilosa. 
Per quallar a nivell casolà, es fa servir també 
suc de llimona. 



ON ANAR
a menjar aquest esti u

És temps de gaudir de l’esti u i 
menjar fora de casa...

Us oferim un recull dels millors 
llocs per esmorzar, dinar o sopar, 
amb el millor ambient d’esti u.

Restaurant
Can Garriga

Tel. 972 570 948 - 972 581 057
Ctra. de Camós, 271 BANYOLES

DINARS: 
Plats combinats, entre setmana

Carn a la brasa, caps de setmana i festius
ESMORZARS DE FORQUILLA

Cra. C-66 km, 41,8 · CORNELLÀ DEL TERRI (Girona)
Telèfon 972 59 40 23

reservas.masferrer@gmail.com · www.hostalmasferrer.es
Horari: 

De dilluns a divendres, de 6 a 23:30h. Dissabte i diumenge, de 7 a 23:30h.

NOVETAT! SANGRIA GRANITZADA!

SOPARS A LA FRESCA / MENÚ DIARI

HABITACIONS 24h HABITACIONS REFORMADES AMB TV i BANY COMPLET

Si vols anunciar el teu bar-restaurant en aquesta secció truca’ns al 636 133 433.



MENÚ DIARI, 12 €
SOPARS DIVENDRES I DISSABTES

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

Dimarts i dimecres tancat

La Trobada
Bar - Restaurant

CUINA CATALANA I MARROQUINA 
Menú diari

Sopars per grups i per encàrrec
Menjar per emportar

Plaça U d’Octubre - CRESPIÀ
Tel. 972 59 70 07 - 633 978 322

Les Coves
BAR RESTAURANT

ESMORZARS DE FORQUILLA
MENÚ DIARI

SOPARS A LA FRESCA

Cra. Banyoles - Besalú · Tel. 972 593 136 PÀRQUING

Vine a degustar les nostres carns a la brasa!

Telèfon 972 173 563
Carrer Xuncla (dins el Centre Cívic) SARRIÀ DE TER

MENÚ DIARI MIGDIA
DE DILLUNS A DIVENDRES

MENÚ FESTIU
DISSABTE I DIUMENGE

CARTA
DE DILLUNS A DIUMENGE NIT

CUINA TRADICIONAL, MEDITERRÀNIA 
I DE TEMPORADA!

SOPARS A LA TERRASSA

Oberts des del 2012RESTAURANT DE BRASA

Segueix-nos a 

Si vols anunciar el teu bar-restaurant en aquesta secció truca’ns al 636 133 433.



C/ LLIBERTAT, 67 - BANYOLES
TEL. 972 746 040 - 627 149 104

DE DIMARTS A DIVENDRES:
MENÚ, a 11,95 € (menú diferent cada dia)

MENÚ CAPS DE SETMANA, a 21€

PROMOCIONS ESMORZAR

Entrepans - Sandvitx - Coques - Tapes

PLATS COMBINATS

Dilluns, tancat

Restaurant Bar

Especialitat en plats casolans

Tel. 972 59 40 80 ·  www.canselvata.cat
Ctra. Girona - Banyoles, km. 14,8 · Cornellà del Terri

SOPARS A LA FRESCA
ELS DIVENDRES I DISSABTES

Esmorzars i menú migdia cada dia
També menjars per emportar

Dilluns, tancat

MENÚ DE DILLUNS A DIVENDRES
CARTA I TAPES

OBERT DINAR CADA DIA.
SOPAR DIJOUS, DIVENDRES, DISSABTES.

Plaça del Carme, 24-27 · 17820 Banyoles
Tel. 972 570 252

www.canxabanet.cat · canxabanet@hotmail.com

Si vols anunciar el teu bar-restaurant en aquesta secció truca’ns al 636 133 433.
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LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA
Per Josep Grabuleda

S’engega un tret a la cama
A vegades, no importa l’època històrica, hi ha 
desgràcies que són “de calaix”.
L’agost de 1888 va passar una d’aquestes 
desgràcies a un sereno de Banyoles. Ens 
n’informa l’única publicació banyolina d’aquell 
moment, El Bañolense, el 19 d’agost de 1888 a 
la pàgina 2. Els fets varen passar el diumenge 
12 d’agost, uns dies abans de la Festa de la 
Mare de Déu d’Agost, de la Festa Peti ta. Era 
de nit quan el sereno Bernat Salamí va pati r la 
calamitat: «En la noche del pasado domingo el 
sereno D. Bernardo Salamí fué vícti ma de un 
lamentable accidente, en el ejercicio de sus 
funciones».
Bernat Salamí portava la seva arma 
reglamentària. Aquesta, per algun moti u, 
va caure a terra, es va disparar i el tret el va 
ferir a la cama: «Por un descuido sin duda, al 
practi car algun movimiento se le cayó del 
cinto una pistola, con tan mala suerte que 
disparándose, le hirió en una pierna.» El cos de 
serenos municipals constava de quatre places i 
dos suplents i estaven sota les ordres directes 
de l’alcalde de torn. Era l’únic cos municipal 
armat de la població. El 1891 l’equipament 
d’un sereno banyolí era: «Una carabina, un 
chuzo, un farol de mano, un uniforme de gala 
que consta de una gorra con el Escudo de la 
Población, una guerrera y pantalón de paño 
azul, un traje de servicio compuesto de una 
gorra y un capote de paño burdo». Mantenien 
l’enllumenat públic i la vigilància nocturna, 
inspeccionaven si les portes de les cases 
estaven ben tancades, cantaven cada hora 
(informaven de l’hora en veu alta) i ajudaven els 
veïns. Treballaven de deu o onze de la nit fi ns 
a clar de llum. Banyoles només disposava de 
serenos (guàrdies nocturns), perquè no tenia 
guàrdies de dia (guàrdies diürns).
Bernat Salamí i Sarquella, nascut a Banyoles 
el 1843, l’agost de 1888 tenia una certa edat, 
uns quaranta-cinc anys, i portava a la feina des 

de 1879. Abans havia estat paperer i residia a 
la plaça de les Rodes. Era, doncs, una persona 
de condició modesta que vivia del seu treball. 
Tenia a càrrec el barri comprès pels carrers de 
Sant Esteve, Divina Pastora, Mossèn Baldiri 
Reixac, Mossèn Jacint Verdaguer, Guèmol, 
plaça de les Rodes, de l’Estany, plaça del 
Carme, Vallespirans, Barca, Ponent, Neptú, 
Lluna, Canat i Rambla.
No va ser l’única vegada que Bernat Salamí va 
sorti r “als diaris”, ja que el 19 de gener de 1906, 
en un arti cle signat pel regidor obrer, d’ofi ci 
paperer, Manuel Viñas i Camps, va aparèixer 
el seu nom publicat al gironí La Lucha, del 21 
de gener de 1906. Manuel Viñas denunciava 
una injustí cia a Banyoles, atès que, en un 
canvi de Corporació municipal, varen desti tuir 
Bernat Salamí, als seixanta-tres anys, tot i que: 
«haya envejecido en el cargo de sereno que ha 
desempeñado durante 27 años consecuti vos». 
I tot sense expedient disciplinari previ: «ha 
sido echado á la calle sin concedérsele siquiera 
el plazo de una hora para procurarse otro 
desti no con que atender á su subsistencia». 
I considerava que la vida de l’obrer era trista, 
perquè, com passava amb Bernat Salamí: 
«Después de una trabajosa vida, llena toda ella 
de privaciones, de sacrifi cios sin cuenta, llega la 
vejéz y con ella, como premio de los servicios 
prestados, de los trabajos realizados, su única 
recompensa consiste en hallarse á la miseria, en 
el abandono más cruel, arrojado á la muerte.»
Bernat Salamí tenia un llarg historial militar com 
a “cabo de infanteria de marina” i, d’ideologia 
republicana, havia lluitat a la Tercera Guerra 
Carlina (1872-1876), on va ser ferit i fet 
presoner pels carlins. Tot aquest bagatge, però, 
no li va servir de res l’agost de 1888, ja que una 
badada va provocar se li disparés la pistola i 
resultés ferit a la cama. Per sort no va ser res 
greu i ja havia pati t altres ferides “de guerra”.

TALLER OFICIAL EUROREPAR

Polígon Industrial Pont Xetmar, c/ P, 3 - Cornellà del Terri

M I Q U E L  i  M A R C  TA B E R N E R
   T. 646 636 551 - 646 660 106 - 972 59 45 87

M. info@larcplanxa.com W. www.larcplanxa.com

De dilluns a dijous, de 8 a 18 h. Divendres, de 8 a 13 h. NO TANQUEM AL MIGDIA

JA SOM TALLER EUROREPAR!
ARA AMPLIEM ELS NOSTRES 
SERVEIS I US OFERIM:
- MECÀNICA DEL VEHICLE
- PLANXA I PINTURA
- VEHICLE DE SUBSTITUCIÓ

VINE AL NOSTRE TALLER I 
TINDRÀS UN 10% DE 
DESCOMPTE EN EL 
MANTENIMENT ANUAL DEL TEU 
VEHICLE

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

FEM EL MANTENIMENT DEL TEU VEHICLE 
DINS EL TEU HORARI LABORAL (Amb cita prèvia)



TALLER OFICIAL EUROREPAR

Polígon Industrial Pont Xetmar, c/ P, 3 - Cornellà del Terri

M I Q U E L  i  M A R C  TA B E R N E R
   T. 646 636 551 - 646 660 106 - 972 59 45 87

M. info@larcplanxa.com W. www.larcplanxa.com

De dilluns a dijous, de 8 a 18 h. Divendres, de 8 a 13 h. NO TANQUEM AL MIGDIA

JA SOM TALLER EUROREPAR!
ARA AMPLIEM ELS NOSTRES 
SERVEIS I US OFERIM:
- MECÀNICA DEL VEHICLE
- PLANXA I PINTURA
- VEHICLE DE SUBSTITUCIÓ

VINE AL NOSTRE TALLER I 
TINDRÀS UN 10% DE 
DESCOMPTE EN EL 
MANTENIMENT ANUAL DEL TEU 
VEHICLE

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

FEM EL MANTENIMENT DEL TEU VEHICLE 
DINS EL TEU HORARI LABORAL (Amb cita prèvia)



Manu Chao acústic / Joan Miquel Oliver
Birds on a Wire / Rodrigo Laviña y su combo

El Pony Pisador / Xarim Aresté / Anna Ferrer / Cor de Teatre
Marc Parrot i Eva Armisén / Cor Jove Amics de la Unió

Pere Arquillué / Maria Jaume / MuOM / Amorante
Alba Morena / Beatbox Open Banyoles / Música Nua

Deixa’t d’històries! / Antònia Vicens i Antoni Vidal
Exposicions, tallers, tast de concerts i molt més!

