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L’ENTREVISTA Redacció d’Els Colors
Fotografi a: Irene Serrat

Christi an Betanzos, coordinador de 
l’Ethno Catalonia
Aquest serà el sisè any que feu l’Ethno Catalonia 
a Banyoles. Podem dir que ja és un festi val ben  
consolidat a la ciutat!
Sí, ens agrada pensar que l’Ethno Catalonia 
ja forma part de l’oferta cultural estable de 
Banyoles. Després de cinc edicions en què 
hem anat teixint aliances i afi nitat amb el 
públic banyolí i amb el teixit local d’enti tats i 
associacions, no ens passa pel cap moure el 
projecte a un altre lloc.
Explica’ns les novetats de l’edició d’aquest any.
Aquest any tornem a un format realment 
internacional de residència artí sti ca, fet 
que suposa tornar a l’essència del projecte. 
Després d’una edició 2021 molt marcada per 
les restriccions de mobilitat internacional, 
estem molt contents de tornar a rebre joves 
d’altres conti nents com Amèrica i Àsia, amb 
tota la riquesa cultural i musical que això 
aporta a la residència artí sti ca i al repertori 
del concert fi nal.
Quants músics parti ciparan en la residència 
artí sti ca?
Aquest any hi parti ciparan 30 músics de 
15 nacionalitats diferents, amb presència 
de països com Índia, Xile, Iran, Argenti na, 
Portugal, França, Suècia, Dinamarca, Israel... 
Trobarem a faltar, això sí, la parti cipació 
de músics d’Algèria, que no han pogut ni 
tan sols sol·licitar els visats després de 
l’empitjorament de les relacions diplomàti ques 
entre els governs espanyol i algerià, arran 
del canvi de postura del PSOE respecte de 
l’autodeterminació del poble sahrauí.
Quins concerts formaran part de la programació 
del festi val?
A més del concert fi nal a l’Auditori de l’Ethno 
Orchestra, formada pels parti cipants a la 
residència, ti ndrem la Mar Grimalt, guanyadora 

del concurs Sons de la Mediterrània, tocant 
en acústi c dins l’església del Monesti r de 
Banyoles. A la Plaça Major podrem gaudir 
dels concerts d’Alán Chehab Quartet, del duo 
Laura Esparza i Carlos Esteban, i dels festi us 
La Troupe. I el festi val s’obrirà amb l’actuació 
de Cor Kumbalawe, un projecte local de 
Banyoles amb el qual estem encantats de 
tornar a col·laborar en aquesta edició.
Què aporta l’Ethno Catalonia a Banyoles?
Diria que aporta una proposta musical de 
qualitat que combina la tradició present a 
les músiques d’arrel, folk i a les músiques 
del món amb una mirada oberta i sensible a 
l’escena local d’aquest ti pus de músiques a 
Catalunya en l’actualitat. Pel públic banyolí és 
una invitació a celebrar la diversitat i la música 
com a lloc de trobada de persones, tradicions 
i identi tats.
Per què Banyoles és un bon lloc per a celebrar-hi 
aquest festi val?
Banyoles té un entorn natural privilegiat i 
accessible, un centre històric carismàti c, una 
forta identi tat local i, sobretot, una ciutadania 
culturalment inquieta i curiosa, a més d’un 
teixit associati u estable. Tot plegat augmenta 
el valor i les possibilitats tant de la residència 
com del festi val. Estem molt agraïts a Banyoles 
per l’acolliment i suport que té el projecte.

Per a més informació
www.turismeiesport.cat
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NOTÍCIES

L’Ajuntament de Banyoles engega el procés que ha de portar a 
dotar la ciutat de la tan reclamada nova Biblioteca Pública, que 
ti ndrà la nova seu a l’anti c convent de la Providència, cedit pel 
Bisbat segons conveni signat l’agost de l’any passat. El primer 
pas és la redacció i aprovació del programa funcional de la nova 
biblioteca, que determinarà els usos i el model d’equipament que 
es vol construir. 
A més, s’ha habilitat una pàgina web específi ca on s’informarà de 

tot el procés de la nova Biblioteca de Banyoles (www.novabiblioteca.banyoles.cat)

El fons documental del Centre d’Estudis Comarcals (CEC) de 
Banyoles ja es pot consultar en línia. Es tracta de prop d’un miler 
de documents, dels quals més de 800 corresponen a fotografi es. 
D’aquest fons tan extens en destaquen l’original del poema que 
mossèn Jacint Verdaguer va dedicar al grup de la Renaixença 
banyolina, ti tulat ‘A mos amichs de Banyolas’, així com un exemplar 
escrit a mà del fi lòsof Boeci de l’obra ‘De Consolati one’. 
La cessió per part del CEC i la tasca realitzada des de l’Arxiu 

Comarcal del Pla de l’Estany ha permès que tota aquesta documentació ja es pugui consultar en 
línia, com ha posat de relleu Núria Batllem, a través de la web d’Arxius en línia de la Generalitat de 
Catalunya.

L’Ofi cina Comarcal de Transició Energèti ca del Pla de l’Estany 
és a punt de ser realitat, després que la Diputació de Girona 
resolgués que la proposta del Consell Comarcal era la millor 
entre les que es van presentar en el procés de selecció. L’Ofi cina 
se situarà en una de les masoveries de la seu de Can Puig de 
la Bellacasa i servirà per ti rar endavant i promoure projectes 
ja previstos i de futur relacionats amb la transició energèti ca. 
Tanmateix, des de l’ens està previst inverti r fi ns a 150.000 euros 

en els propers anys per a la millora energèti ca dels seus equipaments. Aquests aspectes, i d’altres, 
han estat claus perquè des de la Diputació de Girona s’hagi seleccionat la sol·licitud del Consell per 
obtenir una Ofi cina de Transició Energèti ca.

BANYOLES INICIA EL PROCÉS PER DEFINIR LA NOVA BIBLIOTECA A L’ESPAI DE 
LA PROVIDÈNCIA

EL FONS DEL CENTRE D’ESTUDIS COMARCAL DE BANYOLES JA ES POT 
CONSULTAR EN LÍNIA

EL PLA DE L’ESTANY DISPOSARÀ D’UNA OFICINA COMARCAL DE TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA
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LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA
Per Josep Grabuleda

Anys desafortunats
Hi ha ocasions en les quals a certes persones 
se’ls amunteguen en uns pocs anys unes 
contrarietats (o incidents vitals) desafortunades. 
Aquest és el cas del constructor Lluís Fraguell 
i Pons, en Nara.
Lluís Fraguell i Pons (Banyoles, 1884-1951) 
era una persona catòlica i d’ordre (“un bon 
catòlic”). Descendia d’una coneguda nissaga 
de caps d’obra banyolina. Va ser molt acti u en 
l’organització dels manaies banyolins i va ser 
membre destacat de la Congregació de Nostra 
Senyora dels Dolors (i pendonista a la processó 
de 1911), de la junta directi va de l’Adoració 
Nocturna (1934) i de la Conferència de Sant 
Vicenç de Paül. Durant tota la seva vida va estar 
estretament vinculat a l’acti vitat de la parròquia 
de Santa Maria dels Turers. En el camp públic, 
va ser regidor de l’Ajuntament de Banyoles 
durant la dictadura del general Miguel Primo 
de Rivera (1926-30), cap del Sindicat Local de 
la Construcció durant el franquisme i vocal de 
la Junta local de “Festejos y Turismo”. Poc abans 
de morir, va ser escollit per formar part de la 
Junta d’Obra de la parròquia, encarregada de la 
seva gesti ó econòmica i administrati va.
Una de les incidències ja va ser comentada a “La 
Banyoles Negra” amb el tí tol de “Una factura 
provocadora”. Llavors s’explicava com el febrer 
de 1935 un paleta (Lluís Fraguell i Pons) va 
anar a cobrar una factura de les obres d’una 
casa i va ser molt mal rebut pel deutor (Lluís 
Boschdemont i Serramitjana). No se sap si la 
factura va ser considerada desproporcionada o 
si l’obra realitzada no va ser totalment del gust 
del propietari i va ser rebut “a estacazo limpio” 
i “apallisat de mala manera”.
Uns mesos més tard, el juny de 1935, Lluís 
Fraguell va sofrir un altre contratemps. 

Aquesta peripècia, però, no va tenir gaire 
importància. Va pati r un accident de cotxe en 
tornar de Girona. El seu cotxe va xocar contra 
un arbre. Tanmateix, per a ell no va haver-hi 
conseqüències.
Més signifi cati u va ser un esdeveniment 
estrany, que va passar el febrer de 1934. 
Segons ens relata el Diari de Girona del 17 de 
desembre d’aquell any:  “A Banyoles, una veina 
s’adoná que la porta de la casa del senyor Lluís 
Fragell, conegut contracti sta d’obres d’aquella 
ciutat, començava a cremar”. La veïna vivia al 
carrer de les Escrivanies, ja que la casa de Lluís 
Fraguell estava al carrer de les Escrivanies, 
número 16. En veure el foc aquesta veïna va 
cridar immediatament Lluí Fraguell. Tot fa 
suposar que havia estat una mena d’atemptat, 
ja que s’havia fet servir un líquid infl amable i 
no havia estat cap casualitat l’incendi de la 
porta:  “Cridà ràpidament el propietari i un cop 
fou apagat el foc, hom veié que aquest havia 
estat produit per mitjà de líquid infl amable”. 
Malauradament mai es va saber l’autor 
d’aquesta malifeta: ”Sembla que no es pot 
saber qui ha estat l’autor.”
No se sap el moti u de l’intent de cremar la 
porta de la casa del constructor Lluís Fraguell, 
que ja vorejava els quaranta-nou anys d’edat. 
Algú el volia espantar. Probablement, s’hauria 
de relacionar al fet d’ésser empresari de 
la construcció, de ser considerat “persona 
d’ordre”, d’haver estat regidor durant la 
dictadura del general Miguel Primo de Rivera 
(1923-30) i a la circumstància d’haver estat 
candidat suplent en la candidatura de la Unió 
de Dretes a les eleccions municipals celebrades 
el 14 de gener de 1934.
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BANYOLES
Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

ETHNO CATALONIA 2022 
DEL 24 DE JULIOL A L’1 D’AGOST

COR KUMBALAWÉ 
CANT CORAL
Diumenge 24 de juliol. 21 h. Auditori de 
l’Ateneu. Concert del Cor Kumbalawé, 
un projecte dirigit a infants de centres 
socioeducatius de Banyoles que pretén 
proporcionar-los formació d’expressió vocal i 
corporal tot fomentant el gust per la música, el 
moviment, l’autoestima i el treball en grup.
Taquilla inversa.

CONCERTS INDIVIDUALS ETHNO
MÚSIQUES DEL MÓN
Dimarts 26 de juliol. 21 h. Banys Vells.
Els músics participants de l’Ethno Catalonia 
oferiran un tastet de cadascuna de les seves 
respectives tradicions musicals. 
Gratuït.

MAR GRIMALT
FOLK D’AUTOR
Dimecres 27 de juliol. 21 h. Església del 
Monestir de Banyoles. La guanyadora del Sons 
de la Mediterrània 2021 gronxa les cordes de 
la guitarra per empetitir els neguits i consolar 
les pors. 
Gratuït.

ALAN CHEHAB QUARTET
ORIENTAL JAZZ
Dijous 28 de juliol. 21.30 h. Escenari Ateneu 
Bar (plaça Major). Grup de fusió oriental que 
engloba músiques de composició pròpia, 
així com adaptacions de temes àrabs i turcs 
tradicionals. 
Gratuït.

LAURA ESPARZA I CARLOS ESTEBAN
CANÇÓ D’AUTOR
Divendres 29 de juliol. 21 h. Escenari 
Ateneu Bar (plaça Major). Aquest duet 
valencià, guanyador del concurs Sons de 
la Mediterrània 2020, transmet força i 
sensibilitat a parts iguals. 
Gratuït.

LA TROUPE
MÚSIQUES DEL MÓN
Dissabte 30 de juliol. 21 h. Escenari Ateneu 
Bar (plaça Major). La banda catalano-balear 
presenta el seu primer disc, Festisme, amb una 
combinació d’estils, danses i lletres perfectes 
per ballar, cantar i saltar. 
Gratuït.

ETHNO ORCHESTRA
MÚSIQUES DEL MÓN
Diumenge 31 de juliol. 21 h. Auditori de 
l’Ateneu. En un escenari especialment habilitat 
per a l’ocasió, l’orquestra multiètnica integrada 
pels músics participants a la residència Ethno 
Catalonia interpreta un repertori que inclou 
tot tipus de tradicions musicals i que promet 
emocions fortes. Gratuït.
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BIBLIOTECA COMARCAL

ACTIVITATS  INFANTILS I FAMILIARS
BIBLIOESTANY
Dijous 7 de juliol. A les 11 h. Caseta de Fusta.
Hora del conte. Contes d’arreu del món, a 
càrrec de Joan de Boer.

Dijous 14 de juliol. A les 11 h. Caseta de 
Fusta. Hora del conte. Contes del sol i de la 
lluna, a càrrec de Gra de Sorra.

Dijous 21 de juliol. A les 11 h. Caseta de 
Fusta. Hora del conte. A l’estiu tota cuca viu, a 
càrrec de Meri Yanes.

Dijous 28 de juliol. A les 11 h. Caseta de 
Fusta. Conte i taller familiar. Juguem el conte, a 
càrrec de Mariona Canals.

JOCS DE TAULA
Juliol - Agost. Vine a jugar a la Biblioteca.
Trobareu, a l’espai Infantil de la Biblioteca, un 
munt de jocs de taula per jugar amb els amics 
o en família. 