Descobreix les històries 
que s’amaguen rere 
les il·lustracions

18

Divuitè Festival de la Veu de Banyoles
Del 24 al 26 de juny de 2022
www.aphonica.banyoles.cat

Manu Chao acústic
 CONCERT EL CHAPULÍN SOLO. 
MANU CHAO ACÚSTIC

Divendres 24 de juny - 22 h
Club Natació Banyoles
20 € anticipada - 23 € taquilla

Amb el patrocini de: Amb el suport de:

Organitza: Producció executiva:
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GENERACIÓ POST

Redacció d’Els Colors

La teva història…?
Vaig començar a estudiar música quan tenia 
10 anys i ho vaig fer amb el violí, tot i que 
l’instrument m’agradava i vaig fer tot el grau 
professional al Conservatori de Música Isaac 
Albéniz de Girona, em vaig adonar que hi havia 
un altre instrument que em sorti a de manera 
molt més natural i que m’omplia més: la veu. 
Vaig acabar cursant el Grau Professional de 
Música a la Guildhall School of Music and 
Drama de Londres en l’especialitat d’òpera. 
Encara ara recordo el moment que vaig obrir 
la carta on deia que m’havien acceptat... va ser 
una alegria i a la vegada un repte. La formació 
a la Guildhall em va agradar molt i vaig obtenir 
una plaça per fer-hi els màsters, però després 
d’haver estat quatre anys vivint allà estava molt 
enyorada i vaig decidir tornar. 
Un cop aquí vaig seguir fent concerts, audicions, 
vaig debutar al Liceu,... i també em vaig 
començar a endinsar en la pedagogia vocal: una 
feina que demana molta concentració, escolta, 
fl exibilitat i que a la vegada és molt creati va. 
M’agrada ajudar les persones a trobar la seva 
veu, a fer-ho de manera còmoda, descobrir les 
seves possibilitats, etc.
Actualment treballo de professora de cant i 
directora dels cors de l’Escola Municipal de 
Música i Dansa de Torroella de Montgrí i també 
en sóc la codirectora i faig classes parti culars 
de cant a Banyoles.  
Tot i això no he deixat de cantar i he seguit fent 

concerts. Actualment el meu projecte principal 
és Música Nua, un quartet vocal a cappella, on 
canto amb Glòria Garcés, mezzosoprano, el 
banyolí Eduard Mas, tenor i Joan Rigat, baríton. 
Comparti m la devoció per la veu i el gaudi de 
cantar plegats una música sublim, i aquest 
any presentem a l’(a)phònica de Banyoles 
l’espectacle Més enllà de les ombres (diumenge 
26 de juny, a les 18 h., al claustre del Monesti r 
de Banyoles).

Ambició o vocació?
No crec que siguin excloents, però només 
des de la vocació pots dedicar-hi les hores 
necessàries. Tot i que és una feina molt 
grati fi cant –i sovint em costa dir-li “feina”, 
té molts aspectes complicats: la inestabilitat 
econòmica, la poca conciliació amb la 
maternitat, la pressió de fer-ho molt bé, el 
mantenir-te en forma vocalment,... l’ambició 
hi ha de ser perquè sinó és una “feina” de la 
qual fàcilment et pots rendir, hi ha molta 
competi ti vitat i poc espai. 
Tot i això, jo penso que podria haver ti ngut més 
ambició però el que m’agrada és cantar i no 
necessito grans arti fi cis. 

Viure per treballar o treballar per viure?
Viure fent el que m’agrada! La vida és per viure-
la i no només per treballar, però si la “feina” 
t’omple, et moti va i et dóna alegries, doncs 
també és molt important! 

Alba Bosch Teixidor Cantant 

Il Trovatore al Gran Teatre del Liceu. Foto: Antoni Bofi ll (fotògraf del Liceu)

Cor de Teatre i Vespres d’Arnadí del festi val (a)phònica de l’any passat. 
Foto: Harold Abellan

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

No deixis que el sol t'enlluerni, 
i posa't guapa!!
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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

Ja vinc, ja vinc. Em sento veloç com un raig i poderós 
com el so d’un tro. Volo per allà on vaig. No sóc massa 

gros, però et vinc a veure sovint.
Saps com em dic?

Català: Pinsà comú; Castellà: Pinzón vulgar; Anglès: Common chaffinch; Llatí: Fringilla coelebs

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS
És una de les espècies més comunes dels Països Catalans on es reuneixen estols de centenars d'exemplars, 

repartits entre conreus, pastures, boscos i arbredes. Durant l'època de cria el mascle emet un potent cant, té un 
fort instint territorial i defensa un tros de terra d'on treu les llavors. Mentrestant, la femella, s'ocupa de construir 

el niu i de la incubació dels ous.
Pes: 2,16 g. al naixement i 22 g. d’adult. Envergadura: 0,26 cm. De 4 a 5 cries de mitjana. 12 dies d’incubació.

Per Clínica 1001



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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COM VA COMENÇAR...
Per Joan Anton Abellán

L’esquí alpí
Era als anys seixanta quan Banyoles va ser 
descoberta per un col·lecti u de gent que varen 
converti r l’estany en camp base del seu esport 
favorit: l’esquí nàuti c. La majoria d’esporti stes 
que el practi caven provenien de l’esquí de neu, 
i això va fer que es comencessin a organitzar 
proves combinades entre ambdues disciplines, 
i que al llarg d’un mateix dia es duien a terme 
a la neu de les muntanyes de La Molina i les 
aigües de l’estany de Banyoles.
Ara bé, hi havia un peti t handicap pel que fa 
a la pràcti ca d’aquests dos esports, i es que, 
econòmicament, eren quasi bé privati us per la 
major part de la població, tret d’alguns joves 
afi cionats a la muntanya, que practi caven 
l’esquí de neu pel seu compte, però sense 
pertànyer a cap club d’esquí en concret, ja 
que encara haurien de passar uns quants anys 
perquè es decidissin a crear un club.
Això passaria el 1972. El mateix any que Paquito 
Fernández Ochoa aconseguia la medalla d’or, 
en la modalitat d’eslàlom, als Jocs Olímpics 
d’Hivern de Saporo, a Banyoles, el dia 29 de 
març, es creava, de la mà de Pere Lluís Lavall, 
la Secció d’Esquí del Centre Excursionista de 
Banyoles, inscrivint a la federació corresponent 
els 25 noms necessaris per tal de ser reconeguts 
ofi cialment. 
A poc a poc va anar creixent el nombre 
d’afeccionats, de la mateixa manera que va anar 
augmentant la parti cipació en competi cions, 
tant de caire provincial com regional. Però el 
fet que la direcció de l’enti tat muntanyenca 
entengués l’esport d’una altra manera, defugint 
la seva vessant competi ti va, va fer que a 
poc a poc se n’anessin deslligant i formessin 

una associació pròpia, tal com informava el 
mateix president del Centre Excursionista a 
l’Assemblea del 25 de juny de 1975. 
I és que de fet, l’any anterior havia nascut el 
Banyoles Esquí Club, presidit per Joan Tarradas, 
que amb els dotze anys que va estar-hi al 
capdavant va portar el Club a assolir una xifra 
de socis que ratllava els 700, de manera que 
es converti a en el tercer club de la ciutat en 
número d’associats. L’èxit d’aquest augment 
de socis cal buscar-lo en la gran quanti tat 
d’acti vitats que al llarg d’aquest anys es varen 
dur a terme: cursets per les vacances de Nadal 
i Setmana Santa per a menors de 14 anys; 
proves socials; proves provincials i regionals; 
cursets de perfeccionament...  
Quan va deixar la presidència, va agafar-ne el 
relleu Angel Dutras, que va dotar el Club de 
l’actual seu social a Can Quim del Rec, i va 
potenciar un equip de competi ció, amb gent 
jove que va obtenir molt bons resultats.
Actualment, aquest esport que durant anys va 
estar considerat un esport d’elit, s’ha consolidat 
dins la ciutat, a la vegada que, com a Club, 
s’han apropat no tant sols a altres enti tats, sinó 
també a la població, tant de Banyoles com de 
la comarca.

Esquiadors del Banyoles Esquí Club (25 anys del Banyoles Esquí Club)

MÉS INFORMACIÓ: 972 570 859
www.cnbanyoles.cat

Casals 
d’estiu 2022
Casals 

d’estiu 2022

CASAL ESPORTIU D’ESTIU
Del 27 de juny al 29 de juliol

CASAL INTENSIU DE REM
De l’11 de juliol al 2 de setembre

CASAL INTENSIU DE PIRAGÜISME
Del 27 de juny al 2 de setembre

CASAL INTESIU D’ATLETISME
Del 27 de juny al 29 de juliol

CASAL NÀUTIC D’AGOST
(REM + PIRAGÜISME)

De l’1 d’agost al 2 de setembre

CURSET DE NATACIÓ INTENSIU
Del 4 al 29 de juliol

SIS OPCIONS ESPORTIVES, DESCOBREIX-LES!SIS OPCIONS ESPORTIVES, DESCOBREIX-LES!