QUADERN D’ESTIU
Fins al 26 de setembre. Biblioteca.
A l’estiu tota biblio viu! Quadern d’activitats 
de promoció lectora adreçat a nens i nenes 
entre 9 i 12 anys, organitzat pel Servei de 
Biblioteques de la Diputació de Girona. Entre 
els participants que completin tots els reptes 
lectors, el Servei de Biblioteques sortejarà un 
lot de llibres. Vine a buscar el teu quadern!

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.
ÉS, DE LLARG, LA MÉS ALTA DE LA SABANA
I, DES DE DALT, S’HO MIRA TOT BEN UFANA

ACTIVITATS ADULTS
LLETRES AL CLAUSTRE
Grècia i l’origen de la literatura europea 
Es podria dir que tota la cultura occidental és 
una mera nota a peu de pàgina de la cultura 
grega. La tercera edició del cicle Lletres 
al Claustre s’endinsa en les expressions 
arcaiques de l’èpica, la lírica, la filosofia i la 
tragèdia gregues com a orígens de la nostra 
civilització. 
Presentadors: Francesc Morfulleda i Anna 
Torrent.

Dimarts 5 de juliol. A les 20 h. Claustre del 
Monestir. Conferència. La saviesa arcaica, a 
càrrec de Sergi Grau.

Dimarts 12 de juliol. A les 20 h. Claustre del 
Monestir. Conferència. Home i la saga de Troia, 
a càrrec de Jaume Pòrtulas.

Dimarts 19 de juliol. A les 20 h. Claustre del 
Monestir. Conferència. Safo, la poesia lèsbica 
i els atzars del temps, d’Eloi Creus, traductor i 
doctor en Filologia clàssica.

Dimarts 26 de juliol. A les 20 h. Claustre del 
Monestir. Conferència. El naixement de la 
tragèdia, a càrrec de Raül Garrigasait.

EXPOSICIÓ
De l’1 de juliol al 15 de setembre. Biblioteca.
Lectures fresques d’estiu.
Propostes per gaudir de la lectura durant 
l’estiu: novel·les i guies de viatge, llibres de 
manualitats, pel·lícules clàssiques i familiars, 
assaig divulgatiu, llibres d’excursionisme, 
materials per aprendre idiomes, i molt més!

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

NOVETATS JULIOL 
INFANTIL - FICCIÓ
La Colla dels 11. Rocio Bonilla. Animallibres. 
El meu petit racó de paradís. Barroux. 
Tramuntana. 
El tercer xampinyó. Jennifer L. Holm. Viena. 



ON ANAR
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INFANTIL - CONEIXEMENTS
Una llavor que dorm. Dianna Hutts Aston. 
EntreDos. 
Papallones: vida secreta. Mosquito. 
Pprrrrriit: un llibre per crear i experimentar amb 
els sons. Cristina Cubells. Zahorí Books. 

NARRATIVA JUVENIL
Poni. R.J. Palacio. La Campana. 

ADULTS - FICCIÓ
El cartògraf de les absències. Mia Couto. El 
Periscopi. 
Les paraules justes. Milena Busquets. 
Amsterdam. 
I desitjo i cremo. Safo (pròleg de Maria Callís, 
traducció d’Eloi Creus). Proa. 

ADULTS - NO FICCIÓ 
El somni d’Ulisses: la Mediterrània, de la guerra 
de Troia a les pasteres. José Enrique Ruiz-
Domènec. Rosa dels Vents. 
Suport mutu: construir la solidaritat en temps de 
crisi. Dean Spade. Tigre de paper.
Noves guies de viatges i d’excursionisme per 
organitzar les vacances i viatges del 2022.

CÒMIC
Consulta la guia Extra! Còmic 2022.

CINEMA
Los Mitchell contra las máquinas. Mike Rianda. 
EUA 2021. 
Mediterráneo. Marcel Barrena. Catalunya 
2022. 

MÚSICA
Matricular una galera. El Pony Pisador.
The music of John Barry: the definitive 
collection. John Barry.

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

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.

Les activitats dels Museus de Banyoles 
estan adaptades a les mesures de prevenció 
i seguretat per a la Covid-19. Les activitats 
presencials estan subjectes a les restriccions 
que dictamini el PROCICAT. Consulteu el web 
dels Museus de Banyoles uns dies abans de 
l’activitat per confirmar si es realitza.
Més informació: www.museusdebanyoles.cat

CASAL D’ESTIU PER A NENS I NENES
Fins al 29 de juliol. JUGA!
Juga amb l’aigua i la terra (del 4 al 8 de juliol).
Jocs del passat i del futur (de l’11 al 15 de 
juliol). 
Jocs i aventures (del 18 al 22 de juliol).
Jocs bestials! (del 25 al 29 de juliol).

Edat: de 1r a 6è de Primària. Horari: de 9 a 
13h. Lloc de realització: Parc Neolític de la 
Draga / El Tint (dies puntuals). Preu: 50 € per 
setmana.
Més informació i inscripcions: 
Opció d’inscriure’s per setmanes.
www.museusdebanyoles.com

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 2, 10, 17, 23 i 31 de juliol. 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.
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Dissabte 9 de juliol. A les 18 h.
Vilauba en 3D. Entrem a la vil·la romana.
La vil·la fou un centre d’explotació del 
territori d’època romana i en coneixem la 
zona residencial, la rústica i la d’explotació. 
Ens passejarem per la casa i amb l’ajuda de la 
recreació virtual en 3D entendrem com eren 
les habitacions, quin era el seu sistema de vida 
i com s’organitzaven els habitants... 
Edat: a partir de 7 anys. Lloc: Vil·la romana de 
Vilauba. Preu: 4 €; més grans de 65 anys, 2,5 
€; menors de 6 anys, entrada gratuïta. Durada: 
1,5 hora. 

Dissabte 16 de juliol. A les 18 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.
Lloc: Museu Arqueològic de Banyoles. Edat: 
a partir de 7 anys. Durada: 1,5 hora. Preu: 4 
€; més grans de 65 anys, 2,5 €; menors de 6 
anys, entrada gratuïta. 

Divendres 22 de juliol. 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... Seguirem la pista per descobrir 
qui i com va cometre aquest robatori sacríleg... 
Edat: a partir de 10 anys. Lloc: Monestir de 
Sant Esteve. Preu: 4 €; més grans de 65 anys, 
2,5 €; menors de 6 anys, entrada gratuïta.

Dissabte 23 de juliol. A les 18 h.
El Rec Major: un passeig històric i natural.
Itinerari que ressegueix el recorregut del 
rec Major des de l’Estany fins al centre de 
Banyoles per conèixer el desenvolupament 
industrial de la ciutat vinculat a la presència 
de l’aigua. 
Lloc: Banys vells. Preu: 4 €; més grans de 
65 anys, 2,5 €; menors de 6 anys, entrada 
gratuïta. Durada: 2 hores.

ACTIVITATS FAMILIARS
Dissabte 30 de juliol. 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. Tindrem la 
possibilitat de posar en pràctica algunes de 
les activitats dutes a terme pels habitants del 
poblat ara fa uns 7.400 anys com la molta de 
blat, la ceràmica o la cacera.
Edat: a partir de 3 anys acompanyats d’un 
adult. Lloc: Parc Neolític de la Draga. Preu: 5 
€/persona. Durada: 1,5 hora.

Diumenge 24 de juliol. A les 11 h.
L’Abat Bonitus i les seves històries (conte amb 
titelles).
L’abat Bonitus és molt vellet i despistat, però 
fa molts i molts anys va ser un personatge 
molt important, ja que era l’amo i senyor de 
Banyoles i de l’estany. Li donarem un cop de 
mà per descobrir l’amagatall d’un preuat tresor 
que no recorden on van amagar...
Lloc: Monestir de Sant Esteve. Durada: 1 hora. 
Edat: a partir de 3 anys acompanyats d’un 
adult. Preu: gratuït.



ON ANAR

14 _

MUSEUS DARDER

Més informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles, Tel. 972 574 467; 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Organitza: Museu Darder de Banyoles, 
Ajuntament de Banyoles.
Places limitades. Amb reserva prèvia.

EXPOSICIONS
Fins 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. 
Organitza: Centre d’Estudis Comarcals, 
Limnos, UdG, Museu Darder, Ajuntament de 
Banyoles. 
Entrada gratuïta.

VISITES GUIADES
Diumenge 3 de juliol. 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.

ACTIVITATS FAMILIARS
Divendres 1 de juliol. 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. Després tots 
junts, caminant, ens dirigirem cap a la vora 
de l’Estany on, amb els materials de recerca, 
descobrirem i aprendrem un munt de coses 
jugant i divertint-nos. 
Edat: a partir de 6 anys acompanyat d’un 
adult. Lloc: Museu Darder de Banyoles i 
Estany (zona Banys Vells). 

Preu: 5€ per persona. Durada: 2 hores.

Dissabte 16 de juliol. 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 darrere alguns dels objectes i 
què espera d’aquesta nova aventura.
Edat: No recomanada per menors de 7 anys.
Lloc: Museu Darder. Preu: 5€/persona. 
Durada: 1 hora

OFICINA JOVE CAL DRAC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sales disponibles.
• Informació sobre ajudes i subvencions que 

poden sol·licitar les entitats.
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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.

LA PORTA DEL MÓN

ACTIVITATS JULIOL
Diumenge 17 de juliol. 12 h.
Concert de Tocats per la Música (Junts i 
Endavant).
Una formació que neix ara fa quatre anys a 
partir de l’associació Junts i Endavant, de joves 
amb diversitat funcional. Van començar essent 
cinc i ara ja són una desena de músics que 
assagen un cop a la setmana sota la batuta de 
Josep Branyes. 
Gratuït.

Fins al 31 de juliol
Diari d’un confinament. Exposició de Simona 
Drinceanu.
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.

BANYOLES SOLIDÀRIA

ACTIVITATS MES DE JULIOL
Divendres 15 de juliol, a les 7 del vespre, al 
local 1 d’Octubre d’Esponellà: presentació del 
Projecte Solidari d’Esponellà amb Banyoles 
Solidària, ONGD del Pla de l’Estany, en 
concret el projecte Xilonem, on el municipi 
d’Esponellà està compromès de manera 
directa. També parlarem dels altres projectes 
de l’entitat.
L’acte anirà acompanyat d’una exposició de 
fotos de BS del que fem, que hi quedarà 
exposada durant uns dies.

Diumenge 17 de juliol, a les 8 del vespre, al 
Claustre del Monestir de Banyoles. Concert a 
benefici de Banyoles Solidària a càrrec del cor 
Les Marín. Taquilla inversa.

FESTA MAJOR DEL BARRI DE MAS 
PALAU

23 I 24 DE JULIOL DE 2022
DISSABTE 23 DE JULIOL
A les 16 h., a la plaça Canigó, tallers infantils a 
càrrec de RE-JUGA. Hi haurà gelats per a tots 
els participants. 
A les 18 h., a la plaça Canigó, demostració de 
zumba a càrrec del gimnàs TRIOPS.
A les 21:30 h., al c/ Sant Narcís, sopar popular. 
Menú: Entremès i pollastre amb patates. Gelat. 
Pa i begudes incloses. Preu 16 €.
Menú infantil: Macarrons. Gelat. Pa i begudes 
incloses. Preu: 8 €.

Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 839 067

pablopenabad72@gmail.com
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Cal portar plats, gots i coberts. 
Venda de tiquets, fins dijous  21 de juliol a 
Perruqueria Privat, Perruqueria Lídia i al local 
del barri els dies 18 i 19 de juliol, de 19 a 21 h. 
A les 23:30 h., concert amb La Betty 
Orquestra. A mitja part se sortejaran diversos 
lots.

DIUMENGE 24 DE JULIOL
A les 12 h., a l’església de Santa Maria dels 
Turers. Missa pels difunts del barri. 

FESTA DEL BARRI SANT MARTIRIÀ  

DIES 5, 6 I 7 D’AGOST                                                     
DIVENDRES 5 D’AGOST            
A 2/4 de 10 de la nit. CINEMA A LA FRESCA 
amb la pel·lícula JUNGLE CRUISE.                                   

DISSABTE 6 D’AGOST 
A 2/4 de 10 de la nit. SOPAR BALL amb el 
conjunt GENION’S.  

DIUMENGE 7 D’AGOST 
A 2/4 11 del matí. CERCAVILA amb 
l’orquestra LA PRINCIPAL de Banyoles.
A les 12 del migdia. MISSA a l’església de 
Santa Maria dels Turers.
A la 1 del migdia. SARDANES VERMUT amb la 
cobla LA PRINCIPAL de Banyoles.
A 2/4 de 9 del vespre. HAVANERES i CANÇÓ 
CATALANA amb el Grup RETORN.

CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE 
L’ESTANY

Novetat: Aquest mes de juliol ens 
avancem a les inscripcions de les 
activitats per adults i gent gran de baixa 
intensitat que s’inicien al setembre!

FEM DRECERA! 
PORQUERES – CAMINADA LLARGA.
Dia 1 de juliol. Punt de sortida: 21 h. Zona 
Esportiva de Porqueres. Distància: 4 km.
Llocs d’interès: Can Campolier, segle XVII
Activitat: Banyada nocturna.
Destinataris: Tots els públics.

CORNELLÀ DEL TERRI– CAMINADA CURTA 
Dia 8 de juliol. Punt de sortida: 21 h. Zona 
Esportiva/Camp de futbol. Distància: 6 km.
Activitat: Banyada nocturna. 
Destinataris: Tots els públics

FONTCOBERTA – CAMINADA CURTA
Dia 16 de juliol. Punt de sortida: 21 h. Zona 
Esportiva / Camp de futbol. Distància: 5,5 km.
Llocs d’interès: Mare de Déu de la Font, la 
Pedrera, Platja d’Espolla. Activitat: Banyada 
nocturna. Destinataris: Tots els públics.