Per a nens, nenes, nois i noies de 3 a 16 anysPer a nens, nenes, nois i noies de 3 a 16 anys
Del 27 de juny al 2 de setembre de 2022Del 27 de juny al 2 de setembre de 2022
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DONES AMB HISTÒRIA
Per Maica Palmada

Qui va ser Yma Sumac?
Fou una cantant soprano del Perú que tenia el 
registre de cinc octaves en un moment en què el 
registre mitjà que assolia una cantant d’òpera era 
de dues octaves i mitja.
Va néixer a la província de San Marcos, al Perú, el 
10 de novembre de 1922, i es deia Zoila Augusta 
Emperatriz Chávarri del Casti llo. Els seus pares van 
ser Sixto Chávarri i Emilia del Casti llo Atahualpa. 
Era descendent de l’emperador inca Atahualpa, 
certi fi cat que va obtenir ofi cialment el 23 de maig 
de 1946 pel Govern del Perú.
El seu nom en quítxua ima sumaq, signifi ca “la més 
bonica”.
La seva passió pel cant li venia de peti ta quan 
intentava imitar el cant dels ocells. Va assolir fama 
a tot el món tant pel seu alt registre com per la seva 
bellesa exòti ca i l’aura màgica que desprenia al 
cinema quan interpretava papers de sacerdotessa 
inca o verge del Déu Sol.
Quan tenia tretze anys, Moisés Vivanco va 
descobrir els seus dots vocals i juntament amb la 
família es va traslladar a Lima.
El 1942 es va casar amb el seu descobridor, que 
era compositor i director d’una banda de música, 
va gravar diverses cançons de folklore peruà a 
l’Argenti na amb l’agrupació de Moisés Vivanco 
anomenada “Compañía Peruana de Arte” –grup 
integrat per 46 nadius dansaires, cantants i músics. 
El 1946 viatjaren a Nova York on ella actuà amb 
el Trio Inca Taky, fi ns que va aconseguir signar un 
contracte amb Capitol Records el 1950.
El seu registre vocal abastava les cinc octaves, 
fou la primera cantant a assolir aquest rang en 
la història de la música. La nota més alta de la 
peruana era d’un Mi7, produït en diversos concerts 
però mai escoltat en enregistraments, i la seva 
nota més baixa va ser un Mi2. Moltes cantants 
han estat comparades amb ella, malgrat l’ajuda 
del “registre de xiulet” o “fl ageolet”. Yma tenia la 
parti cularitat única d’interpretar tots els papers de 
l’òpera, des de soprano de coloratura fi ns als greus 
d’un baríton amb ple domini i comoditat en tots 
els registres, sense l’ús de falset ni del “registre de 
xiulet”. Fou també coneguda per ser l’única dona 

que va aconseguir fer la triple coloratura coneguda 
com a “trino d’aus” en la cançó Chuncho, a més 
de superar Erna Sack en les notes altes i a Mado 
Robin amb el seu famós Re7.
El maig de 1958 es va divorciar del seu espòs i 
descobridor. Anys després es van tornar a casar i 
es van divorciar defi niti vament el 1965. Va tenir un 
fi ll, en Charles.
A principis dels anys seixanta va fer-se popular a 
la Unió Sovièti ca, on va gravar un disc en directe 
acompanyada per l’Orquestra Simfònica del Teatre 
Bolshói. Els anys següents va conti nuar actuant, 
encara que esporàdicament, als Estats Units, Perú 
i Canadà.
El 2 de maig del 2006, després de trenta anys 
d’allunyament i amb 83 anys, va retornar al Perú 
per rebre una sèrie de condecoracions del Govern 
d’aquest país i d’altres autoritats i organitzacions 
culturals. La soprano va romandre durant quinze 
dies al país, temps sufi cient per visitar Cuzco i el 
Machu Pichu.
Va morir als 86 anys, l’1 de novembre de 2008, 
després d’una llarga batalla contra el càncer de 
còlon a Los Ángeles. Per instruccions de la soprano 
va ser inhumada a Hollywood, on havia passat 
seixanta anys de la seva vida.
És l’única peruana que té el seu nom inscrit al 
Passeig de la Fama de Hollywood.
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
JUNY 2022

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

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

CAMÓS
Dies 20, 21, 22, 23
CARME FRIGOLÉ

PORQUERES
Dies 27, 28, 29, 30 
JOSEP M. TORRES

CORNELLÀ DEL TERRI
Dies 1, 2, 3 
M. CARME BUSQUETS

SERINYÀ
Dies 7, 8, 9, 10 
ANNA M. PAGÈS

FONTCOBERTA
Dies 13, 14, 15, 16, 17
NATÀLIA RUHÍ

ADRECES I TELÈFONS

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

QUAN LA VIDA 
ES TORNA TRISTA

972 57 02 08DEMANA HORA AL 
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CONSULTORI OBERT Per Marta Expósito
Foto: stockking 

Escollir aliments frescs i de temporada és la 
millor decisió per la teva alimentació i també 
pel medi ambient. Els aliments de temporada 
són els que la terra ens dona cada mes i alhora 
els més benefi ciosos per la nostra salut, són els 
aliments que conserven tots els nutrients, el 
seu gust és més intens gràcies a la maduració 
òpti ma que tenen. Amb tot això també ens 
benefi ciem dels preus més econòmics i donem 
suport a l’economia local i de proximitat del 
nostre entorn. 
Tot i que podem trobar molts aliments durant 
tot l’any, és important saber que les fruites i 
verdures de cada temporada són essencials 
per la nostra pauta alimentària equilibrada i 
saludable. No té massa senti t que consumim un 
meló al mes de gener, ni que consumim cireres 
al novembre, oi? Doncs també és important 
que aprofi tem quan n’hi ha, que vigilem la 
qualitat, temporalitat i proximitat d’aquesta 
fruita. La natura és sàvia i ens ho brinda perquè 
és el millor per nosaltres. 
El mes de juny ens porta: 
• Els cogombres. Són bàsicament aigua i 

potassi, quan fa calor, l’aigua i el potassi 
seran importants, per això no tenim 
cogombres a l’hivern. És benefi ciós també 
per la pell. Es pot aplicar fi ns i tot a sobre 
la pell en cas de cremades gràcies a la seva 
capacitat hidratant. El pots menjar cru amb 
les amanides, fi ns i tot amanit sol, o en crema 
de cogombre i iogurt, etc. Sempre et serà 
ben refrescant! Bé, això si t’agrada, perquè 
sembla que... a qui li agrada el cogombre, li 
agrada molt i a qui no li fa el pes, no el pot 
veure. 

• Les pastanagues. El color taronja de 
la pastanaga ens diu que és rica en 
betacarotè, precursor de la vitamina A, 
que és responsable d’un bon manteniment 
de la visió i la pell. També té una capacitat 
anti oxidant molt elevada. Té una funció de 
nodrir la pell molt interessant i serà ideal 

haver consumit més pastanaga sigui en 
suc, en forma de batuts, crua, cuita, etc. per 
poder tenir la pell ben protegida abans que 
ens toqui el sol. 

• Els carbassons. Estan consti tuïts 
majoritàriament per aigua, per això són 
tan refrescants a l’esti u. El carbassó conté 
vitamina C, magnesi, potassi. Es poden 
prendre tant cuits com crus. Té propietats 
diürèti ques i és de molt fàcil digesti ó. Has 
provat de fer una lasanya crua de carbassó? 
És boníssima, si la combines amb pesto i 
tomàquet natural a rodanxes. 

• Els primers melons. Com tots els vegetals 
d’esti u, el meló ens aporta majoritàriament 
aigua, té poder refrescant per hidratar-nos 
bé juntament amb l’aportació de minerals, 
vitamines i sucres. Conté vitamina C com 
les mandarines. Pots menjar una sopa de 
meló amb cogombre i menta, serà un gran 
hidratant i refrescant pels dies de calor.

• Síndries. Amb més aigua que el meló, la 
síndria és evidentment, molt hidratant. 
Molt indicada en cas d’hipertensió. El color 
vermell de la síndria rau en el licopè, un 
anti oxidant molt interessant que protegeix 
les cèl·lules.  

No t’oblidis d’aprofi tar i gaudir dels albercocs, 
nespres, groselles, cireres, maduixes... que aviat 
s’acaben...

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

Aliments del mes de juny

Suc de pastanaga

www.agrienergia.com/teulat_prendre_sol

Aquest estiu posa el teu teulat
a prendre el sol

estalvi | eficient | transparent
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UNS ULLS ESTRANYS
Per Mar Vilà

Sempre tornen
Un any més, han tornat. Les orenetes han 
tornat a les seves residències d’esti u. Potser 
pels banyolins de soca-rel no és cap fet 
destacable, però per algú de Barcelona com 
jo, veure aquests mini torpedes aeris que 
esquincen el cel a la velocitat de la llum, és 
una cosa “al·lucinant”. Porto gairebé 15 anys a 
Banyoles, però hi ha coses que mai no deixen 
de sorprendre’m. I aquesta n’és una. L’arribada 
de les orenetes. Deixant de banda l’espectacle 
aeri de primera hora del matí  i del capvespre, 
quan veig desfi lar les primeres orenetes, jo ja 
faig el canvi d’armari. M’és ben igual què diguin 
els meteoròlegs. Si les orenetes han arribat, 
l’esti u és a tocar. I ja pot venir una onada de 
fred inesperada a mig maig, que jo ja ti nc l’abric 
desat i no el penso tornar a treure fi ns que 
ensumi la primera castanya. 
M’encanta posar-me a la vora d’algun niu i 
veure-les entrar i sorti r ràpidament, veure-les 
creuar el cel sense xocar entre elles, veure 
com venen fi ns arran de fi nestra i es desvien 
a l’últi m segon. Van tan ràpid que, sovint, els 

meus ulls no tenen temps d’enfocar la imatge. 
I al costat de la rapidesa de vol de les orenetes 
sé que venen dies tranquils, d’anar a caminar a 
primera hora del matí  per evitar la calor, d’anar 
a la Caseta de Fusta a remullar-se i a prendre el 
sol, i de menjar-se un gelat gegant tot passejant 
al capvespre. Venen dies de despertar-se amb 
el sol a les 5 del matí , dies infi nits en què tot és 
possible, dies per retrobar costums i companys 
d’esti u.
I jo em pregunto... Si trobéssim la manera que 
les orenetes es quedessin tot l’any, tot l’any 
seria esti u? I si aconseguíssim que tot l’any fos 
esti u, ti ndríem 12 mesos de vacances? Si algú 
té idees, s’accepten propostes!!!

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

Per a més informació
www.turismeiesport.cat

BANYOLES TRIATLÓ
27 i 28 d’agost del 2022

BANYOLES 2022

Fes-te
VOLUNTARI,

fes-te
de l’equip
de triatló
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TEMPS AL TEMPS
Per Enric Estragués

Les Pinyes, un referent a la meteorologia 
vegetal
El que queda clar és que, deixant a part 
certes supersti cions, alguns animals o plantes 
semblen tenir un sisè senti t que els fa anti cipar 
als canvis de temps, cosa que la majoria dels 
humans hem anat perdent al llarg de la nostra 
evolució.
Pel que fa al món vegetal, les pinyes dels pins 
són un dels indicadors del temps més fi ables. 
Les escates de la pinya són extremadament 
sensibles a la humitat, principalment a la 
humitat de l’aire que respirem.
Quan les escates de la pinya s’obren: és senyal 
de bon temps i de temps sec. Quan es tanquen: 
és senyal de temps inestable i de pluja. Això 
és perquè en temps sec les escates es posen 
rígides i tenen tendència a obrir-se, però quan 
l’aire està humit, absorbeixen aquesta humitat 
i es tornen fl exibles de nou, obligant la pinya a 
tancar-se i recobrar la seva forma natural.
Un bon exemple és el que ens dona el jove 
estudiant Nil Oliver Morera, autor d’aquesta 
proposta. Agafarem una pinya, li lligarem un 
cordill i la traurem per la fi nestra o balcó de 
casa. Si observem diàriament la pinya, notarem 
unes contraccions de les seves escames: 
aquests moviments seran un bon indicador 
d’un canvi de temps.
En el món animal són incomptables els 

animalets que tenen la facultat d’intuir els 
canvis en el temps. Alguns dels animals que més 
semblen pressenti r l’arribada de les pluges són 
les formigues i les vaques. Quan les formigues 
van en processó, és a dir, quan tendeixen a 
marxar en línia recta formant una fi la directa al 
formiguer, sembla que la pluja està assegurada 
en 24 hores com a màxim. D’altra banda, quan 
les vaques s’ajauen sembla imminent l’arribada 
de les precipitacions. Després d’observar 
aquest comportament, pel que sembla les 
vaques s’ajauen per mantenir seca una parcel·la 
d’herba a sota seu. A més, tendeixen a mostrar-
se intranquil·les, mouen més la cua i busquen 
espais on aixoplugar-se per romandre seques.
  