Més informació i inscripcions: 
www.ceplaestany.cat

AIGUAGIM
Tot el mes de juliol. Lloc: CN Banyoles. Horari: 
A consultar. Destinataris: Adults.

Més informació i inscripcions: 
Al telèfon del Consell Esportiu: 972 58 13 44 
o www.ceplaestany.cat 

CLUB NATACIÓ BANYOLES

REM
Del 8 al 10 de juliol. Campionat d’Espanya 
Aleví, Infantil i Veterà, a Banyoles.

CASAL CÍVIC I COMUNITARI 
BANYOLES

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

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE 
BANYOLES

Dia 8 de juliol. Festa Aniversari del Casal. 
Homenatge als matrimonis socis que celebrin 
els 50 anys de casats. 

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

Per informació passeu pel despatx de la Junta. 
Cada dia, de 10 a 12 h.
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CAMÓS
VESPRES A L’ERA

DIVENDRES 8 DE JULIOL
A la plaça de l’Ajuntament.
A les 8 del vespre, CAMINADA POPULAR. 
Vine a gaudir de l’entorn natural i el patrimoni 
del nostre municipi amb una caminada senzilla 
i apta per a tots els públics tot aprofi tant la 
fresca dels vespres d’esti u.
A 2/4 de 10 de la nit, CINEMA A LA FRESCA 
amb la pel·lícula Green Book. Amb servei de bar 
amb entrepans i crispetes a parti r de 2/4 de 9 
del vespre. Vine a sopar amb el Grup de Joves 
de l’Associació Juvenil Tabitum!

DIVENDRES 15 DE JULIOL
A la plaça de l’Ajuntament.
A les 8 del vespre, TAST DE CERVESA AMB 
PERSPECTIVA FEMINISTA. Preu: 6 euros.
Reserva prèvia d’entrades a parti r del dilluns 
4 de juliol a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Camós.
A parti r de 2/4 de 10 de la nit, espectacle 
de màgia amb MAGA SUSANA. I tot seguit, 
concert de violoncels amb l’ORQUESTRA 
LIMONCELLO. Amb servei de bar i entrepans 
a parti r de 2/4 de 9 del vespre. Vine a sopar 
amb el Grup de Joves de l’Associació Juvenil 
Tabitum!

DIVENDRES 22 DE JULIOL
Al Pavelló Municipal.
A parti r de les 8 del vespre, BOTIFARRADA 
POPULAR. Vine a sopar amb el Grup de Joves 
de l’Associació Juvenil Tabitum!
A les 10 de la nit, TEATRE amb la 
representació Quin desastre a Camós, a càrrec 
del Grup de Teatre de Camós “El Paller”. 
Reserva prèvia d’entrades gratuïtes pel teatre 
a parti r del dilluns 11 de juliol a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Camós o de forma 
presencial a l’Ajuntament a parti r del 18 de 
juliol.

DIVENDRES 29 DE JULIOL
A la plaça de l’Ajuntament.

A parti r de les 8 del vespre, MICRO OBERT. 
Aparador cultural de propostes de la comarca.
Amb servei de bar i entrepans a parti r de les 8 
del vespre. Vine a sopar amb el Grup de Joves 
de l’Associació Juvenil Tabitum!

DIVENDRES 5 D’AGOST
A la plaça de l’Ajuntament.
A parti r de 2/4 de 10 de la nit, concerts amb 
BICEFAL PROJECT i MIKOS I KOALAS.
Amb servei de bar i entrepans a parti r de 2/4 
de 9 del vespre. Vine a sopar amb el Grup de 
Joves de l’Associació Juvenil Tabitum!

APLEC DE SANTA MAGDALENA

DISSABTE 23 DE JULIOL
A l’església de Santa Magdalena de Noves.
A les 7 de la tarda, OFICI SOLEMNE amb 
l’acompanyament de la cobla La Principal de 
Porqueres. Tot seguit, SARDANES amb la 
mateixa cobla.
A parti r de les 10 de la nit, concerts amb 
JOVENTUT 70 i UDOLS DE LLOP.z
Amb servei de bar i entrepans durant tota la 
tarda. Vine a sopar amb el Grup de Joves de 
l’Associació Juvenil Tabitum!

CORNELLÀ 
DEL TERRI

FESTIVAL D’ARTS I CULTURA
dimARTS

CONCERTS A LES 10 DEL VESPRE A 
LA CAPELLA DE SANT ANTONI DE 
CORNELLÀ DEL TERRI

Dimarts 5 de juliol. CONCERT AMB EL GRUP 
OXIGEN. Entrada Gratuïta.

Dimarts 12 de juliol. CONCERT AMB ALIDÉ 
SANS. Entrada Gratuïta.
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Dimarts 19 de juliol. CONCERT AMB ROGER 
MAS. Entrada 2 €.

Dimarts 26 de juliol. CONCERT AMB EL 
PETIT DE CAL ERIL. Entrada 2 €.

Aforament limitat. 
Reserva d’entrades a www.cornelladelterri.cat
Espai Gastronòmic a parti r de les 8 del vespre 
a càrrec de la PORTA DEL MÓN!
 
FESTA DEL CARRER I TRAVESSIA 
DEL CARME

DISSABTE 16 DE JULIOL
A les 9 del vespre, davant la capella. Res del 
Rosari.
A les 9:45 del vespre. Sopar popular. 
Seguidament ball amb Discomòbil Super So
Venda de ti quets: Can Valls, Hort del Terri i 
Piscina Municipal.
 
FESTA MAJOR DE RAVÓS DEL 
TERRI 

DIES 30 I 31 DE JULIOL
Jocs per la mainada. Sopar de poble. Missa 
amb la Coral.
 
A+A A L’AGOST

FESTA MAJOR DE SORDS

DISSABTE 6 D’AGOST
A les 8 del vespre, missa en honor al nostre 
Beat Francesc Roura i peti t concert amb la 
CORAL VALL DEL TERRI.
A 2/4 de 10. Sopar Popular i ball amb JESÚS 
FRIGOLÉ. Menú: meló amb pernil, carn a la 
brasa, postres, cafè i gotes i... més tard, rom 
cremat per tothom. Preu 15 €. Cal portar plats 
i coberts i begudes, no hi ha servei de bar.

ESPONELLÀ
ACTIVITATS JULIOL

AIGUAGIM A LA PISCINA DEL 
CÀMPING
El dimarts 5 de juliol començaran les sessions 
d’aiguagim al càmping d’Esponellà. Es faran els 
dimarts i dijous, d’11 a 12 h. Places limitades. 
Té preferència la gent del municipi.

FESTIVAL ITINERA:  MÚSICA ALS 
MICROPOBLES
Diumenge 10 de juliol, a les 19:30 h, a la 
plaça Major de Vilert. Concert de BIG MAMA, 
Cançons i Històries de les dones i el Blues.

c/ de la Llibertat, 22-24 1r 3a · 17820 BANYOLES
www.esteticaaura.com · esteticaaura@yahoo.es

Hores convingudes

Tel. 972 580 546 · Mòbil 647 983 923

AURA
ESPAI DE BENESTAR PER

COS, MENT I  ÀNIMA
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XERRADA BANYOLES SOLIDÀRIA
Divendres 15 de juliol, a les 19 h, a l’Espai 
1 d’Octubre. S’explicarà el projecte solidari 
d’Esponellà amb Banyoles Solidària, ONGD del 
Pla de l’Estany. Presentació de l’organització i 
exposició de fotos dels projectes.

DONACIÓ DE SANG
Dimecres 27 de juliol, de 17 a 21 h, a 
l’Ajuntament, donació de sang.

FONTCOBERTA
FESTIVAL VADART

Dies 22, 23 i 24 de juliol. A l’escenari espai 
Buc. Tot el programa a la plana 34.

FESTA MAJOR FONTCOBERTA
DIES 31 DE JULIOL I 4, 5, 6 I 7 
D’AGOST

DIUMENGE 31 DE JULIOL
A les 8 del matí , al pavelló. Parti t de futbol i 
caminada popular.
A 2/4 de 7 de la tarda, Can Jan de la Farrès. 
Pregó de Festa Major a càrrec de Júlia i 
Valenti na Planas (La Incorrecta). En acabar, 
lliurament de premis del VII concurs de 
fotografi a Primavera a Fontcoberta, bases a la 
web de l’Ajuntament, i seguidament actuació 
del Grup Udols de llop.

DIJOUS 4 D’AGOST
A les 10 de la nit, davant del pavelló. Cinema a 
la fresca. Projecció de Mia y el Leon Blanco.

DIVENDRES 5 D’AGOST
A les 10 de la nit, davant del pavelló. Teatre.

Pel davant i pel darrere, de Michael Frayn. A 
càrrec de Traster Teatre de Fontcoberta.
DISSABTE 6 D’AGOST
A 2/4 de 5 de la tarda. Campionat de Boti farra 
Local. Inscripcions al pavelló. Seguidament 
Campionat.
A les 5 de la tarda. Festa de l’escuma.
A les 6 de la tarda, al pavelló. Festi val Tonietti  .
Seguidament Disco amb Summer Dance.
A parti r de 2/4 de 8 del vespre, davant del 
pavelló. Country, per en Joan i la Montse. 
A les 9 del vespre. Sopar de germanor a 
l’esplanada. Trem al costat del camp de futbol
(amanida amb patates d’Olot, pollastre, 
postres, aigua, vi, pa, cava, cafè). Col·laboració: 
14 euros, data límit 28 de juliol.
Menú infanti l (pollastre, gelat, pa, refresc i 
aigua). Col·laboració: 6 euros, data límit 28 de 
juliol. Tiquets a Ca l’Estrella i a Supermercat-
Carnisseria Lídia. Cal portar plats, coberts 
i gots. En acabar el sopar, fi  de vetllada 
amenitzat per Remember Music Show.

DIUMENGE 7 D’AGOST
A les 12 del migdia. Ofi ci solemne 
a la parròquia de Fontcoberta amb 
acompanyament de la cobla Baix Empordà.
A la sorti da, mitja audició de sardanes i 
inauguració de la Plaça davant de l’església i 
seguidament, vermut popular.
A 2/4 de 9 del vespre, davant del pavelló.  
Concert de música catalana a càrrec del grup 
Millenium. Ball de fi  de Festa, a càrrec del grup 
Millenium.

Servei de bar i entrepans cada dia organitzat 
per Laclika i Ajuntament de Fontcoberta.
Infl ables el dissabte 6 i diumenge 7.
En cas de mal temps tots els actes es farien 
dins el pavelló.
Organitza: Ajuntament de Fontcoberta i 
Comissió de Festes.
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PORQUERES
BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ

CLUB DE LECTURA D’ADULTS
Dimecres 6 de juliol, a les 19 h. Comentarem 
la lectura Pluja d’estels, de Laia Aguilar, Premi 
Josep Pla 2020.
Trobada conjunta dels tres clubs de lectura de 
la biblioteca: d’adults, cinema i teatre.

VISITA GUIADA A L’ESTUDI TALLER 
CARLES FONTSERÈ
Dissabte 9 de juliol, 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.

CURS D’ESCRIPTURA CREATIVA 
INFANTIL ESCRIURE PER RIURE
Dimecres 13 i 20 de juliol, a les 17 h. A càrrec 
de Joan de Boer. Per a nens/es de 8 a 12 anys.
A través d’un curs de dues sessions aprendran 
la creati vitat amb exercicis d’escriptura 
creati va. Durada: 1 hora. És necessari assisti r a 
les dues sessions ja que són complementàries.
Places limitades, cal inscripció prèvia a bit.
ly/3tDYfx4

HORA DEL CONTE
Divendres 22 de juliol, a les 19:30 h. Contes 
en pijama. A càrrec de Jeep Gasulla. Per 
mainada de 5 a 12 anys. Els pares els deixaran 
a les 19:30 h, soparem a la biblioteca i Jeep 
Gasulla dinamitzarà la sessió amb contes i 
llegendes, plegats cantarem i ballarem amb 
les cançons del conti sta acompanyat de la 
guitarra. Tots els nens i nenes han de venir 
vesti ts amb pijama i sabati lles. Cal portar el 
sopar en carmanyola i la beguda.
A les 21:15 h. obrirem les portes perquè els 
vinguin a recollir.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a bit.
ly/3tFODlA

BIBLIOESTIU, A L’ESTIU TOTA BIBLIO 
VIU!
Quadern d’acti vitats i propostes de lectura 

adreçat a nens i nenes de 9 a 12 anys.
En acabar el quadern s’obti ndrà un obsequi i 
s’entrarà en un sorteig d’un lot de llibres entre 
tots els parti cipants.
Places limitades. Cal inscripció prèvia a bit.
ly/3xwV3Vl

ALLIBEREM LLIBRES, ELS ACOLLIU?
Trobareu una prestatgeria amb llibres i revistes 
a la biblioteca i a la piscina que podreu 
alliberar per llegir-los i, un cop acabat els 
podeu retornar o us els podeu quedar.
Si voleu, podeu fer una foto amb el document i 
un comentari per saber si us ha agradat o no la 
lectura i eti quetar-nos a xarxes socials amb 
@bibliotecaporqueres i #bibliotecaporqueres

EXPOSICIÓ
De l’1 de juliol al 2 de setembre. Biografi es. 
Us hem preparat una selecció de novel·les 
biogràfi ques i biografi es de persones 
dedicades a l’àmbit de la ciència, políti ca, 
esports, art, cinema, literatura, acti visme....
Tant a la sala d’adults com la sala infanti l; en 
format pel·lícula i llibre.

HORARI ESTIU
Fins a l’11 de setembre (inclòs) la biblioteca 
obrirà: 
Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 9:30 a 
13:30 h.
Dilluns i dimecres, de 16 a 20 h.

PORQUERES D’ESTIU - JULIOL

ESPORTS AL CARRER
Del 4 al 8, a parti r de les 19.30 h., a la plaça 
Rosa dels Vents.

Més informació i inscripcions a 
www.esportsporqueres.com

FEM TARD AL BOSC
Dijous 7, a parti r de les 18 h., al bosc de 
Can Ginebreda. Des de l’estudi 3 de Ràdio 
Banyoles, el programa Fem tard es desplaça 
al bosc de Can Ginebreda, per segona vegada 
amb tot d’arti stes del Pla de l’Estany. 
Entrada lliure fi ns a completar aforament.
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ESPECTACLE DE CIRC BUBBLE YOU
Dijous 14, a les 19.30 h., als jardins de 
l’Ajuntament.
La companyia belga Be Flat presenta un 
espectacle amb cinc acròbates on el circ, la 
música i el joc s’uneixen en un caos orquestrat. 
Entrada lliure. Apte per a tots els públics.

CINEMA A LA FRESCA 
LA MIA I EL LLEÓ BLANC
Dijous 21, a les 22 h., a la plaça Major.
Una proposta de cinema familiar de qualitat. 
Durada: 98 min - Any 2018 - França.
Entrada lliure. Apte per a tots els públics.

RUTA CICLISTA MUSICAL
Dijous 28, a les 20 h., a la zona esportiva de 
Miànigues. Us proposem una ruta familiar en 
bicicleta per les contrades de Porqueres amb 
petites sorpreses musicals que anirem trobant 
durant el camí. Ruta apta per a tothom. Hi 
haurà servei de bar a la piscina.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a 
www.esportsporqueres.com

VISITA GUIADA
ESTUDI TALLER CARLES FONTSERÈ
Dissabte 9 de juliol i dissabte 13 d’agost, a 
les 19 h. 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. 
Tarifes: Entrada general: 4€ / Entrada reduïda: 
2€
Cal inscripció prèvia a www.porqueres.cat

VISITA GUIADA. PARC D’ESCULTURES · 
BOSC DE CAN GINEBREDA
Dissabte 23 de juliol, a les 19 h. Imagines un 
espai de quaranta mil metres quadrats a l’aire 
lliure amb escultures per a visitar? El Bosc de 
Can Ginebreda, també conegut com el Bosc 

d’en Xicu, ho és. Un paratge natural on l’artista 
Xicu Cabanyes hi fa exposicions a l’aire lliure. 
Tarifa: Entrada general: 5€.
Cal inscripció prèvia a www.porqueres.cat

A PORQUERES TOT TORNA  A 
COMENÇAR
Dissabte 6 d’agost, a les 20.30 h., a la plaça 
Major. Sopar groc: botifarra, pa amb tomàquet 
i aigua. Porta postres per compartir. 
Cal portar plats i coberts.
Durant el sopar hi haurà diferents actuacions 
musicals i parlaments. Preu: 5 €. Venda de 
tiquets: Fruites Teixidor, Carnisseria Can Llop, 
Can Paliro i Ajuntament de Porqueres.
Hi haurà servei de bar. 
Amb la presència confirmada del Sr. Jordi 
Pesarrodona, vicepresident de l’ANC.

ACTIVITAT DE TURISME

CAIAC PER LES RIBES DE L’ESTANY
Diumenge 3 de juliol, a les 11 h., al Club 
Natació Banyoles. Gaudiu de l’esport i la 
natura amb una fantàstica passejada amb 
caiac en un entorn natural únic. Preu: 10 €/
persona (lloguer caiac i ús de les instal·lacions 
del CNB). Durada: 2 hores. Edat: A partir de 8 
anys. Realitza l’activitat: Caiac i Natura.
Reserves i més informació: 
Oficina de Turisme de l’Estany. 
Tel. 972 58 34 70 – WhatsApp: 690 853 395 
turisme@ajbanyoles.org

L’ENIGMA DEL BOSC DE LES GOGES
Diumenge 10 de juliol, a les 10.30 h. 
Joc familiar de descoberta de les Estunes. 
Les goges us proposen un joc de pistes per 
a descobrir les Estunes d’una manera molt 
divertida. Per grups haureu de solucionar 
proves, fer recerques pel bosc, contestar 
preguntes i resoldre enigmes. 

DEL TERRI

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

Tel. 872 720 057 - 676 989 031
marbresdelterri@hotmail.com
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Punt de trobada: Aparcament de les Estunes. 
Durada: 2 hores. Edat: activitat per a famílies 
amb infants a partir de 4 anys. Realitza 
l’activitat: Escola de Natura.
Reserves i més informació: 
Oficina de Turisme de l’Estany
Tel. 972 58 34 70 – WhatsApp: 690 853 395 
turisme@ajbanyoles.org

LES CARES DE L’AIGUA
Diumenge 24 de juliol, a les 10.30 h. 
Brollador, estanys i llacunes de Porqueres.
Una ruta per la banda més rural i tranquil·la de 
l’Estany ens portarà a descobrir diverses cares 
de l’aigua: rieres, fonts, estanyols, brolladors, 
llacunes... Durada: 2,5 hores. Punt de trobada: 
església de Santa Maria de Porqueres. Edat: 
No recomanable per a infants menors de 8 
anys. Realitza l’activitat: Escola de Natura.
Reserves i més informació: 
Oficina de Turisme de l’Estany 
Tel. 972 58 34 70 – WhatsApp: 690 853 395 
turisme@ajbanyoles.org

FESTA MAJOR D’USALL 
SANT CRISTÒFOL

DISSABTE 30 DE JULIOL
A les 8 del vespre. A l’església de Sant 
Cristòfol d’Usall. Ofici solemne i concert a 
càrrec de la cobla la Principal de Porqueres.

ACTIVITATS ESPORTIVES 

CAMINADA I BANYADA NOCTURNA
Divendres 1 de juliol. A les 21 h. Zona 
Esportiva – piscina municipal. 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: anticipades a ceplaestany.cat. 
El mateix dia a partir de les 20:30 h.

ESPORTS AL CARRER – ESTIU 2022
Dies 4, 5, 6 i 7 de juliol. A partir de les 
19:30h. (fins a 13 anys). Plaça Rosa dels Vents.  
FUTBOL PLATJA.

Dia 8 de juliol. A partir de les 19:30h. (fins a 
13 anys). Plaça Rosa dels Vents. VÒLEI PLATJA
A partir de les 22:00h (adults).

Més informació i inscripcions: 
www.esportsporqueres.com
Les activitats s’adaptaran a totes les edats.
Hi haurà servei de Bar tots els dies a càrrec de 
l’AFA L’ENTORN i l’AFA EL FRIGOLET.

MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE  
Diumenge 10 de juliol. De 10 a 14 h. A la 
piscina municipal.
A les 11:30 h. Sessió dirigida d’Aiguagim. 
Donatiu voluntari per la Fundació Esclerosi 
Múltiple. Durant tot el matí es podrà adquirir 
marxandatge de la Fundació. 
Organitza: Fundació Esclerosi Múltiple.
Més informació: www.piscinaporqueres.cat

CAMPIONAT INDOOR DE DRONS DE 
COMPETICIÓ
Dissabte 16 de juliol. A partir de les 9 
del matí. Al pavelló municipal d’esports. 
Campionat / Exhibició de drons de competició, 
puntuable per la lligueta catalana. 
Organitza: La lligueta.
Més informació: @lalligueta

XI CURSA AMERICANA DE PORQUERES 
Dissabte 23 de juliol. A la Zona Esportiva de 
Miànigues. Inscripcions: de 8 a 9 h. Curses 
a partir de les 11 h. Cursa puntuable pel 

M. 611 510 974 · tain.cuidemdelsteus@gmail.com
BANYOLES

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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campionat provincial de Curses Americanes 
per les categories 50 cc, 65 cc, 85 cc, Veterà, 
Màster i Elit. 
Organitza: Porqueres Motor Club – 
Ajuntament de Porqueres
Més informació: www.esportsporqueres.com

FESTA AQUÀTICA NOCTURNA
Divendres 29 de juliol. De 21 a 22:30 h. A la 
piscina municipal. Festa aquàti ca amb infl ables 
i música. Preu: Abonats a la piscina gratuït. No 
abonats, 2 €.
Organitza: Ajuntament de Porqueres.
Més informació: www.piscinaporqueres.cat

SANT MIQUEL 
DE CAMPMAJOR

FESTIVAL ITINERA

DIA 9 DE JULIOL
A les 19 h. Plaça de les Escoles. Concert de 
música brasilera amb Mirla Riomar. 
Entrada gratuïta.

SERINYÀ
ESTIUEJA SERINYEJANT

Divendres 1 de juliol. Cinema a la fresca.

Divendres 8 de juliol. Festa de l’escuma, 
música i moltes sorpreses.

Divendres 15 de juliol. Sopar a la fresca i nit 
de rumba.

Divendres 22 de juliol. Nit de les fades.

Divendres 29 de juliol. Sopar a la fresca, nit de 
monòleg i concert a la fresca.

Per a més informació: 
a la web www.serinya.cat

CÍVIC CAN XERRIC

MÚSICA A LA FRESCA
Els dimecres i divendres, de 16 a 17 h. (10 
sessions).
Per als més peti ts de la casa.
Grup peti ts de P3-P4-P5
Grup de sensibilització 1r-2n
Per als més peti ts de la casa.
Tocarem diferents instruments, cantarem 
repertori tradicional d’aquí i altres països.
Places limitades. 
Inscripcions al telèfon o WhatsApp 648 030 
221 (tardes). civiccanxerric@serinya.cat o 
presencial de 17 a 19 h., al Civic Can Xerric.

TALLER DE FADES
Divendres 22 de juliol, informació i 
inscripcions al Civic Can Xerric.

CLUB DE LECTURA
Dissabte 9 de juliol. Visita a Núria amb 
l’escriptora Núria Esponellà.

TANCAT PER VACANCES
El mes d’agost, el Casal i el Cívic estaran 
tancats per vacances.

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
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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 benefi cis aniran desti nats a una 
bona causa.

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

13/7/2022 BANYOLES. BUS. Pl. de les 
Rodes. De 10 a 13:30 h.
27/7/2022 ESPONELLÀ. Ajuntament. 
De 17 a 21 h.

Lletres al Claustre
Grècia i l’origen de la literatura europea
Es podria dir que tota la cultura occidental és una mera nota a peu de pàgina de la 
cultura grega. La tercera edició del cicle Lletres al Claustre s’endinsa en les expressions 
arcaiques de l’èpica, la lírica, la filosofia i la tragèdia gregues com a orígens de la nostra 
civilització. 

Presentadors: Francesc Morfulleda i Anna Torrent.

Organitzen:

Dimarts 5 de juliol. A les 20 h. Al Claustre del Monestir
CONFERÈNCIA
La saviesa arcaica, a càrrec de Sergi Grau.

La saviesa occidental s’iniciarà a Grècia amb els pensadors presocràtics. 
Entre finals del segle VII i principis del V, autors com Tales, Pitàgores, 
Heràclit o Parmènides formularan les preguntes bàsiques a les quals tota la 
filosofia posterior intentarà respondre.

Dimarts 12 de juliol. A les 20 h. Al Claustre del Monestir
CONFERÈNCIA
Home i la saga de Troia, a càrrec de Jaume Pòrtulas.

Potser cap poeta en tota la història de la literatura ha tingut la influència 
d’Homer. D’aquesta figura misteriosa però cabdal en parlarà un dels seus 
màxims especialistes, Jaume Pòrtulas, autor d’una excepcional Introducció 
a la Ilíada.

Dimarts 19 de juliol. A les 20 h. Al Claustre del Monestir
CONFERÈNCIA
Safo, la poesia lèsbica i els atzars del temps, a càrrec d'Eloi 
Creus, traductor i doctor en Filologia clàssica.
La poesia homoeròtica de Safo, la primera cantora d'Occident, ha fascinat 
els oients i lectors durant segles, ja des dels mateixos antics. La seva obra, 
però, es va perdre gairebé del tot. Només la sort i un clima sec ens han 
permès llegir-ne una part.

Dimarts 26 de juliol. A les 20 h. Al Claustre del Monestir
CONFERÈNCIA
El naixement de la tragèdia, a càrrec de Raül Garrigasait

La tragèdia és un gènere exclusiu d’Occident que tracta els principals 
problemes humans amb radicalitat. L’escriptor i traductor Raül Garrigasait 
ens endinsarà en els seus orígens i fonaments incidint, molt especialment, 
en el seu primer gran representant, Èsquil. 

Ajuntament de Banyoles

 BESALÚ
BALLADA DE SARDANES A BESALÚ

DIUMENGE 3 DE JULIOL 2022
A les 18:30 h. A la plaça Llibertat. 
Cobla FOMENT DEL MONTGRÍ

Organitza Foment de la Sardana de Besalú.
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MENJAR BÉ
Per Jaume Fàbrega

Pollastre amb albergínies
Una recepta de pollastre guisat –o plati llo– 

procedent de la cuina familiar del  Pla de 

l’Estany.

INGREDIENTS

Un pollastre

Oli o llard

Una ceba

Dos tomàquets

Un pols de farina

Tres o quatre albergínies

Sal

Pebre

Aigua

ELABORACIÓ

Abans prepareu les albergínies tallades i, si 

voleu, mig pelades, deixant-les purgar el líquid 

que desprenen, amb sal, durant una estona (en 

un colador o una fusta inclinada).

En una cassola amb oli feu-hi rossejar els talls 

de pollastre salats i empebrats. Reti reu-los. En 

el mateix greix sofregiu-hi la ceba ratllada. Un 

cop sofregida, afegiu-hi els tomàquets pelats, 

sense llavors i ratllats. Deixeu que s’elabori un 

sofregit ben confi tat, sense parar de remenar 

i afegint-hi una mica d’aigua quan quedi sec. 