Per més informacio: www.meteobanyoles.com 
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LA FOTO NOTÍCIA D’ARA FA….
Foto: Joan Comalat Text: Josep Grabuleda

L’octubre de 2006 uns brètols varen cremar les 
dues cabanes del jaciment neolíti c de la Draga.  
En aquesta imatge del 23 d’octubre de 2006 
es veu una cabana del jaciment neolíti c de la 

Draga destruïda pel foc. 

Es conserva a l’Arxiu Comarcal del Pla de 
l’Estany (Fons de Joan Comalat i Vilà). 

La foto notí cia 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

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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COL·LABORACIÓ
Per Adrià Garcia Prats

Acti vista LGTBI+ 
del Pla de l’Estany i Gironès

Què signifi ca LGTBI+?
Són les sigles de les inicials dels col·lecti us que 
engloba Lesbiana, Gai, Transsexual, Bisexual, 
Intersexual i més…

Per què aquesta bandera? Què vol dir? 
La bandera de l’arc de Sant Martí  té sis 
colors, representa llibertat, esperança, lluita 
i revolució. Una lluita pel dret a esti mar 
lliurement independentment del sexe i gènere 
de l’altra persona i a no ser jutjats, maltractats i 
fi ns i tot assassinats per aquest fet. 
Aquesta bandera ha ti ngut diversos canvis 
durant els anys, una de les primeres que es 
va fer la va dissenyar al 1978 Gilbert Baker, 
un acti vista i dissenyador nord-americà. Al 
principi constava de vuit franges de colors: 
rosa, vermell, taronja, groc, verd, blau cel, blau 
fosc i lila.
Després de l’assassinat del supervisor gai 
Harvey Milk, la gran demanda de la bandera 
va fer esgotar la tela rosa i Baker la va acabar 
eliminant de la bandera. El 1979 la van tornar 
a modifi car amb l’objecti u de decorar els fanals 
al llarg de la ruta de la desfi lada, amb centenars 
d’estendards de l’arc de Sant Martí . Baker va 
decidir dividir el moti u en dos, amb un nombre 
parell de ratlles fl anquejant cada pal de llum. 
Per aconseguir aquest efecte, va eliminar la 
franja turquesa que s’havia uti litzat a la bandera 
de set franges. El resultat va ser la versió de sis 
ratlles de la bandera que esdevindria l’actual. 
Per què el 28 de juny? Els disturbis de 
Stonewall van suposar un abans i un després 
en la lluita pels drets de la comunitat LGTB. El 
que va començar com una batuda policial va 
acabar per converti r-se en un moviment que va 
fer ‘sorti r de l’armari’ milers de persones que, 
per por, havien estat amagades durant anys.
Nova York, mati nada del 28 de juny de 1969. 
Comença una batuda policial al pub Stonewall 
Inn, a Greenwich Village. Stonewall Inn era un 

dels pocs locals on es permeti a obertament 
l’entrada de membres de la comunitat gai. 
Durant la mati nada del 28 de juny, la policia va 
irrompre dins del pub. Els que es van presentar 
van ser federals i encara que tot semblava 
indicar que era una batuda més (en què se 
solia arrestar només les persones que anaven 
sense documentació), el desenllaç va ser molt 
diferent. Van començar a detenir persones fi ns 
i tot pel simple fet de no portar el mínim de tres 
peces que marcava la llei pel seu ‘gènere’.
Aviat els ànims es van començar a caldejar, poc 
després van començar els cops, la repressió 
policial i el llançament de tota mena d’objectes. 
L’endemà, la concentració de persones a prop 
de Stonewall havia crescut considerablement. 
Les autoritats havien desplegat anti avalots en 
previsió d’altercats. Els cops, de nou, no van 
trigar a arribar.
Des de llavors, els disturbis de Stonewall han 
passat a la història com un punt d’infl exió. La 
comunitat LGTB va començar a lluitar pels 
seus drets. Gais, lesbianes, transsexuals... els 
diferents col·lecti us que abans guardaven 
silenci, van començar a sorti r al carrer per 
alçar la veu i lluitar contra la persecució, les 
humiliacions i el menyspreu d’una societat 
que, unes vegades de facto i d’altres mirant a 
l’altra banda, havien estat exercint sobre els qui 
fossin diferents del cànon establert.

Cortina de vidre

Porta seccional

Tanca i porta de jardí

Persiana apilable i orientable

Pèrgola bioclimàtica

Porta d’entrada Contra finestra

Porta automàtica

Finestres de PVC - Fusta

SISTEMES DE CONTROL SOLAR

TANCAMENTS EXTERIORS

AUTOMATISMES

DOMÒTICA I CONTROL D’ACCÉS

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

PVC, ALUMINI I VIDRE
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Festa de Sant Antoni 
Patró dels Paletes
La Comissió de la Festa dels Paletes de Banyoles 
i Comarca, ens plau presentar-vos el Programa 
d’Actes de la nostra Festa, que tindrà lloc el proper 
dissabte 18 de juny.

Després de 2 anys d’absència a causa del 
COVID-19, tornem amb més força que mai, i en 
aquesta ocasió concentrarem tots els actes a la 
Plaça de les Rodes, fins hi tot l’Ofici solemne, que 
es durà a terme a l’església Sagrada Família de la Pç. 
De les Rodes (gràcies a la inestimable col·laboració 
dels Manaies de Banyoles) i un esmorzar popular a 
càrrec del restaurant La Carpa de l’Estany.

El Concurs de Paletes, que enguany arriba a la 
seva 37a edició, continua essent l’eix central i 
vertebrador de la Festa; en ell  hi participen parelles 
de paletes vinguts de tota la província, alguns fins 
hi tot de Barcelona o Tarragona. Al seu voltant 
s’organitza la Mostra Comercial de la Construcció, 
on les empeses col·laboradores exposen estands 
amb els seus productes.

En aquest any de retrobaments, les circumstàncies 
han fet que no puguem celebrar el  Concert i Gran 
Ball que tant havíem gaudit els darrers anys. De 
ben segur que en les properes edicions de la Festa  
tornarà a estar en el programa d’actes.

Tot i això, hem preparat un programa de la Festa 
pensat perquè hi pugueu participar tots els veïns 
i veïnes de Banyoles i comarca; i tot això ho hem 
fet amb la màxima il·lusió i dedicació. La nostra 
recompensa serà veure-us a tots i totes  al carrer, 
gaudint de la Festa.  

Per  últim, no ens volem oblidar d’agrair la 
col·laboració que fan institucions, empreses i 
professionals del nostre sector, perquè sense la 
seva ajuda la Festa dels Paletes no hauria pogut 
tornar a celebrar-se.

Bona Festa de Sant Antoni!

ESPECIAL

Festa dels Paletes, 2019

Festa dels Paletes, 2019



Construcció i reformes

PINTURES QUIM

www.pinturesquim.com

Quim Pintura Decoració

Ctra. Camós, 67 - 17834 Camós

972 572 025

686 452 608 - 696 445 275 

pinturesquim@hotmail.com

FONTANERIA GAS
ELECTRICITAT CLIMATITZACIÓ
SANITARIS CALEFACCIÓ
AEROTÈRMICA FOTOVOLTAICA

C/ Sant Pere de Roda, 4 baixos
Tel. 972 571 227

17846 MATA PORQUERES
insipasl@gmail.com

INSTAL·LACIONS

REFORMES - REHABILITACIONS

Pla de la Coromina, 2 - 17820 BANYOLES
639 34 12 65 - 610 28 43 03

construccions.m.sague@gmail.com
www.reformasmalagonsague.es



Programa de la 
Festa dels Paletes de 
Banyoles i Comarca

Dissabte 18 de juny
A partir de les 8 h. 37è Concurs de Paletes a la 
plaça de les Rodes. MOSTRA COMERCIAL DE LA 
CONSTRUCCIÓ

A partir de les 9 h. ESMORZAR popular a càrrec 
del restaurant La Carpa de l’Estany.

A les 11:30 h. CONCENTRACIÓ a la plaça de 
Les Rodes per acompanyar al Sr. Pendonista:          
SECOMI CONSTRUCCIONS.

A les 12 h. A l’esglèsia Sagrada Família (pl. de Les 
Rodes). OFICI SOLEMNE en honor a Sant Antoni, 
presidida pel Bisbe Emèrit de Girona, Mons. Carles 
Soler i Perdigó. Acompanyarà la cobla La Principal 
de Banyoles. 

T 972 580 505
M 669 666 113

info@insttec.com
www.insttec.com

c/ Paper, 21 baix
BANYOLES

A les 13 h. Dues sardanes a la plaça de Les Rodes, 
amb degustació de bunyols i vi dolç. Lliurament de 
PREMIS del 37è Concurs de Paletes. Homenatge 
dels paletes del Pla de l’Estany al jubilat: Sr. Ramon 
Fusté Ferrer.

A partir de les 18 h. A la plaça Major, GRAN 
AUDICIÓ DE SARDANES, a càrrec de la cobla La 
Principal de Banyoles.

NOTA: La Comissió se reserva el dret a modificar 
aquest programa si causes imprevistes obliguessin 
a fer-ho.

Festa dels Paletes, 2019

CONSTRUCCIONS
pere morgadas

REHABILITACIONS · RESTAURACIONS
OBRA NOVA

Pujals dels Pagesos · Tel. 669 758 092
info@construccionsperemorgadas.com
www.construccionsperemorgadas.com
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C/ Remei, 33
17820 BANYOLES (Girona)

Tel. 972 57 14 34

info@micaloramio.com
www.micaloramio.com

RESTAURACIÓ 
I CONSTRUCCIÓ, SL

C/ Riera i Bertran, 30
17834 Porqueres (Girona)

Mòbil 660 034 448
toni.luque@hotmail.com

C/ Agraris, 47 · BANYOLES

660 258 087 - Marc
 650 357 224 - David

OLIVER & SOLER

Construccions
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A la planta baixa de l’edifici núm. 39 de la plaça 
Major de Banyoles, antiga botiga de Can Tomàs 
Teixidor, hi ha actualment un gran parament lateral 
sud-oest petri amb una disposició de les pedres en 
forma d’Opus Spicatum.
Opus Spicatum en la terminologia constructiva, 
en llatí, vol dir “obra en forma d’espiga”, com es 
veu a les imatges. Aquest mur de pedra fa unes 
dimensions de 8,50 m de llarg per 3,50 m d’alçada.
Fem una mica d’història, aquesta paret va ser 
descoberta a l’estiu del 2014 arran d’unes obres 
de reforma per a adequar el local per a un nou 
establiment.
Després d’estudis arqueològics i arquitectònics, es 
va decidir deixar-ho a la vista i se’n va començar la 
restauració.
Tot el parament presentava un aspecte disgregat, 
molts dels “llosets” estaven poc amorterats i fins i 
tot amb les mans es podien moure. 
A partir d’una acurada i costosa restauració a càrrec 
del paleta Lluís Parella, en Lari, podrem contemplar 
aquesta paret molt aviat. S’ha previst l’adequació 
d’aquest espai destinat a sala polivalent per part 
de l’Ajuntament.
Aquest tipus de paret, parament o mur que he 
descrit, es caracteritza perquè els llosets, pedres 
primes fàcils d’aconseguir i col·locar, en el nostre 
cas de travertí (pedra de Banyoles); estan disposades 
en forma de ziga-zaga, que ens fa pensar amb una 
espiga de blat.
Hi ha altres definicions respecte a l’Opus Spicatum, 
també es pot dir en forma d’espina de peix, que 
tot és similar, però si és en forma d’espina és Opus 
Piscatum. 
Es diferencien per un matís, i és que el Piscatum té 
una filada horitzontal de llosets.
El que hem descrit fins ara és un exemple dels 
molts que podem trobar, normalment amb no 
tanta superfície. A destacar un parament a la part 
dreta, entrant a l’edifici Pia Almoina (actual museu 
arqueològic) i també se’n poden veure fragments 
en moltes parets del barri vell.

D’aquests murs en destaca la col·locació i l’atribució 
de ser elements medievals, a partir del segle X al 
XVIII.
Per tant, el cas que ens ocupa es pot datar al segle 
XII coincidint amb els inicis de la construcció de la 
plaça Major.

Però, per què? I per què es col·loquen les peces 
inclinades i no horitzontals, per exemple?
Una de les particularitats estructurals de les cases 
del barri vell és la presència d’arcs de mig punt 
situats paral·lelament a la façana principal, com 
l’arc dels porxos i l’embigat dels sostres anaven 
perpendiculars a aquests i cada casa de la plaça 
Major eren dues voltes, eren cases de grans 
dimensions.
En el nostre cas, la casa originària corresponia 
conjuntament a Can Xocolata (Can Tomàs Teixidor) 
i l’Ateneu actual.
La paret mitgera en aquest cas, entre Can Xocolata 
i l’Oficina de Turisme, és només una paret de 
tancament sense bigues que hi recolzin. Només 
s’ha d’aguantar per si mateixa.
Això vol dir que és un parament de separació i no 

Opus Spicatum a Can Xocolata 
(Can Tomàs Teixidor)

Text: Antoni Bramon Serra
Arquitecte Tècnic

Foto: Marc Blay

Parament d’Opus Spicatum a l’interior de Can Xocolata (Can Tomàs 
Teixidor), es pot observar que es recolza sobre pedra viva de Banyoles.
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té funció estructural, són parets de replè entre arcs 
i es disposen d’aquestes formes i inclinació per 
a estalvi de “carreus” grans (com en les façanes) 
i una major rapidesa de col·locació dels llosets. 
Al posar una filada de les peces inclinades (entre 
45º i quasi 90º) i l’altre el mateix en l’altre sentit, 
els esforços s’equiparen i les càrregues poden 
baixar més verticalment cap a la fonamentació, 
també fan funció de trava per contrarestar forces 
horitzontals. Aquesta paret està recolzada sobre el 

travertí directament.
Un altre aspecte constructiu a comentar és que els 
llosets aguanten més a l’aplastament de cantó que 
planers (això ja ho explicaré en un proper article, si 
tinc l’oportunitat).

No puc acabar aquest article sense recordar la 
figura de l’arquitecte Jeroni Moner, que ens va 
deixar l’any passat. Trobem a faltar la seva saviesa 
sobre el Patrimoni de casa nostra.

ARQUITECTURA TÈCNICA

BRAMON, SITJÀ I ASSOCIATS, SLP  |  NIF: B-17585290

C. PERE ALSIUS, 4 2A 17820 BANYOLES  |  T972582720  |  BSAT@BSAT.CAT

DEL TERRI

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

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

LLUÍS TORRES - PINTOR

636 099 828
lluis.pinturaidecoracio@hotmail.com

C/ Sant Andreu, 90 bx-1
17834 Porqueres

Av. Països Catalans, 123 · Banyoles (Girona)
Tel. 972 570 063

www.amsa.es · amsa@amsa.es
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Les noves normatives, juntament amb l’interès 
a disminuir la contaminació, han estat les raons 
per les quals els fabricants de pintura treballin en 
el desenvolupament dels sistemes de pintat base 
aigua perquè el seu impacte sobre el medi ambient 
sigui mínim. Fa anys, els esmalts a l’aigua no oferien 
la duresa i durabilitat que aportava un al dissolvent, 
però avui dia han millorat notablement i són molt 
recomanables, sobretot en l’àmbit particular.

Per tant, a l’hora de pintar, ara tenim dues opcions: 
esmalt al dissolvent o a l’aigua. Quines diferències 
hi ha entre ells?

OLOR
Aquest és l’avantatge fonamental dels esmalts a 
l’aigua, pràcticament no fan olor. Aquesta qualitat 
és important si es treballa en llocs tancats. En 
canvi, els esmalts amb base dissolvent tenen una 
olor més forta que tarda uns dies a desaparèixer.

ASSECATGE
El temps d’assecatge dels esmalts a l’aigua és molt 
ràpid. Pràcticament en 30 minuts està sec al tacte, 
i les segones capes es poden fer a partir de les 2 
hores. Així el treball de pintura que realitzem és 
molt més ràpid. Un esmalt al dissolvent estarà 
sec al tacte en unes 6 hores i per repintar haurem 
d’esperar de 12 a 24 hores.

ACABAT
L’avantatge dels esmalts al dissolvent és que 
cobreixen més bé que els d’aigua, sobretot el color 
blanc. Així doncs, és important tenir en compte el 
color de base que té la superfície que volem pintar 
per decidir quin esmalt volem utilitzar.
Quan a resistència, si es tracta de pintura per la 
indústria o de superfícies que poden tenir un cert 
desgast, potser al dissolvent és més adequat. En 
canvi, a nivell particular la resistència de l’esmalt a 
l’aigua el fa totalment adequat.

PER QUÈ EM DECIDEIXO
Si ets professional o pintes molt regularment, 
segurament ja tindràs el teu favorit, però realment 
cap és millor que l’altre. Són productes diferents 
i si s’ha de triar, haurem de tenir en compte les 
necessitats que tenim.
Esmalt base aigua: sense olor, ràpid assecatge, 
neteja d’estris amb aigua, menys cobriment.
Esmalt base dissolvent: olor més forta, assecat lent 
–però que ens afavoreix quan les temperatures 
d’estiu són molt altes–, neteja d’estris amb 
aiguarràs o dissolvent, cobriment i duresa.

Actualment, en el mercat trobem tot tipus de 
productes base aigua a part dels esmalts, com 
ara imprimacions, vernissos, lasurs, olis de teca, 
segelladores, etc. Tots comparteixen les mateixes 
característiques i avantatges.

Esmalt base aigua

Text: Pintures Bramon

Pintures Bramon, S.L.

Av. de la Farga, 19 · BANYOLES · Tel. 972 574 343 · info@pinturesbramon.com

OLI DE TECA
750 ML - 8,95 €
2,5 LT - 29,10 €
5 LT - 57,90 €

ESMALT
15,90 €

LASUR
15,70 €

SELLADORA
14,95 €

VERNÍS
12,80 €

OLI DE TECA
8,80 €

Segueix-nos
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www.cristalleriamagisa.com

c/ Puigpalter, 82 (Pol. Industrial UP-4) 
17820 - BANYOLES
T. 972 576 510 - 628 859 935

MAMPARES, BARANES, 
MIRALLS

I TOT TIPUS DE VIDRE



PREVENCIÓ 
I SEGURETAT

Els següents consells tenen com a finalitat 
contribuir a millorar la seguretat de la vostra 
empresa. 
Així mateix pretenen ser una eina útil per valorar el 
risc que presenta el vostre negoci enfront de furts 
i robatoris i ajudar-vos en l’adopció de mesures i 
millores per evitar-los.

Protecció passiva
• Protegiu les obertures de l’edifici o de la nau 

industrial (portes, finestres, sòls i sostres). 
• Utilitzeu materials de construcció adequats. 

Feu ús de portes blindades, panys, tancaments 
de seguretat, vidres blindats, reixes i persianes 
metàl·liques enrotllables). 

Protecció activa
• Instal·leu un sistema d’il·luminació que cobreixi 

tant la zona perifèrica com l’exterior de l’edifici.
• Implementeu mitjans electrònics de detecció 

de tancament de vidres, d’obertura de portes i 
finestres. 

• Feu ús de sistemes de detecció contra intrusió 
mitjançant detectors de moviment i de 
vibracions. 

• Instal·leu un circuit tancat de televisió, si ho 
veieu convenient. 

• Canvieu periòdicament els codis i les claus 
d’accés dels sistemes de seguretat. 

• En negocis o activitats de risc, és aconsellable 
que disposeu d’una línia telefònica protegida, 
no visible i amb connexió separada de la resta 
de línies.

• Situeu les connexions i el cablejat (baixa tensió) 
en conduccions separades de la resta i amb 
protecció contra desactivació.

Mitjans humans
• Podeu contractar mitjans de protecció externs, 

com ara serveis de vigilants de seguretat i 
centrals receptores d’alarmes. 