Tireu-hi un pols de farina i feu-la rossejar mirant 

que no s’agafi . Torneu-hi a posar el pollastre. 

Traieu part de la pell de l’albergínia, per tal que 

no amargui (tot i que això és opcional; també 

es pot treure tota) i, tallada a trossos, fregiu-

la. Escorreu-la de l’oli i afegiu-la a la cassola 

fent que cogui tot junt un quartet o més, fent 

la xup-xup i ha de quedar un plat amb suc. 

Tasteu-lo de sal. 

NOTES
També s’hi pot posar l’albergínia sense fregir i 

llavors el plat queda més lleuger, però s’ha de 

vigilar el temps de cocció. Aneu en compte que 

no es desfaci.
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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.



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.



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

Dimarts i dimecres, tancat
Segueix-nos a elborgonya

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

UNA PIZZA + REFRESC, 8 €

Cra. Banyoles - Besalú · Tel. 972 593 136 

VINE A FER LA PIZZA A LA FRESCA

AQUEST ESTIU...

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.
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CONSULTORI OBERT Per Marta Expósito
Foto: stockking 

L’organització és clau tant a l’esti u com a l’hivern, 
però quan els dies són més llargs i fa més calor, 
costa més tancar-se a la cuina i preparar menjar 
calent... pot ser que arribem a casa al vespre i 
encara no sapiguem què menjarem per sopar. 
Això no hauria de ser problema si tenim una 
nevera plena d’aliments saludables, llavors en 
sorgirà un àpat sa i lleuger. Però si per contra, 
no hem fet una previsió, pot ser que hi hagi 
temptació de menjar altres plats preparats que 
no acaben de ser del tot sans pel nostre dia a 
dia. 
Podem organitzar-nos com vulguem, cadascú 
ti ndrà la seva tècnica, us explico la meva per si 
us pot ser úti l: 
A l’hivern em planifi co més, faig un menú i així 
ja ti nc previsió del que menjarem al llarg de 
la setmana. Comprem en funció del menú i ja 
tenim els ingredients a la nevera. Si podem, els 
cuinem el diumenge per la setmana següent. 
A l’esti u, però, la planifi cació no és tan efecti va, 
però el que sí plantejo són diferents plats per la 
setmana. Per exemple, sé que vull que al llarg 
de la setmana mengem: ensaladilla, gaspatxo, 
truita de carbassó, amanides, meló amb pernil, 
mongeta verda. Doncs compro en funció 
d’aquests plats i cuino quan puc, dissabte o 
diumenge. Al llarg de la setmana, ho anem 
traient de la nevera en funció del que ens ve de 
gust i podria quedar una cosa així: 
• Dilluns. Dinar: ensaladilla amb ou dur i 

bonítol. Sopar: Gaspatxo i truita de carbassó. 
• Dimarts. Dinar: Amanida + carn planxa. 

Sopar: Mongeta verda freda amb tomata, 
ceba, cogombre, sardines de llauna o pot de 
vidre o sardines fresques brasa. 

• Dimecres. Dinar: Amanida amb mongeta 
seca i bacallà dessalat (empedrat). Sopar: 
Gaspatxo. Truita francesa. 

• Dijous: Dinar: Amanida de tomàquet amb 
mozzarella de búfala i pollastre planxa. 
Sopar: mongeta verda saltejada amb sèsam 
i pernil. Peix planxa.

• Divendres: Dinar: Amanida d’arròs o de 
quinoa. Carn planxa. Sopar: Meló amb pernil. 
Peix planxa.

Aquest és un exemple del com podem esti rar 
alguns plats que cuinem. Si creus que aquesta 
organització t’encaixa, et recomano que quan 
planifi quis els plats, hi hagi abundants plats 
vegetals perquè és el que sol costar més de 
preparar al moment, excepte les amanides. Si 
tens les opcions vegetals ja cuinades, llavors les 
pots combinar com vulguis, però te les acabaràs 
menjant i en conseqüència l’alimentació serà 
més saludable. 

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

Com m’organitzo per menjar saludable a 
l’esti u?

Pol. Ind. del Terri - C/ Indústria, s/n 
17834 PORQUERES
Tel. 972 576 704 · Fax 972 574 023
email: porqueres@mafonsa.cat
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
JULIOL 2022

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

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

FONTCOBERTA
Dies 18, 19, 20, 21, 22
NATÀLIA RUHÍ

CAMÓS
Dies 25, 26, 27, 28, 29
CARME FRIGOLÉ

PORQUERES
Dia 1 
JOSEP M. TORRES

SERINYÀ
Dies 4, 5, 6, 7, 8 
ANNA M. PAGÈS

CORNELLÀ DEL TERRI
Dies 11, 12, 13, 14, 15 
M. CARME BUSQUETS

ADRECES I TELÈFONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TELÈFONS D’INTERÈS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.clinicasalus.org @clinica_salus_infirmorum@ClinicaSalusInfirmorum

PRACTICAR ESPORT? SÍ,
PERÒ AMB SEGURETAT

972 57 02 08DEMANA HORA AL 



www.clinicasalus.org @clinica_salus_infirmorum@ClinicaSalusInfirmorum

PRACTICAR ESPORT? SÍ,
PERÒ AMB SEGURETAT

972 57 02 08DEMANA HORA AL 



Benvolguts/es, arriba la 2a edició del VADART,  amb nou format i novetats  rellevants  en tots  els sentits, 
Nascut el juliol de 2021 a Fontcoberta, és un festival viu, actiu i de futur, i en el seu curt recorregut ja s’ha 
situat dins  el circuit de festivals de músiques modernes  i de les arts de les  comarques gironines. Els 
organitzadors  volen evolucionar-lo i encaminar-lo cap a l’objectiu que activitats  i seccions del festival 
puguin ser itinerants  i arribar així a una major àrea d'influència pel que fa a territori. VADART és un festival 
multidisciplinari i tot el que gira al seu voltant és art, i presentat en marcs incomparables, espais  lúdics i de 
divulgació, i en un ambient adient per tal que petits i grans en gaudeixin en la seva màxima forma 
d’expressió al llarg de tot el festival. Enguany hi participen tres  pobles; Palol de Revardit, Fontcoberta i 
Banyoles. I gràcies als  patrocinadors  que donen suport a la iniciativa, ha estat possible l’ampliació d’un a 
sis dies de festival, amb una vintena d’activitats entre concerts, exposicions, tallers, concursos, etc. 
Perquè el festival vol ser un eix cultural al llarg de tot el Pla de l’Estany.

PROGRAMACIÓ
Palol de Revardit · DV. 08 · 21h a 01h · Música · Gratuït

Inauguració amb NORTHERN CELLOS + grup (a confirmar)
Els Northern Cellos són quatre cellos i un bateria que interpreten versions pop, rock, metal i dance. Presenten “Let’s Rock, 
Let’s Dance, Let’s Cello!”, una proposta per a tots els públics, on reconèixerem cançons que ens han fet ballar durant anys!

Banyoles · DV. 15 i DS. 16 · 10h a 20h · Activitats artístiques
Tallers · Exposicions · 2on Concurs de Pintura · ...

M. Ribera i els tallers de ”Fotoficcions”. Exposicions: “Escultures Transitables de Josep Miàs (espai Eat Art,  Fundació Lluís 
Coromina) i “Pintura recent” d’Amadeu Fabra Masó (Art En Brut - Show Room). 2on Concurs de Pintura (Blau d’Art)

Fontcoberta · DV. 22 · 20h · Música · 16 €
SUU + ELI RODRÍGUEZ + JOVES TALENTS DEL REFUGI DE MÚSICS

La Suu  és  una de les artistes més escoltades de l’actualitat i s’ho ha treballat a consciència. I ve a presentar “Karaoke”, el 
nou disc, que és ple d’indie-pop ballable. Obriran la nit els  concerts dels joves talents del Refugi de Musics.  l els Eli 
Rodríguez implosionaran la nit amb el seu directe.

Fontcoberta · DS. 23 · de 21h a 02h · Arts Escèniques · 10 €
GLÒRIA RIBERA + VERSONAUTAS + NÚRIA GARCIA

Catalunya és terra de vedettes: Rosa M. Sardà, Guillermina Mota, M. Santpere, i la Glòria Ribera les  reivindica a 
l’espectacle “Parné”; a base de cuplets, política, humor, cançó, electrònica, i tot molt punk! Versonautas presentaran “Astre 
Blau”,  l’espectacle és una metàfora del cos i la vida, vestit de poesia, música electrònica i  performance. Tancarà la nit la 
Núria Garcia, que combina el violí elèctric i un set de “deep house”.

Fontcoberta · DG. 24 · 20h · Música · 20 €
JAZZ & Drets Humans amb “Freedom First” KEITH LAMAR i ALBERT MARQUÈS Quintet

“Freedom First” és un projecte i un disc del músic Albert Marquès, on participa Keith Lamar, que fa prop de trenta anys 
que és al corredor de la mort, a Ohio (USA), i en tot aquest temps s’ha convertit en un erudit del jazz. El disc és únic, i el 
primer de la història on participa un condemnat a la pena capital. Pel concert Marquès s’envolta de cinc músics, i Lamar 
des de la presó, via telèfonica, recitarà els poemes que ha escrit.

Festival VADART · 2a edició - UN FESTIVAL MÉS ENLLÀ DE LA MÚSICA!
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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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GENERACIÓ POST

Redacció d’Els Colors

La vostra història…?
Trobem un bon punt de parti da al confi nament 
de l’any 2020. Tot i que vam viure moments 
molt tensos i d’incertesa, el fet d’estar-nos 
a casa ens va permetre enfocar-nos en la 
nostra creati vitat, el nostre benestar, en crear 
i concretar nous projectes, entre ells Refugi de 
Músics.
Aquest projecte va néixer en un context 
pandèmic amb la intenció de donar resposta al 
soroll social. Socialment vivíem un moment dur 
i empati tzàvem especialment amb les persones 
joves. Recordàvem la necessitat que teníem a la 
seva edat de descobrir(nos), comparti r, senti r-
nos part d’un col·lecti u i, en canvi, aquestes 
personetes estaven obligades a quedar-se 
a casa, aïllades, connectades a través de les 
xarxes. 
Refugi de Músics neix del projecte fi nal del 
postgrau en Music Business que estava 
estudiant la Jana. La idea inicial d’aquell treball 
i, de fet, el primer projecte que va redactar, 
era molt extens: era un programa anual que 
vinculava la Indústria Musical amb el món 
social i seguia el model de l’economia circular 
involucrant diferents enti tats locals. Quan 
va arribar el moment de dur-lo a la pràcti ca, 
es va adonar que era massa ambiciós per 
començar. Aleshores, en Marc va tenir la idea 
de simplifi car-ho a la mínima expressió per tal 
de testejar si l’essència funcionava o no. Vam 
redactar una altra proposta, en format de cap 
de setmana intensiu, que va acabar sent un 
reducte, l’essència, del primer projecte. I és 
així com va néixer el format actual de Refugi 
de Músics. 
Refugi de Músics vol acompanyar el talent 
musical emergent per tal que les persones 
que en formen part s’empoderin en la seva 
carrera artí sti co-professional. Generem espais 
on acompanyem les i els arti stes d’una manera 
propera i distesa, per tal de forjar un vincle 
amb cada persona i poder atendre de forma 

concreta les necessitats personals de cadascú 
i cadascuna.
Ens comuniquem amb les i els arti stes per 
entendre la situació de cada projecte artí sti c 
que arriba a nosaltres, ja sigui un projecte 
individual o un de col·lecti u.
Des d’aquesta comunicació i comprensió, 
establim de forma conjunta amb l’arti sta o 
banda els objecti us a treballar i plantegem, si 
cal, un calendari d’actuació, alhora que donem 
un seguiment al projecte.
Tenim la propera edició els dies 9-10 de juliol, 
culminant amb l’actuació dels i les arti stes 
telonejant la Suu el dia 22 de juliol al VADART 
Festi val a Fontcoberta.

Ambició o vocació?
Ens encanta el que fem i ens senti m súper 
afortunades que sigui aquesta la nostra 
aportació a la societat. La vocació és l’origen, la 
moti vació inicial i el motor constant. L’ambició 
també ens ajuda a fer que el projecte evolucioni 
i ti ri endavant. 

Viure per treballar o treballar per viure?
Tot i que ens costa trobar espais de descans, 
per nosaltres és molt important l’equilibri 
i integrar el treball a la vida d’una forma que 
sigui sostenible a llarg termini. 

Jana i Marc Refugi de Músics 





Text: Jordi Galofré
Secció de Patrimoni del CECBESTIMEM EL PATRIMONI COMARCAL

Una de les finalitats del Centre d’Estudis 
Comarcals de Banyoles és estudiar i donar 
a conèixer el patrimoni cultural de la 
comarca, en tots els aspectes 
(arqueològic, històric, arquitectònic, 
artístic, paisatgístic, etc.) i vetllar per la 
seva conservació.  Mantenint i 
actualitzant aquesta voluntat, que ha 
presidit l’actuació del CECB des de la seva 
fundació, el passat 3 de juny es va 
constituir la Secció de Patrimoni del 
CECB, per estudiar i donar a 
conèixer el patrimoni 
comarcal i vetllar per la seva 
salvaguarda. 

Convé precisar, en primer 
lloc, una qüestió de 
terminologia, perquè alguns 
d’aquests monuments són Béns 
Culturals d’Interès Nacional 
(BCIN), Béns Culturals d’Interès Local 
(BCIL) o consten en diversos catàlegs o 
inventaris. És una qüestió rellevant de 
cara a la seva protecció legal.