• Si no disposeu de vigilant de seguretat, designeu 
persones de confiança que coneguin els 
sistemes de detecció i que es responsabilitzin 
de connectar-los.

Organització de la seguretat
• Feu un control adequat d’accessos, mitjançant 

torns o altres sistemes. 
• Si l’activitat requereix emplaçar i/o 

emmagatzemar material o béns a l’exterior, feu-
ho amb criteris de seguretat. 

• Si disposeu de caixes de seguretat per a 
custòdia i salvaguarda de béns i/o documents, 
ubiqueu-les en llocs no visibles i preferiblement 
encastades en elements constructius. 

• Limiteu l’accés a determinada informació 
únicament a les persones que hagin de tenir-lo 
per la seva funció dins de l’empresa o pel càrrec 
que hi ocupen.

VALOREU EL VOSTRE RISC 
QUÈ podeu protegir? Materials, documentació, 
dades, altres.
Què determina la VULNERABILITAT? Facilitat de 
transport, facilitat de col·locació al mercat il·legal... 
DE QUI ho heu de protegir? Personal extern a la 
instal·lació, personal col·laborador, personal intern, 
altres.
ON està situat? Zona urbana, zona industrial, zona 
despoblada. 
Quins són els vostres MITJANS DE SEGURETAT? 
Mitjans de protecció passiva o física, mitjans de 
protecció activa o electrònica, mitjans humans.

Consells de seguretat per empreses

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

Comissaria Districte Banyoles Pla de l’Estany
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Un vestidor obert està molt de moda. És una 
opció pràctica i funcional, a més de tendència, 
i pot convertir-se en una alternativa realment 
econòmica.
En el dormitori és freqüent que el vestidor integrat 
estigui fet a mida per a aquest espai. D’aquesta 
manera es pot aprofitar al màxim cada paret, racó 
o cantonada de l’habitació sense importar les 
característiques que tingui.
En tenir un vestidor en un espai obert, el més 
important és la bona organització d’aquest 
espai. Aquesta serà la clau màgica perquè sigui 
harmoniós. Pots utilitzar repeus, barres o baldes 
perquè t’ajudin a guardar totes les coses i tenir una 
imatge agradable.
Un truc que et farà veure com una especialista de 
l’ordre en els vestidors oberts és usar un penjador 
per a cada peça. Tenir-ho tot a mà canviarà la teva 
manera de triar el look de cada dia.
Aprofitar al màxim cada espai. Si està dins de les 
teves possibilitats, i l’espai t’ho permet, el correcte 
serà dedicar un racó de l’habitació únicament per a 
aquest vestidor obert.
Un lleu toc de privacitat. Si el teu dormitori és gran 
i vols transformar-lo en un 2 en 1, una manera de 
fer-ho és construir una paret de pladur, així pots 
tenir una mica de privacitat.
Low cost, pràctic i obert. Només instal·lant uns 
mobles baixos per a emmagatzemar les sabates, 

accessoris, roba interior i samarretes, i unes barres 
i uns prestatges per sobre, ja tens el teu vestidor 
obert.
Portes corredisses i vestidors. Si no vols que tots 
vegin el teu vestidor obert, però no vols perdre o no 
tens espai, pots col·locar unes portes corredisses i, 
al seu torn, guanyes comoditat.
Un súper vestidor per a dos. Si vius en parella, el 
millor és dividir l’armari i que cadascun tingui el 
seu propi espai. Per a aconseguir-ho, pots col·locar 
una columna extraïble per a les corbates, un mòdul 
per als pantalons, i un altre per a les camises i 
accessoris.

Com organitzar la roba en un vestidor obert

Text: AMIC
Foto: istock.com

Vestidor obert
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MOBILIARI DE CUINA · MOBILIARI DE BANY · ARMARIS I VESTIDORS · PARQUETS 

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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A l’ecosistema urbà trobem espècies animals 
protegides que aprofiten ràfecs, teulades, 
escletxes, jardins i forats dels edificis per buscar 
recer o construir els nius. Una d’aquestes és 
l’oreneta, protegida a nivell autonòmic pel Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de protecció dels animals i la 
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del “Patrimoni 
natural i de la biodiversitat”.
En la rehabilitació d’una edificació és molt comú 
trobar-se amb nius d’orenetes. És important saber 
que tant el fet de destruir-los com de col·locar-hi 
impediments d’accés poden comportar l’aturada de 
l’obra, i en el pitjor dels casos, ser constitutiu de 
delicte penal o sanció administrativa.
Davant d’un niu d’orenetes, el primer que s’ha de 
fer és avisar el propietari de l’edificació. Aquest té 
la tasca de sol·licitar una autorització excepcional 
als Serveis Territorials del Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que 
valorarà la situació. Si per causes de força major 
s’han de retirar polls o ous, ho ha de fer personal 
qualificat.
De novembre a finals de febrer es considera el 
període ideal per fer qualsevol tasca de rehabilitació 
o construcció en zones amb presència de nius. Tot i 
així, els nius estan protegits no només en època de 
cria sinó també quan estan buits.
Per tal de minimitzar l’impacte sobre les espècies 

protegides, cal plantejar la rehabilitació respectant 
les estructures favorables per aquestes. Si es 
donés el cas que s’hi veiés implicada una colònia 
important, s’hauria d’estudiar la possibilitat 
que l’edifici rehabilitat inclogui característiques 
arquitectòniques que facilitin la reconstitució de la 
colònia o incentivar la nidificació al mateix lloc o 
en altres propers a través de la col·locació de nius 
artificials o caixes niu.
Malgrat la burocràcia, val a dir que a la pràctica es 
pot compaginar perfectament una rehabilitació 
amb presència de nius sempre que es faci 
respectant-los. S’aconsella que es facin fotografies 
de l’estat abans de l’actuació de l’empresa que faci 
l’obra, i un cop finalitzada. Si algun niu de manera 
accidental s’ha vist afectat, l’autoritat responsable 
en farà el proveïment per un d’artificial.

Què cal fer en una rehabilitació davant la 
presència de nius d’orenetes?

Text: Unió d’Empresaris de la Construcció de GironaCOL·LABORACIÓ

Si ets del 

sector, vine

 al Gremi i

t’ajudarem 

en tot!

T’oferim tots els serveis 
necessaris perquè puguis 
desenvolupar la teva activitat 
amb la màxima professionalitat

U N  M Ó N  D E  S E R V E I S  A L  T E U  A B A S T

Laboral   Tècnic   Prevenció   Formació   Fiscal i jurídic   Assegurances   Pressupostos   Informació
uec@uecgirona.com  www.uecgirona.com  972 21 36 72
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La transició energètica és una necessitat urgent 
i s’està  evidenciant davant diverses fragilitats 
que té el sistema energètic actual al nostre 
país: crisi climàtica, model basat en energies 
fòssils i nuclears, forta dependència exterior pel 
proveïment d’energia, etc.
Des del Govern de la Generalitat s’ha aprovat les 
bases per l’elaboració del Pacte Nacional per a la 
transició energètica, en el qual s’identifiquen les 
claus per dur a terme aquesta transició:

1. Primer, eficiència energètica
2. 100% d’energies renovables el 2050
3. Apoderament de la ciutadania: consumir, 

generar, compartir, emmagatzemar i vendre 
electricitat

4. Més vehicles elèctrics i menys contaminació
5. Nou model elèctric: generació distribuïda, 

autoconsum, digitalització de xarxes i smart 
grids

6. Cap a una edificació de consum d’energia nul
7. Eliminar la pobresa energètica 
8. R+D+i per liderar la transició energètica
9. Noves oportunitats de negoci i creació de 

llocs de treball
10. El nou model energètic català, guiat per la 

Unió Europea

El Pacte Nacional és ambiciós, però no ens podem 
permetre el luxe de lamentar-nos i excusar-nos 
davant aquest immens repte. O aconseguim 
els objectius proposats o les conseqüències de 

no fer-ho seran incalculables, tant en l’aspecte 
mediambiental, com social i econòmic. En aquest 
trajecte hi estem involucrats tota la ciutadania, 
corresponsables juntament amb les empreses i 
administracions. 
Voldria posar èmfasi en el paper específic que 
hauran de tenir les empreses instal·ladores en 
aquesta transició energètica. Si repassem les 
claus citades anteriorment ens adonarem que 
necessitem i necessitarem moltes empreses 
instal·ladores i professionals amb preparació 
suficient per la implantació física de les 
infraestructures (instal·lacions fotovoltaiques, 
punts de recàrrega elèctrica, sistemes eficients de 
producció d’energia, etc.).
El drama està en veure que tenim una mancança 
molt considerable de professionals preparats. 
Segons la patronal del sector, actualment es 
necessiten uns 18.000 professionals instal·ladors 
per la instal·lació de sistemes de fotovoltaica. 
Avui dia les empreses instal·ladores tenen greus 
problemes per contractar treballadors qualificats, 
fins al punt que hem llegit titulars a la premsa 
del tipus: “La manca de qualificació fa perillar 
la transició energètica”. S’estan generant llistes 
d’espera per afrontar els projectes, i es pot agreujar 
significativament en els propers temps si no 
aconseguim formar persones amb coneixements 
i ganes d’implicar-se en un mercat laboral que, 
sorprenentment i paradoxal, se situa a nivells 
d’atur elevats. Alguna cosa s’està fent malament.

Instal·ladors per a la transició energètica

Text: Jaume Vicens 
Enginyer Industrial - ENERGI
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Poda, construcció 
i manteniment de jardins

Instal·lació de gespa
artificial

C/ Sant Pere de Roda, 4
17834 PORQUERES

Jordi 627 484 754
Lluís 661 648 881

Pol. Ind. La Farga · c/ dels Menuts, 25 · 17820 Banyoles (Girona)
Tel. 972 573 614 · samialuminis@gmail.com 

@samialuminis

VIDRE, METALL 
I PORTES MECANITZADES

Polígon Industrial UP-6
Can Famada

17820 Banyoles (Girona)

Telèfon 972 581 322
info@masdevall.es
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Si ho busquem al diccionari, la definició d’escala 

és la construcció o estructura construïda per una 

successió d’escalons que serveix per pujar i baixar 

els pisos d’un edifici o per poder comunicar dues 

superfícies que estan a diferents nivells.

Avui ens centrarem en les escales del jardí o 

exteriors, que són una part essencial de qualsevol 

idea de paisatge i, per suposat, per la jardineria. 

Les escales exteriors són menys formals que les 

escales interiors. Es poden elegir entre una gran 

quantitat d’estils diversos d’escales de jardí, l’únic 

que cal és que es fonguin amb el paisatge per 

aconseguir l’efecte “sorpresa”. Les escales al jardí 

ofereixen facilitat d’accés i ens permeten caminar 

pel jardí sense trepitjar la gespa ben tallada. Fins i 

tot serveixen com a passarel·la. 

A banda de la utilitat evident, les escales 

introdueixen elements escultòrics al jardí que ens 

poden donar molt de joc. Al capdamunt de les 

escales tens un punt des d’on tenir una visió alçada 

del jardí, un observatori. Al capdavall, un punt per 

reposar i seure, després de la feina. Les escales ben 

situades solen ser un bon lloc de trobada i reunió. 

Conviden a fer petar la xerrada.

Escales de jardí o exteriors

Re s -Q u a t r e
@Resquatreresquatre@gmail.com

RESTAURACIÓ
D’HABITATGES I FAÇANES

REFORMES
I PALETERIA GENERAL

659 436 061
Pere Vidal / Joan i Jordi Ylla
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-
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Tel. 972 576 704
e-mail: porqueres@mafonsa.cat

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

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

680 336 757
972 574 769

Navata, 10 baixos - 17820 BANYOLES
Esteve Paluzie Mayola, 10 baixos - 17800 OLOT

 lluismasegu@hotmail.es

Tel. 972 497 035 / 629 305 428

GAS · ELECTRICITAT · IL·LUMINACIÓ
ENERGIES RENOVABLES · AIGUA · AIRE CONDICIONAT

CALEFACCIÓ

FORMEM PART DEL GRUP COMERCIALITZADORA

rma
F E R R E T E R I A I S U B M I N I S T R E S I N D U S T R I A L S

ABERN U

972 58 0715
c/ Teixidors, 1 · 17820 - Banyoles

www.ferreteriabernau.com
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Si parlem d’estalvi energètic hem d’arribar a 
entendre que el forat per on se’ns escapa més 
despesa són les finestres, ja que acostuma a ser el 
lloc dels habitatges amb pitjor aïllament.
És per això que si valorem el que podem estalviar 
en subtituir-les ens sorprendrem: 
Habitatge de 80 m2 amb finestes de fusta i vidre 
simple: estalvi anual de 700-800 €.
Casa unifamiliar de 140 m2 amb finestres de fusta 
i vidre simple: estalvi anual de 1.300-1.400 €.
Aquest és l’aspecte econòmic, però també podem 
valorar el comfort i el no malbaratament de les 
fonts d’energia, de què som deficitaris (com 
estem veient amb el gas que prové de països 
tercers), així com també el respecte a la natura i 
nostre futur en matèria energètica.
Avaluar les nostres necessitats té com a 
recompensa un estalvi econòmic i un compromís 
social present i de futur.
Els materials per trobar un bon aïllament a les 
nostres finestres són l’alumini i el PVC, els dos 
materials amb qualitats contrastades: un factor 
vital és el vidre, car és la superfície més gran. 
Una bona combinacio d’aquests elements ens 
donarà una satisfacció cada mes a la factura de 
llum, gas, etc.
Les persianes són també l’element per on primer 
aturem l’entrada de fred i calor: persianes 
d’alumini amb aïllament interior de poliuterà, 
combinades amb una motorització, resulta el 
complement necessari per tenir un resultat 100% 

efectiu.
La instal·lació és el pas més delicat, perquè serà 
el punt definitiu de la bona resolució a l’estalvi 
energètic.
L’assessorament d’un professional ens ajudarà a 
trobar les millors solucions per a cadascuna de les 
necessitats: finestres practicables, corredisses, 
elevadores, oscil·loparal·leles, etc., s’ajusten als 
usos més habituals de cada habitatge.
La inversió és el factor vital d’aquest aspecte, ja 
que representa un cost important, penseu que en 
la compra d’un habitatge el valor de les finestres 
i portes acostuma a representar entre un 10-15% 
del valor d’aquisició.
En un futur proper s’establiran ajudes provinents 
de fons europeus Netx Generation que ens 
facilitaran a assumir aquesta despesa.
Valorar i decidir ens donarà una satisfacció 
quantificable mes rere mes.

Estalvi econòmic i canvi climàtic

Text: Lluís Zamora i de las Heras 
Prodomus Sistemes, SLU (Sistemes Finestres)COL·LABORACIÓ
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Pintors

Xavi Clavero
Tel. 616 490 632

xaviclaveropintor@gmail.com

Rubén Parreño
Tel. 615 169 759

rubenparrenor@gmail.com

FUSTERIA D’OBRA
FUSTERIA DECORATIVA

TREBALLS AMB CNC

Av. Carles Fortuny, 4
17832 ESPONELLÀ (Girona)

Tel. 972 597 004 · Mòbil 606 299 630
estevegifreu@gmail.com

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

www.insbosch.cat - info@insbosch.cat

INSBOSCH
SL

ELECTRICITAT
FONTANERIA
CALEFACCIÓ

GAS

Les Preses - Quart - Figueres - La Cellera
www.oliveras.org

Ctra. Banyoles - Girona, km 12,8
17844 CORNELLÀ DEL TERRI

Tel. 972 59 41 31
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A tots ens agrada gaudir dels primers raigs de sol 
que apareixen després de l’hivern. No obstant això, 
quan la calor es fa sufocant, cal protegir-se dels 
raigs nocius del sol i les seves conseqüències. Per 
tant, buscar una ombra on poder acollir-nos ens 
farà els dies de calor més suportables i ajudarà a 
refrescar l’ambient.
Avui dia en el mercat existeixen multitud de 
productes per a proporcionar-nos aquests espais 
d’ombra i que poden adaptar-se fàcilment a 
qualsevol lloc o racó, per inaccessible que aquest 
sembli.
Sens dubte l’opció més ecològica és aprofitar algun 
arbre ja existent o plantar-ne alguns, però això 
no sempre és possible, per la qual cosa haurem 
d’optar per altres sistemes. Abans de començar la 
instal·lació, haurem de valorar l’ús que donarem 
a l’espai, els metres disponibles així com el 
pressupost del qual disposem.

Para-sols: n’hi ha de moltes formes i colors: 
semicirculars, quadrats, rodons, amb rodes, amb 
base o sense. Són l’opció més econòmica i la més 
pràctica quan tenim poc espai, perquè després és 
fàcil recollir-los i guardar-los en qualsevol armari. 
A més es poden canviar de posició i orientar-
los fàcilment (fins a 360 graus), necessiten poc 
manteniment i poden traslladar-se de lloc en cas 
que sigui necessari.

Pèrgoles: el món de les pèrgoles és molt variat 
i poden fabricar-se a mida i d’una multitud de 
materials (PVC, alumini, fusta o d’obra). Les de 
fusta són molt càlides i boniques, però és cert 
que requeriran més manteniment (escatat i 
envernissat) cada cert temps. La instal·lació de 

les pèrgoles segurament requerirà un especialista 
(depenent del model triat). Tenen l’avantatge que 
permeten instal·lar mosquiteres o cortines que a 
més de protegir-nos de la calor o de l’aire, també 
ens evitaran els indesitjables mosquits.

Tendals: existeixen també de molts teixits i 
sistemes (fixos o de braços articulats), i també 
poden fer-se a la mida que necessitem, tot i que si 
triem les mides estàndards seran més econòmics. 
L’avantatge és que poden recollir-se en el moment 
que no els utilitzem per a poder gaudir també del 
sol quan es vulgui.

Tendals vela: s’han posat molt de moda en els 
últims anys. Són una solució molt pràctica i 
també barata. Es troben en molts colors i podem 
superposar-ne més d’un en cas que requerim 
cobrir un major espai. La instal·lació és senzilla i la 
pot fer qualsevol. Això sí, cal tenir en compte que 
una de les puntes ha d’estar més baixa que la resta 
per a evitar que s’acumuli l’aigua en dies de pluja i 
pugui trencar el teixit.

Tips per a crear zones d’ombra al jardí o 
terrassa

Text: AMIC
Foto: istock.com

Zones d’ombra
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TENDALS

Instal.lació de:  

 Pèrgoles d’alumini, bioclimàtiques i tensades  
   Tendals            Cortines Mosquiteres       

www.cobertex.com
Tel.     972 596 840

Av. França 173
 17840 Sarrià de Ter (Girona)

especialistes en tot tipus de pèrgoles i tendals

BANYOLES Av. Països Catalans, 221 - 223. Tel. 972 580 008. 
Horari: de 9 a 13 i de 16 a 20 h. Dissabtes, de 9 a 13 h.
GIRONA Ctra. de Santa Coloma, 115. Tel. 972 296 364.
Horari: de 8 a 13 i de 15:30 a 19:30 h. De dilluns a divendres.

pintures@tomasteixidor.com

PINTURES

69,95€ 5 litres

11,20€ 750 ml

46,90€ 5 litres

6,95€ 750 ml

51,30€ 5 litres

11,35€ 750 ml

ESCULL EL TEU OLI PER TECA DE LA NOSTRA ÀMPLIA GAMMA 

PROTEGEIX ELS MOBLES DEL JARDÍ O LA TERRASSA, 
ELS TINDRÀS SEMPRE BONICS I NOUS!
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COL·LABORACIÓ
Per Dr. August Corominas

Professor de Fisiologia Humana
de l’Universitat Autònoma de Barcelona

Les pandèmies en la història de la 
humanitat: cada 100 anys? 
La pandèmia és una malalti a de persones o 
animals que afecta individus de conti nents o el 
món sencer. Hem de diferenciar entre: epidèmia 
(infecció en una zona), pandèmia (a tot el món) 
i sindèmia (dues infeccions pandèmiques 
simultànies al món). Les pandèmies han estat 
responsables de milers de milions de persones 
mortes en molts països. El coronavirus actual 
afecta 192 països. El tema és molt llarg, per això 
intentaré fer un resum de les 12 pandèmies 
més importants. Les xifres són aproximades. 
Possibilitat de diverses publicacions. Possibles 
inexacti tuds.
1. Pesta negra (Yersinia Pesti s) peste de 

Justnia, 541-700; 1347-53. Pesta 
bubònica, rata, marmota, puces. Moren 75 
milions de persones.

2. Còlera 7 pandèmies (Vibrion Cholerico) 
1816-26; 1865-1917. Bengala. 40 milions 
de persones mortes.

3. Grip (virus, gripal) 1889-1990, moren 1 
milió de persones. Grip espanyola 1918-
19, 50 milions de morts. Grip asiàti ca, 2 
millions, 1957-58. Guerra dels 30 anys, 8 
millions. Guerra de Napoleó a Rússia.