La llei 9/1993 del 30 de setembre del 
Patrimoni Cultural Català estableix que els 
béns més rellevants del patrimoni cultural 
siguin declarats Béns Culturals d’Interès 
Nacional (BCIN). Per assolir aquesta 
declaració cal complir una sèrie de 
requisits, tramitar un expedient i elaborar 
els informes preceptius. Un cop aprovat 
per la Generalitat, el bé és inscrit al 
Registre de Béns Culturals d’Interès 
Nacional i gaudeix de la màxima protecció 
legal, ja que qualsevol intervenció que s’hi 

pugui fer ha de tenir l’aprovació de la 
Generalitat.

Els béns que no assoleixin la categoria de 
BCIN poden ser declarats Béns Culturals 
d’Interès Local (BCIL), segons decisió de 
cada Ajuntament, que ha de ser validada 
per la Generalitat. Els BCIL queden 
inscrits al Catàleg del Patrimoni Nacional i 
qualsevol intervenció que s’hi faci 

requereix una autorització 
especial.

Hi ha també altres béns que 
consten en catàlegs de 
patrimoni local o comarcal. 
La Generalitat ha elaborat 
un Inventari del Patrimoni 

Arquitectònic Català, que 
inclou els BCIN, els BCIL i 

altres elements arquitectònics. 
L’any 2005, el Consell Comarcal del Pla 

de l’Estany va publicar El Patrimoni del Pla 
de l’Estany. Inventari històric i arquitectònic 
de la comarca, amb gairebé 500 fitxes 
d’edificis i altres elements constructius, 
però sense valor normatiu. L’Ajuntament 
de Banyoles ha elaborat el seu catàleg 
d’edificis i elements arquitectònics a 
protegir, que està inclòs al Pla General 
d’Ordenació Urbanística (POUM). I altres 
ajuntaments de la comarca, en els seus 
plans d’ordenació urbanística, poden 
incloure edificis o indrets que considerin 
d’interès. De tota manera, cal tenir en 
compte que la inclusió d’un edifici en 
aquests inventaris no és cap garantia de 
protecció efectiva.
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Per a més informació

www.banyolescomerciturisme.cat

A partir de l'1 de juliol
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www.banyolescomerciturisme.cat

A partir de l'1 de juliol
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DONES AMB HISTÒRIA
Per Maica Palmada

Qui és Montserrat Juanola Casals?
Aquest mes us parlaré d’una banyolina, perquè 
aquí també tenim dones amb història.
Va ser una treballadora del Balneari de la Puda 
fi ns que va tancar.
Va néixer el 23 de maig de 1939 a can Vila de 
Pujarnol, on els seus pares, en Ferriol Juanola 
i la Modesta Casals, feien de pagesos. Va ser la 
peti ta de 10 germans, 5 nois i 5 noies, i ja de ben 
peti ta es va haver de posar a treballar a la casa per 
ajudar els pares fent tota classe de tasques.
Va anar poc a l’escola, dos o tres anys, això que la 
tenia dins de casa seva, recorda que només era 
una habitació i allà hi havia nens i nenes d’edats 
diverses, ja que les feines del camp i de cuidar el 
besti ar sempre passaven al davant dels estudis.
A l’edat d’11 anys va marxar de casa per posar-
se a fer de minyona a cal Ferrer de Sant Miquel 
de Campmajor, als 15 anys comença a treballar a 
Banyoles a la plaça de les Rodes en un bar que en 
deien ca l’Elàsti c, sempre fent de serventa.
Anys més tard coneix al qui seria el seu marit, en 
Joan Masó i Tarrats, amb qui es casa l’any 1959 a 
l’edat de 20 anys, i se’n va a viure a casa dels seus 
sogres a la Puda, la casa on viu actualment, que és 
davant per davant del balneari.
L’any 1961 neix el seu primer fi ll, en Pere, i com 
que a casa hi havia els sogres que podien tenir 
cura del nadó, entra a treballar al balneari. La 
seva feina era atendre els visitants que hi anaven 
a prendre els banys o a fer inhalacions, ella els 
rebia, els preparava la temperatura de l’aigua de 
la banyera, sempre sota la supervisió del metge, 
els programava l’estona del bany i els deixava les 
tovalloles netes, un cop el client estava, havia de 
netejar tota l’estança completament i deixar-la 
a punt per a la següent visita; recorda que se li 
feia feixuc haver de netejar les rajoles blanques i 
peti tes que hi havia a tots els banys.
Aquell temps eren dues empleades les 
encarregades de fer la feina. El seu horari era de 
nou del matí  a dues del migdia, que era l’horari 
que tenia l’establiment d’obertura al públic, i a la 

tarda es feien les feines de neteja de tot l’edifi ci, 
rentar les tovalloles, repassar les estances i 
deixar-ho tot a punt per a l’endemà.
El que més recorda que feien els visitants eren les 
cures per la pell, el mal de ronyons i les cures per 
a la circulació.
El tracte amb el client diu que sempre va ser molt 
amable i s’hi va senti r molt bé.
Quan el balneari va tancar l’any 1963 va conti nuar 
fent feines a cases i negocis de Banyoles fi ns que 
es va jubilar.
L’any 1964 neix la seva segona fi lla, la Maica, i a 
l’any 1968 la peti ta, la Núria.
Ara, les tardes les passa a l’hospital de dia, 
excepte els divendres, que és el dia que la van a 
veure els nets. En té 5.
Li fa molt de mal veure l’estat actual del balneari, 
recordar com era amb la seva esplendor i veure’l 
ara li fa molta pena, però pensa que ara és massa 
tard per poder fer alguna cosa per mantenir-lo.
Tot i que la Montse no ha provat mai l’aigua, té 
un molt bon record de la seva estada tot i que va 
ser curta. Diu que la fortor de l’aigua d’avui dia no 
té res a veure amb la pudor que feia quan ella hi 
treballava, que se senti a des de dins de casa seva.

La Montserrat al pati  de casa seva al davant del balneari.
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CUIDO LA MEVA 
SALUT MENTAL 

QUAN...
DESCOBREIXO 

I EM DESCOBREIXO

M’interesso per temes 
nous i per altres països i 
cultures; viatjo, llegeixo, 
vaig al teatre, visc noves 

experiències...

Ajuntament de Banyoles

CARNISSERIA LA FARGA

VACANCES 
DEL 4 AL 17 DE JULIOL

Però podeu trobar la nostra 
carn al Supermercat Spar de 

la Plaça dels Turers

C/ Bassa del Cànem, 62. La Farga. Banyoles.
Tel. 972 57 18 72

www.carnstrias.com

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



42 _42 _

UNS ULLS ESTRANYS
Per Mar Vilà

Els esti us de poble
De peti ta sempre m’havia imaginat que els 
esti us als pobles eren com els de la famosa 
sèrie Verano Azul. Anar xiulant en bicicleta 
amunt i avall, passar tardes interminables a la 
platja, menjar gelats gegants i viure mil i una 
aventures. 
La realitat? No sé xiular i no sóc gaire hàbil 
damunt d’una bicicleta. Però encara que fos 
una crack xiulant sobre dues rodes, no crec que 
fos la millor idea passejar-me sota el sol d’esti u 
amb una bicicleta. D’altra banda, a Banyoles no 
hi ha platja i si em menjo un gelat darrere l’altre 
és probable que acabi amb una hiperglucèmia.  
En canvi, sí que puc sorti r a caminar a les 6:00 
del matí  per l’entorn privilegiat de l’estany 
sense pati r els efectes del sol del migdia. Puc 
anar a nedar a l’estany i puc agafar el “moreno” 
de muntanya que, com deia la meva àvia, “és 
més sa i dura més”.
La veritat, és que després de gairebé 15 esti us 
a Banyoles, m’ho segueixo passant la mar de 
bé i ti nc la sensació d’estar de vacances vés a 
saber on, sense necessitat d’allunyar-me gaire 
de casa. Per a algú de Barcelona com jo, poder 
refrescar-se sota l’ombra d’un arbre o amb una 
bona remullada a l’estany, és tot un luxe. O que 
el sol et vagi enfosquint la pell de mica en mica 
i, gairebé sense adonar-te’n arribis a Sant Joan 
que sembla que porti s tres mesos a la platja. 

Poder-te menjar una amanida ben fresca amb 
tomates de l’hort o arreplegar alguna cirera 
d’un cirerer. Totes aquestes coses que abans 
només les podia fer agafant el cotxe i allunyant-
me a Barcelona, ara les ti nc a dins de casa.
No nego que sempre m’ha agradat viatjar, però 
quan el món ens ha impedit moure’ns, jo m’he 
muntat unes estupendes vacances, a Banyoles. 
I sovint, manti nc aquesta conversa:
Algú: On vas de vacances?
Jo: A Banyoles?
Algú: Però si tu ja hi vius, a Banyoles!
Jo: Sí, ti nc la sort de viure en un lloc de vacances 
tot l’any!

TAMBÉ FEM CLASSES AL MATÍ,
INCLOSOS DISSABTES

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

FEM CLASSES TOT L’ESTIU (JULIOL, AGOST I SETEMBRE)
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



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.

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 
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LES CREUS DEL PLA DE L’ESTANY
Per Joan Anton Abellán

Les creus del Pla de l’Estany
Si parlem d’elements religiosos, a tots ens 
venen al cap esglésies, ermites, capelles,... però 
hi ha altres elements que tot i tenir un senti t 
religiós, s’han integrat tan bé en el paisatge 
que en molts dels casos ja no ens ho semblen. 
Em refereixo a elements com les creus. I es 
sobre aquestes que intentaré parlar en propers 
capítols:
Creus de terme. Creus monumentals, 
habitualment de pedra, ubicades a prop de 
l’entrada de poblacions o vora els camins. La 
seva funció no seria exclusivament delimitar 
el terme o assenyalar un encreuament de 
vies, sinó també un lloc per beneir-lo, i també 
com una mostra de pietat, per tal de donar 
la benvinguda o acomiadar els transeünts 
que havien passat per la població. Cal tenir 
en compte, que moltes vegades devien ser 
l’últi ma referència visual dels viatgers quan 
abandonaven un poble i, alhora, possiblement 
també la primera que veien abans d’entrar a la 
població següent. Així doncs, cal imaginar que 
les creus de terme no només eren un símbol 
civil per marcar els termes, sinó que alhora 
indicaven l’inici i la fi  de les zones protegides.
Creus de la Santa Missió. Creus aixecades en 
recordança del conjunt de prèdiques, lliçons 
doctrinals i exercicis pietosos,  imparti des per 
un o diversos sacerdots, anomenats missioners, 
i que durant un període de deu a quinze dies 
aproximadament, es feien en una parròquia o 
localitat per tal d’adoctrinar els fi dels.
Creus en recordança de fets luctuosos. Com 
poden ser accidents, afusellaments,... o fi ns i 
tot fenòmens atmosfèrics, com per exemple les 
inundacions,...
Creus de Viacrucis. Conjunt de 14 creus que 
recorda els moments de la vida de Jesús de 
Natzaret i que la població recorria en processó.
Creus penjades. Situades en façanes properes 

a les esglésies. La seva 
peculiaritat és que 
en comptes d’estar 
formades per graons, 
columna, capitell i creu, 
estaven compostes 
per una mènsula o 
cartel·la de suport que 
sobresorti a de l’edifi ci 
que les aixoplugava, 
sobre la qual hi ha el 
capitell i la creu.
Per últi m ens quedaria 
parlar de les creus en 
la toponímia. Llocs on de ben segur que hi 
havia hagut alguna creu, però de les quals avui 
dia tan sols ens queda la recordança gràcies al 
fet que el seu nom va precedit o acabat per la 
paraula “creu”, com ara “Creu d’en...”, “la Creu 
de...” o bé “...de la Creu”.

Creu de terme de Martí s (Esponellà)
Per la carretera de Banyoles a Figueres, al fi nal 
de la recta del Pla de Martí s, hem d’agafar un 
trencall a l’esquerra que senyalitza el veïnat de 
Martí s. A 250 metres, després de creuar el rec 
d’Espolla, surt a mà esquerra un camí que en 
poc més d’un centener de metres ens durà a 
la creu.
Damunt d’un pilar de secció octogonal de 230 
cm d’alçada, assentada en una base circular de 
pedra de travertí , s’aixeca una creu llati na de 
pedra, amb els braços acabats en relleu, que en 
l’anvers presenta un crucifi x, i en el revers, la 
Verge Maria amb el Nen.
La creu actual és una reproducció de la que 
s’aixecava en aquest mateix lloc, obra dels 
segles XIV-XV . que fou destruïda el 30 de 
novembre de 1936, les restes de la qual són al 
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. 

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 INTENSIU 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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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

Estols i grapats. Ramats al cel. Quins amagatalls els nostres: vora la teula, 
entre els pallers vells. Ens encanta jugar a amagar, i prendre el sol. Sobretot 

al capvespre, quan arriba la posta plena de goig i festa. Saps qui soc?
L’Oreneta

Català: Oreneta; Castellà: Golondrina; Anglès: Barn swallow; Llatí: Hirundo rustica

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS
Són ocells gregaris; això vol dir que tenen tendència a formar grans grups. Volen per traslladar-se d'un lloc a un 
altre en l'època de les migracions, volen moltes orenetes juntes, i arriben a formar grups de milers d'exemplars. 

Mengen insectes que cacen al vol, i amb aquests insectes també alimenten les seves criatures.

Per Clínica 1001



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

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

Estols i grapats. Ramats al cel. Quins amagatalls els nostres: vora la teula, 
entre els pallers vells. Ens encanta jugar a amagar, i prendre el sol. Sobretot 

al capvespre, quan arriba la posta plena de goig i festa. Saps qui soc?
L’Oreneta

Català: Oreneta; Castellà: Golondrina; Anglès: Barn swallow; Llatí: Hirundo rustica

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS
Són ocells gregaris; això vol dir que tenen tendència a formar grans grups. Volen per traslladar-se d'un lloc a un 
altre en l'època de les migracions, volen moltes orenetes juntes, i arriben a formar grups de milers d'exemplars. 

Mengen insectes que cacen al vol, i amb aquests insectes també alimenten les seves criatures.

Per Clínica 1001
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LA FOTO NOTÍCIA D’ARA FA….
Foto: Joan Comalat Text: Josep Grabuleda

A començament de l’any 2007 al Parc de la 
Draga es varen reconstruir les cabanes del 
jaciment neolític.
En aquesta imatge del 10 de febrer de 2007 

es veu la construcció d’una de les cabanes 
neolítiques del jaciment de la Draga. Es 
conserva a l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany 
(Fons de Joan Comalat i Vilà).

La foto notícia d’ara fa 15 anys

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

10

Divuitè Festival de la Veu de Banyoles
www.aphonica.banyoles.cat

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

Amb el patrocini de: Amb el suport de:

Organitza: Producció executiva:

Moltes gràcies!
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TEMPS AL TEMPS
Per Enric Estragués

El segon maig més càlid mesurat mai a 
Banyoles
Benvolguts lectors d’Els Colors, aquest mes 
donarem una repassada al mes de maig 
passat, ja que va ser un mes d’una tremenda 
meteorologia calorífi ca. 
El mes de maig va començar amb una 
confi guració ciclònica amb precipitacions 
generals a Catalunya; però a parti r del dia 4 una 
dorsal anti ciclònica va ser present durant gran 
part del mes, inhibint el pas de pertorbacions i 
amb temperatures elevades.
La calorada va estar provocada per una massa 
d’aire excepcionalment càlida per l’època, que 
ha emergit des del nord d’Àfrica, impulsada 
pel vent del sud. Va afectar de ple la península 
Ibèrica i, en menor mesura, bona part de 
l’Europa occidental fi ns als Alps. La comarca 
del Pla de l’Estany va rebre de ple aquesta 
massa d’aire infernal i els resultats varen ser 
ben coneguts per tots.
L’episodi més destacat d’aquest mes de maig, 
va ser el que es va produir entre els dies 18 i 23, 
amb una calorada insòlita en un mes de maig.
Ha estat el segon maig més càlid que s’ha 
mesurat mai a Banyoles des de que tenim dades 
fi ables, és a dir, des de l’any 1950, amb 20,4 
graus de mitjana, només superat escassament 
per 1 dècima de grau, pel precedent força 
recent del maig de l’any 2000 amb 20,5 graus 
de mitjana. 
L‘anormal calorada concretament del dia 
21, va agafar els banyolins per sorpresa i 
desprevinguts. Ningú esperava una calor tan 
rabiosa al maig. Alguna cosa rara i dolenta està 

passant al clima de la comarca, de Catalunya i 
en general del planeta. Aquell dia 21, el temps 
va deixar un valor de temperatura de 33,9 
graus, insòlit a Banyoles, malgrat que no de 
rècord. 
Els 5 rècords de temperatures de Banyoles més 
altes que el d’enguany i per un mes de maig des 
de l’any 1950, sempre s’han registrat durant 
aquest segle XXI. Són els dels anys 2001 i 
2006, i s’han situat entre els 34 i els 35 graus.
En el mapa adjunt, veiem la calorada a 
Catalunya. 
  
Per més informacio: www.meteobanyoles.com 



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

REHABILITACIÓ D’HABITATGES
FAÇANES I OBRA NOVA

ESPECIALISTA EN MAMPOSTERIA
(COL·LOCACIÓ DE PEDRA)



DISSABTE 9 DE JULIOL

A 2/4 de 12h. OFICI SOLEMNE EN HONOR A 
SANT CRISTÒFOL. A l’església de Santa Maria, 
acompanyat per la cobla La Principal de Porqueres.

Tot seguit, concert de sardanes dins l’església.

Enguany la majoria d’actes de la Festa de Sant 
Cristòfol s’han ajornat degut als efectes de la 
pandèmia.

Esperem l’any vinent poder reprendre la Festa amb 
normalitat i conti nuar amb els actes que celebrem 
tots plegats:

La concentració al Pavelló, la cercavila amb la 
Comissió i el Pendonista, l’ofi ci, l’aperiti u popular, 
les sardanes, la desfi lada i benedicció de vehicles 
enramats, el sopar de germanor, el ball de fi  de 
festa... etc.

Malgrat això volem mantenir viva la fl ama de la 
festa de Sant Cristòfol amb el suport dels presents 
i també en record dels que no hi seran.

Gràcies.

La Comissió de la Festa

Més de 60 anys fent camíES-0641/2001 ES-2003/0425

Tel. 972 584 459 · Mòbil 640 507 408
grupamr7@gmail.com

C/ Barcelona, 25 · BANYOLES

Festa de Sant Cristòfol
Patró d’automobilistes, xofers, transporti stes i mecànics 
del Pla de l’Estany



Ronda Monestir, 99 -101
17820 BANYOLES
Tels. 972 57 03 92
 972 57 00 69
info@transportsbanyoles.cat

Festa de Sant Cristòfol

640 395 002
garatgepladelestany

Telers, 102 · Pol. Ind. La Farga BANYOLES
Tel. 972 57 22 31 · info@garatgeplaestany.com

· SERVEI RÀPID
· MECÀNICA
· ELECTRICITAT
· PNEUMÀTICS
· AMORTIDORS
· FRENS
· PRE ITV
· BATERIES
· AIRE CONDICIONAT
· REVISIONS DE MANTENIMENT

Telèfon 

609 284 872

TRASLLATS A 
PORTS I 

AEROPORTS 

SERVEI A 
PARTICULARS I 

EMPRESES 

CURTS I LLARGS 
RECORREGUTS

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

SERVEI 24 HORES

sussivila@hotmail.com



L’ENTREVISTA

Explica’ns una mica la teva història dins la Comissió 
de la Festa de Sant Cristòfol.
Vaig començar a la comissió l’any 1970. La festa 
feia uns anys que no se celebrava. En Martirià 
Oller, de ca l’Oller, on jo treballava, ens va citar a mi 
i altres deu persones més de diferents tallers per 
mirar de reactivar la festa. Vam crear la comissió 
i vam tornar a engegar la festa fins al dia d’avui. 
Tothom va posar-hi el coll per arriar-ho. Amb els 
anys s’hi ha incorporat el ram dels camions, que hi 
han donat molta empenta. Amb el temps ha passat 
molta gent per la comissió de la festa i això ha 
ajudat que la festa es mantingui viva fins avui.

Et sembla que el fet de fer la festa, tot i que afectada 
per la COVID, pot suposar el punt d’inflexió per 
retornar a la normalitat?
Si, evidentment. El fet de mantenir la festa, tot i els 
problemes derivats de la pandèmia, pensem que 
pot ajudar a portar-nos dintre de poc a la normalitat, 
tot i que aquesta sigui una mica diferent. Hi haurà 
coses que s’hauran quedat pel camí i d’altres que 
s’hauran de canviar per adaptar-s’hi.

És un fet que gremis que engloben el ram de 
l’automoció ho han passat i encara ho estan passant 
malament, veus el futur amb optimisme?
Sí. Hi ha gent amb molta empenta i amb moltes 
ganes de fer coses noves. I això, sens dubte, ajuda 
a tirar endavant. Aquest ram és molt necessari 
per la societat i els temps actuals. I tot i els grans 
canvis als que s’estan adaptant, diria que van pel 
bon camí. Serà llarg però ho aconseguiran.

T’agradaria aprofitar aquest espai per enviar un 
missatge al ram?
Tornant amb el tema de la festa, m’agradaria que 
la gent jove que ara comença agafés el relleu i 
s’impliqués una mica més en l’organització de 
la festa. Jo fa 52 anys que soc a la comissió i 
em sembla que ja és hora de passar a la reserva. 
Sempre podran comptar amb mi pel que faci falta 
perquè tot el que he viscut durant aquests anys, 
tot i que a vegades no ens ha sortit tot prou bé, al 
final les coses bones han sigut moltes i són les que 
guardo al meu record.
Aprofito per donar les gràcies a tots els companys 
de les diferents juntes i col·laboradors que hi 
ha hagut des del principi. Sense el seu esforç no 
hauria estat possible. Visca Sant Cristòfol. 

Josep Teixidor, Jafre, membre de la Comissió 
de la Festa de Sant Cristòfol

Redacció: Els Colors



Festa de Sant Cristòfol

www.aurosabanyoles.com
Camí de la Creu d’en Trull, s/n · Polígon La Farga
Banyoles · 972 57 55 11

QUALITAT, DE CONFIANÇA I AL TEU COSTAT

                el teu concessionari 
Cupra al Pla de l’Estany!

Cupra Formentor Cupra Born (100x100 elèctric)

Segueix-nos!



Per què és tan 
important cuidar el 
nostre vehicle?

En els últims anys els nostres cotxes han passat 
de ser un “luxe” a ser una eina imprescindible per 
nosaltres. Per treballar, per portar els nostres fills a 
l’escola, extraescolars, etc.

Per això és molt important tenir cura del teu vehicle. 
És molt important portar les revisions periòdiques 
al dia, controlar el nivell de l’oli i anticongelant 
constantment, anar al taller de confiança si sentim 
qualsevol soroll que ens pugui fer pensar que pot 
passar alguna cosa.

Els cotxes han evolucionat moltíssim, ara per 
qualsevol anomalia “piten i s’encenen llumetes com 
si fos Nadal”, i la veritat és que els conductors ens 
hem relaxat molt revisant-los. La majoria de cotxes 
que s’envien a la deixalleria podrien haver-ho 
evitat només controlant els nivells i la temperatura.

Per això aconsellem que reviseu el cotxe, un cop 
per setmana aixequeu el capó i controleu l’oli, 
l’anticongelant i que controleu la temperatura en 
viatges llargs, sobretot a l’estiu perquè al sol el 
cotxe s’escalfa de seguida.

Ja que ara no podem viure sense cotxes, és molt 
important cuidar-los. I amb una petita rutina 
podem aconseguir allargar-los la vida. N’hem de 
ser conscients.

Pol. Ind. Pont Xetmar, C. P, 3 - 17844 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

TALLER OFICIAL EUROREPAR

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)

COL·LABORACIÓ
Text: Marc Taberner - Planxa i Pintura l’Arc



VENDA I REPARACIÓ 
DE MOTOS, BICICLETES 
I MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Horari: 
De dilluns a divendres, 

de 9 a 13h. i de 15 a 20h. 
Dissabte matí, de 9 a 13h. 

C/ Rambla, 32 · BANYOLES
Tel. 972 570 695

motos.camps@hotmail.com 

TRAILERS
DESIGN

Pol. Ind. Pont Xetmar · Carrer C, 3
17844 CORNELLÀ DEL TERRI

T. 972 59 51 90
info@trailersdesign.com
www.trailersdesign.com

TALLER DE 
REPARACIÓ DE CARROSSERIES

TAUTLINERS - FRIGORÍFICS - pisos mòbils 
CISTERNES - PAQUETERS - CONTENIDORS

CABINA/TRACTORA
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Quin és el cost i quin és el valor del nostre servei 
públic?
El cost del nostre servei no el podem controlar, 
només el podem gestionar. Més que mai ens cal 
tenir la calculadora a ma, com altres sectors, però 
més que mai hem de saber fer allò que altres 
sectors sempre han sabut fer i que nosaltres no 
fèiem: repercutir. Si aquest tsunami de costos 
canviants és una guerra, n’hem de sortir vius i 
poc ferits i això passa per gestionar de manera 
constant. En aquests moments el més important 
no és treballar sinó saber a quin preu treballem.
El valor del nostre servei públic l’hem de posar 
nosaltres fent-nos valer. Contaminem? No més 
que moltes altres activitats. Molestem a les 
carreteres? A diferència del que es queixa, és 
el nostre lloc de treball. Donem molt però ens 
exigeixen més? Oferta i demanda en un context de 
falta de camions i conductors i molta demanda de 
transport: que demanin molt però els límits els hem 
de saber posar.
Som empreses de servei públic, essencials sempre, 
encara que només es valori en situacions límit.

Moments de canvis i moments d’oportunitats per 
fer del nostre SERVEI el nostre valor a uns costos 
gestionats.
Ens vam haver de plantar el desembre 2021 després 

d’haver aguantat molt. Les coses no es canvien d’un 
dia per altre i en els darrers 14 anys les crisis s’han 
encadenat una darrere la altra. N’hem aconseguit 
eines: una regulació pel carburant, una regulació 
per la càrrega i la descàrrega, uns cicles de formació 
per conductors per generar relleus generacionals... 
som el sector transport i les entomem per tots 
costats, però individualment sense deixar de 
treballar en el dia a dia i col·lectivament a través 
de la força de l’associacionisme estem demostrant 
que sempre seguim endavant.
Amb tot el nostre esforç professional sapiguem a 
nivell personal gaudir els moments, les trobades 
i les festivitats com la del nostre patró, Sant 
Cristòfol.
Bona diada. 

El cost i el valor del servei

Text: ASETRANSCOL·LABORACIÓ



Festa de Sant Cristòfol

PNEUMÀTICS  + MECÀNICA

C/ de Mata, s/n · 17820 Banyoles · Tel. 972 57 23 32
info@pneumaticssala.com



C/ Llibertat, 130 · 17820 Banyoles 
Tel. 972 57 01 88 

ullastres@2temps.com

AGENT ÚNIC OFICIAL
AL PLA DE L’ESTANY DE:

Visita’ns i junts trobarem la millor moto per tu!