4. Febre ti foidea / Bacil d’Eberth, 
Salmonel·losi Typhi, Maria la ti foidea 
portadora asimptomàti ca), 1618-48 
Guerra dels 30 anys, 8 millions; guerra de 
Napoleó a Rússia 400.000. Segona Guerra 
Mundial, 3,5 milions.

5. Verola, virus verola, 300-500 milions de 
persones.

6. Xarampió, virus, 3-4 milions any als EUA, 
civilització inca, Mèxic, Amèrica Central. 
Esti mació total 200 milions.

7. Tuberculosi Mycobacterion Tuberculosi, Bacil 
de Koch. 2 milions de persones morien cada 
any. Segle XX, 100 milions de persones.

8. Lepra Mycobacterium Leprae, Hansen, 
malalti a bíblica any 600 aC. Creació de 
leproseries. 19.000 a Europa.

9. Paludisme o malària, Plasmodim Falciparum. 
Mosquit Anopheles Albimanus. 400-500 
milions de malats a Amèrica, Àsia i Àfrica.

10. Febre groga, virus, mosquit, aedes aegypti . 
1 milió de persones mortes. Àfrica.

11. Pandèmies actuals: SIDA, 33 milions 
contagis. Morts 3 milions. Grip COVID, 
4 milions de morts, 340 milions contagis. 
EBOLA, febre hemorràgica (EVE), més de 
11.300 morts.

12. Efectes de la colonització europea. Verola, 
xarampió, grip, tos ferina, devastació de 
poblacions indígenes. Gran problema de 
contaminació i morts en les colonitzacions 
post Colom i altres conqueridors.

13. Futures pandèmies: virus grip de pollastre; 
H1N1 grip del porc.

Es pot veure la quanti tat de pandèmies a 
l’Historia mundial i el gran nombre de morts. 
Realment són incomptables, però segur que 
sónmés elevats del que s’ha escrit. També és 
veritat que la patologia, diagnòsti c i tractaments 
farmacològics han canviat i millorat molt. El 
tema és diferent, però segons l’OMS si no 
solucionem el canvi climàti c en vindran més.
La literatura mèdica indica que aproximadament 
hi ha una pandèmia cada 100 anys. Però sembla 
que en realitat són més freqüents.
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LA GUIA SERVEIS PROFESSIONALS I COMERCIALS
PER ANUNCIAR-TE, DEMANA’NS INFORMACIÓ AL 636 133 433 

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

DRA. ANTÒNIA JOVÉ 
ESTÈTICA I SALUT

estètica i salut
WWW.CEMES.ES

MENÚ 
DIARI

Ctra. Camós, 73 · BANYOLES

Tel. 972 57 07 62
www.boifet.com

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

www.mapfre.com/oficinas/1724

ASSEFONT 1977 SL
Agència d’assegurances exclusiva de Mapfre

CD0058B17824566

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

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
MIMI BUSQUETS

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

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

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

@calanor1965

URGÈNCIES · PERRUQUERIA CANINA
COMPLEMENTS PER ANIMALS

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

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
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 15h.

Diumenges i festius, 
tancat

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
MIMI BUSQUETS

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

CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS
SISTEMES DE REG - GESPA ARTIFICIAL

VENDA DE PLANTES

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

RENOVACIÓ CARNET DE CONDUIR
RECONEIXEMENTS MÈDICS

especialitats 
mèdiques
WWW.CEMES.ES

A AGÈNCIA DE VIATGES E ESTÈTICA M MENJARS

ASSEGURANCES J JARDINERIA Q QUEVIURES

B BARS R REVISIONS MÈDIQUES

ANIMALS DOMÈSTICS F FISIOTERÀPIA
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TAXI SUSSI VILA. Serveis 
a parti culars i empreses. 
Consulti ’ns pressupost 
sense compromís. Telèfon de 
contacte. 609 284 872.

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

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

ES VEN o lloga local comercial 
al barri vell de Banyoles. Tel./ 
WhatsApp 636 227 975.

VOLS un hort al centre de 
Banyoles? Tel. 629 513 654.

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.

PLAÇA de pàrquing en 
venda o lloguer. C/ Fages de 
Climent, 25-27, Banyoles. 
Entrada per Carrer Cervantes, 
a prop de Bon preu i Triops. 
Opcions: Lloguer per 70 
euros, lloguer amb opció de 
compra o venda per 9.000. 
Directe de propietari. Telèfon 
649 424 949.

AL THE CITY ARMS 
necessitem gent per treballar 
els divendres i dissabtes nit. 
No cal experiència. Telèfon 
972 581 216 (a parti r de 19 
h.) o directament al local.

BUSCO home de 50-58 que 
visqui a Banyoles, Girona o 
rodalies per ser parella. Tel. 
671 431 166 (Susanna).

VENC tocadiscos, cinta 
cassett e, vinil, ràdio anti ga, 
làmpada, barra corti na, pots 
tupperware, moble bar, cati fa, 
nina porcellana. Telèfon de 
contacte 618 547 607.

FAMÍLIA busca casa/pis 
amb sorti da, de lloguer, a 
Banyoles. Zones: estany, 
Vila Olímpica, Puda, clínica, 
centre. Fins a 1.200€ 
mensuals. Tel. 647 670 603 
(Toni).

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

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

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

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

VENC tenda d’acampada 
Quecchua Air Seconds Family 
4.1 XL. Tel. 699 525 204.

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

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

TENIM espai per guardar 
caravanes, barques, etc. Tel. 
629 513 654.

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

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

BUSCO pis al Pla de l’Estany. 
Tel. 650 774 303.

UNIVERSITÀRIA s’ofereix 
per fer de cangur i classes 
de repàs al mes de juny. 
WhatsApp al 640 39 17 59.

VENC roba de segona mà 
i nova molt bé de preu. 
Truca’m i te l’ensenyo. Tel. 
650 200 750.

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

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

VENC carretó i tela per l’hort. 
Tel. 625 454 442.

VENC bicicleta nen/a, 
roba nadó, contes infantils, 
sabates futbol n. 35, mobles 
antics, organitzador sabates, 
bosses esport, fruites. Tel. 
972 584 055.

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

VENC bicicleta muntanya 
de dona color rosa i piscina 
inflable grossa. Telèfon de 
contacte 972 574 821.

ES BUSCA paleta per feines 
de manteniment i altres de 
granja. Flexibilitat d’horari i 
ben remunerat. Telèfon de 
contacte 972 561 061.

ES LLOGA espai per fer 
barbacoes familiars. Amb 
aigua, llum i WC. Al voltant 
de l’estany. Tel. 616 419 671.

CLASSES de Primària, ESO 
(català, castellà i anglès) i 
cangur. Estudiant de 1r de 
Batxillerat. Tels. 659 063 146 
– 678 853 604.

HOTEL DE LA COMARCA 
CERCA PERSONAL

CERCA PERSONA PER 
RECEPCIÓ I CAMBRER/A.

IMPRESCINDIBLE 
DISPOSAR DE VEHICLE 

PROPI.

Interessats/des truqueu 
al 972 193 137, demaneu 

per l’Anna o envieu un 
WhatsApp al 680 823 864.

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

Evolució intel·ligent?
Fa poc he llegit el llibre Evolució, de Richard 
Dawkins (ed. Espasa, 2009), on l’autor 
desenvolupa i reafi rma la teoria de Charles 
Darwin explicada a la seva obra mestra L’origen 
de les espècies, que tant va remoure la societat 
quan es va publicar el 1859.
Un aspecte que m’ha cridat molt l’atenció ha 
estat la imperfecció de l’evolució, que no es 
podia aturar per considerar si hi havia una via 
millor per a fer-la. Les mutacions i els canvis han 
anat per un camí i aquest ha anat progressant. 
Segur que si s’hagués pogut fer parti nt de zero, 
cada cop, a cada mutació, hagués sorti t una 
evolució més adequada, hagués semblat més 
intel·ligent.
Els humans hem caminat el 99% de la nostra 
existència de forma quadrúpeda i només l’1% 
en posició erecte. La nostra columna vertebral 
era horitzontal i el procés de passar a posició 
verti cal va signifi car un gran reajustament. 
Dawkins opina que no va ser gaire exitosa, fet 
comprovable per la gran quanti tat de gent que 
es queixa de mal d’esquena.
L’autor esmenta com a exemple la construcció 
d’un motor a reacció però parti nt d’un motor 
d’explosió ancestral, modifi cant-lo peça per 
peça, i a poc a poc, fent cada cop només una 
mutació, però que permetés a l’ésser, el motor, 
seguir fent la seva feina. Si no la fa, es morirà 
i desapareixerà, l’evolució seria negati va. Així 
que qualsevol modifi cació ha de ser positi va, 
l’ésser que la rep ha de conti nuar amb èxit 
la seva vida, considerant que aquell pas el fa 
selecti vament millor que els seus competi dors 
i se’n sorti rà. 
Així el nostre motor d’explosió imaginari ha 
d’anar acumulant peti tes modifi cacions que 
li permeti n conti nuar fent el seu treball com 
a motor, però que cada cop l’acosti n més 

a com hauria de ser un motor a reacció. En 
cap moment pot deixar de funcionar, seria 
la seva mort. Està clar que una evolució així, 
natural, no arribaria a la mateixa perfecció que 
permetria crear un nou motor a reacció del no 
res, sense estar lligat al teu passat.
Els dos mètodes per arribar a obtenir un 
motor a reacció són ben diferents. El segon, 
començant de zero, ens permetria un disseny 
intel·ligent, l’evolució natural, no.
Així la biologia observa com l’ull humà no està 
construït de la forma més lògica, té la reti na del 
revés, perquè l’evolució la va crear així. Però 
al mateix temps li ha calgut generar una sèrie 
de feines extres per aconseguir que l’ull humà 
funcioni tan bé com ho fa. 
Seria quelcom similar al que li va passar al 
telescopi espacial Hubble que es va llançar a 
l’espai el 1990 amb un error considerable, tenia 
el mirall principal una mica deformat. Com 
recordeu es van enviar astronautes a fer-li una 
reparació, com si fessin unes ulleres a mida per 
corregir el defecte.
Altre cas curiós és el del nervi laringal de la 
girafa que li puja i baixa pel coll –metres de 
recorregut– en lloc d’anar directament al 
seu objecti u a alguns centí metres. L’evolució 
natural no va triar el camí més intel·ligent però 
sí el que va permetre sobreviure a l’espècie.
Suposem que va ser el camí correcte.

Blog personal de l’autor:
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