CONCESSIONARI
OFICIAL BETA

Ronda Monestir, 137 - Tel. 972 57 61 29 - BANYOLES



Festa de Sant Cristòfol

VIPUMA 3
PLANXISTERIA I PINTURA

Assegurança de l'automòbil
Cotxe de cortesia a la teva disposició

JOSEP TUBERT I LLENSA Agent d’Assegurances Exclusiu  Núm. reg. C046840299888R

SERVEIS EXCLUSIUS 

Tel. 972 571 261 - M. 669 473 381
josep.tubert@agentes.catalanaoccidente.com

C/ Llibertat, 58 baixos - BANYOLES

- Servei d'orientació mèdica telefònica.
- Rapidesa en la gestió del sinistre i 

comunicació per SMS.
- Notificació de sancions de trànsit, 

recursos i assessoria jurídica.
- Pagament dels cursos per a la 

recuperació de punts del permís de 
conduir. 

- Assistència psicològica a familiars, en 
cas d'accident greu.

COBERTURES PRINCIPALS
ASSISTÈNCIA EN VIATGE:  
- Grua i assistència en carretera des del Km 0.
- Cobertura per tu i per la resta dels ocupants tant viatjant en l cotxe 

assegurat com en altres mitjans de transport.

PER LES TEVES VACANCES O VIATGES INCLOEM:  
- Despeses mèdiques a l’estranger.
- Transport o repatriació.
- Cerca d’equipatges. 

A MÉS, DIVERSES COBERTURES ESPECIALS



PREVENCIÓ 
I SEGURETAT

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que des 
de l’1 de gener fins al 31 de maig d’enguany, 71 
persones han mort en 63 accidents mortals a la 
xarxa viària interurbana de Catalunya. 
Per evitar accidents us volem explicar què són les  
tècniques de conducció preventiva.
Aquest mètode permet recollir la informació 
necessària per circular amb seguretat, anticipar-
vos als imprevistos, reaccionar adequadament i 
adaptar la conducció a les circumstàncies. És en 
gran manera una actitud davant la conducció que 
us porta a circular d’una forma més segura.
Les tècniques de conducció preventiva es basen en 
tres principis bàsics:

1. Visió, que implica saber mirar per recollir la 
informació necessària i rebutjar la que us pugui 
distreure de la conducció.
• Mirar a la llunyania. Mireu fins al punt on us 

trobareu als propers 20 segons.
• Mirar als costats. comproveu contínuament 

l’entorn de la via.
• Mirar pels retrovisors. Mireu pels retrovisors 

no només en maniobrar, sinó regularment.
• Girar el cap. Gireu lleugerament el cap per 

comprovar l’angle mort.

2. Anticipació, per preveure els moviments i 
reaccions dels altres usuaris i avançar-vos.
• Saber processar la informació. Analitzeu el que 

teniu al voltant.
• Adaptar la velocitat a les circumstàncies. 

Adapteu la velocitat per poder aturar el vehicle 
a temps.

• Estar preparat per actuar. Prepareu-vos per 
reaccionar en menys temps.

• Fer-se veure i entendre. Feu-vos veure i 
comuniqueu-vos per no sorprendre els altres.

3. Espai, mantenint les distàncies de seguretat per 
poder actuar davant qualsevol imprevist.
• Espai davanter. Quan circuleu mantingueu 

sempre la distància de seguretat que us  
garanteixi almenys 2 o 3 segons de reacció. 
Quan us deteniu , mantingueu 2 o 3 metres per 
davant.

• Espai posterior. Quan circuleu, freneu amb 
temps i progressivament.

• Si estàs aturat, estigues alerta i preparat per 
sortir.

• Espai lateral. Eviteu les zones d’incertesa a 
l’espai lateral.

Conducció preventiva

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

Comissaria Districte Banyoles Pla de l’Estany

TRANSPORTS INTERCOMARCALS S.A.
PROFESSIONALS DEL TRANSPORT, LOGÍSTICA, EMMAGATZEMATGE 

I DISTRIBUCIÓ DES DE 1963

Veïnat de la Banyeta, 17 · Zona Industrial La Banyeta · 17834 Palol de Revardit
Tel. 972 570 132· www.tisatrans.com · info@tisatrans.com
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El cotxe actualment és un element clau al nostre 
dia a dia, sigui per desplaçar-nos fins al lloc de 
treball, anar a comprar, fer escapades de cap de 
setmana, vacances...
Per evitar possibles avaries, fa falta portar un bon 
manteniment, no es tracta de fer un simple canvi 
d’oli, cal revisar tots els punts clau, tant de la 
mecànica com de tots els sistemes.
A les revisions periòdiques es revisen tots aquests 
punts clau per evitar mals majors, per aquest 
motiu és molt necessari respectar els intervals 
recomanats, sigui per quilometratge o bé per 
temps, ja que hi ha molts elements que estan 
sotmesos a un desgast que es podria accentuar 
amb un manteniment inadequat i provocar 
costoses avaries.
Els lubricants: olis valvulines, líquids de fre tenen 
uns intervals recomanats de substitució que 
cal respectar, el mateix passa amb els elements 
filtrants: filtres d’oli, aire, combustible... un mal 
manteniment pot ocasionar danys al motor.
Pneumàtics: Ès l’únic punt de contacte amb la 
carretera que tenim al cotxe, per tant és essencial 
que estiguin en bon estat, vigilar la pressió 
d’inflat i amb una profunditat mínima d’1.6 mm. 
Cal controlar el desgast uniforme de la banda de 
rodament, al contrari s’hauria d’alinear la direcció, 
controlar que el volant no tingui vibracions, que es 
podrien produir per un desequilibrat de les rodes o 
bé per una deformació del pneumàtic.
Enllumenat: són els que ens fan visibles al circular 
i al mateix moment ens donen visibilitat, cal revisar 
el correcte funcionament de tots els llums, i que 
tinguin una bona orientació del feix lluminós, així 
com evitar enlluernar altres conductors.
Frens: és un dels sistemes de seguretat més 
importants, cal tenir en compte el tacte del pedal, 
un tacte flonjo i amb tendència a enfonsar-se el 
pedal ens pot indicar que el circuit hidràulic no 
està en òptimes condicions, els folres de fre, les 

“pastilles de fre”, porten un sistema avisador, sigui 
acústic o en forma d’avis al quadre d’instruments 
que ens n’indica el desgast; tanmateix, també 
podem notar un tremolor al prémer el pedal de fre 
que ens indicaria una deformació dels discos de 
fre.
Embragatge: és l’encarregat de separar i 
transmetre la força del motor a les rodes, element 
que està sotmès a un exercici de treball molt fort, 
cal tenir en compte el tacte del pedal, l’altura de 
desembragatge i possibles vibracions causades en 
desembragar.
Climatitzador: mantenir l’habitacle del vehicle 
a una bona temperatura ens proporcionarà un 
confort extra en els viatges, sobretot de cares a 
l’estiu amb unes temperatures cada vegada més 
altes, portar al dia el filtre d’habitacle, revisar que el 
circuit tingui la quantitat necessària de gas i revisar 
que el funcionament sigui correcte.
Corretja de distribució: encarregada de transmetre 
el moviment del cigonyal a la part alta del motor 
obrint i tancant les vàlvules, fent que funcioni en 
harmonia. El desgast o trencament de la corretja de 
distribució podria provocar una avaria important 
al motor, cal revisar-la i substituir-la en cas de 
sobrepassar els intervals recomanats pel fabricant 
tant per quilometratge com per anys.
Tots aquests i molts més són punts que revisem 
durant l’estada del vostre cotxe al nostre taller.

La importància d’un bon manteniment del 
cotxe

COL·LABORACIÓ Text: Ramon i Sito - RS Motor



Festa de Sant Cristòfol

MECÀNICA RÀPIDA FRENS PNEUMÀTICS

CLIMA A/C DIAGNOSIS

C/ Dels Escatllar, 3 · 17820 (Banyoles) · T. 972 58 07 81 · M. 651 657 820 
info@rsmotor.cat

AMORTIDORS BATERIES PRE ITV

EL TEU TALLER DE CONFIANÇA

MECÀNICA GENERAL

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

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

CARREGADOR 
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ZONA 
WIFI

PAGAMENT
EFECTIU 

O TARGETA

AIRE 
PURIFICAT

DEMANI’NS PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS
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COL·LABORACIÓ
Per Dr. August Corominas

Professor de Fisiologia Humana
de l’Universitat Autònoma de Barcelona

Hidratació. Aigua, essència de la vida. Per 
què hem de beure aigua?
L’aigua és el component biològic més important. 
Forma part d’un 60-80% del nostre cos. Sense 
aigua no és possible la vida biològica. Totes les 
funcions biològiques necessiten aigua. Els liqüis 
biològics necessiten: LCR, llàgrimes, saliva, suc 
gàstric i intesti nal, bilis, femta, secreció vaginal, 
semen, orina, líquid arti cular...
Té propietats dissolvents, força de cohesió, gran 
calor específi c i elevat calor de vaporització.
Té funció metabòlica, parti cipa en l’acció 
enzimàti ca, regula la temperatura corporal, 
manté el pH en el medi intern, i regula l’equilibri 
hidroelectrolíti c. S’elimina per l’orina i neteja 
l’organisme de ions i substàncies tòxiques com 
urea i creati nina.
És molt interessant el cicle de l’aigua que 
veiem a la imatge. L’aigua de pluja té carbonats, 
fl uorurs, ferro i altres oligoelements. Per això 
necessitem aigua potable. Color transparent, 
sense turbulències, sense olor i sabor insípid. 
Per això es fan sovint els estudis organolèpti cs 
en laboratoris especialitzats.
Ocupa el 70% de la superfí cie terrestre (oceans, 
mars, rius, llacs, aqüífers...).
Dos terços del nostre cos és aigua. La sang en 
conté un 83%, el múscul 75%, el cervell 85% i 
els ossos 22%.
Hi ha moltes classes d’aigua: corrent, mineral, 
carbonatada, de mar, desionitzada, dolça, 
vitalitzada, desti l·lada... Hi ha moltes classes 
d’aigües minerals embotellades (en el món més 
de 1.000).
El balanç d’aigua a l’organisme representa 
beure’n 2,3 litres i eliminar-ne la mateixa 
quanti tat. 
Entrades: aigua beguda més sopes i llet: 1,4 
litres; aliments sòlids, verdures i fruites i 

metabolisme: 0,7 litres. 
Sorti des: orina 1,4 litres, femta 0,4 litres, 
més suor (depenent del clima) 0,1 litres, pell i 
reparació 0,70 litres. Total 2,32 litres.
És molt important l’aigua en els nens, en els 
ancians i en esporti stes.
La deshidratació a l’esport és fatal. Produeix 
una manca de rendiment i potser un coma. 
En la Marató és fonamental, i especialment a 
la Marató des Sables del desert, on es poden 
perdre 10 litres de suor. La deshidratació greu 
pot ser mortal.
El termalisme i la hidrologia mèdica és molt 
interessant per a la gent gran. El concepte 
“prendre les aigües”, aquí a Banyoles, s’ha 
perdut com el balneari de la Puda.
L’aigua però, també pot portar malalti es de 
contaminació de gèrmens: ti fus, gastroenteriti s, 
diarrees, malària, àscaris, tènies, virus... Als 
mars, rius i estanys s’hi practi quen molts 
esports: natació, vela, navegació, rem, 
piragüisme, submarinisme...
Per acabar, es recomanen 8 vasos de líquid 
cada dia.
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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.

UNIVERSITÀRIA d’Educació 
Primària s’ofereix a fer classes 
parti culars, també cuido 
infants. Tel. 629 740 027.

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

LLOGO habitació al centre de 
Banyoles. Tel. 629 513 654.

TENIM espai per guardar 
caravanes, barques, etc. 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.

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

NOIA s’ofereix per donar 
classes parti culars o cangur. 
Tel. 689 558 300 (Núria 
Rodriguez).

COMPRO moto ti pus 
Vespino. Tel. 666 896 027 
(Jaume).

S’OFEREIX coworking 
artí sti c. Tel. 665 406 314.

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

UNIVERSITÀRIA s’ofereix per 
fer de cangur i/o classes de 
repàs a parti r del setembre 
(qualsevol edat fi ns a 3r ESO). 
WhatsApp al 640 391 759.

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

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

LLOGUEM local/taller d’uns 
12 m2 aprox. Amb cobert 
exterior d’uns 35 m2, a 
Borgonyà. Tel. 629 513 654.

VENC bicicleta nens/es, roba 
nadó, sabates futbol núm. 35, 
moble rebedor, parc nadons, 
vitro elèctrica, bosses esport, 
fruites. Tel. 972 584 055.

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

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

ANUNCIS PER PARAULES 
Podeu adreçar-vos a: 

EN VENDA 
IMMOBLE DE 3 PLANTES

130 m2, al centre de 
Figueres, preparat per 

ofi cina, 
local comercial, 

negoci... 
FÀCIL HABILITACIÓ PER 

HABITATGE
PREU: 90.000 euros

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

SOC una noia de 33 anys, 
estudiant GS d’Educació 
Infantil. Si necessites que 
cuidi unes hores el teu fill/a, 
no dubtis de trucar-me. 
L’edat estimada és entre 
1-4 anys i la població és 
únicament a Banyoles. 
Telèfon 628 212 022.

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

DONA amb experiència i 
formació en el sector de la 
neteja, s’ofereix per netejar 
domicilis particulars, oficines, 
restaurants, etc. Truqueu al 
632 462 199.

ES LLOGA garatge per a un 
cotxe al centre de Banyoles. 
Tel. 622 377 540 (trucar a 
partir de les 20 h.).

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.

S’OFEREIX paleta per tot 
tipus de reforma. A hores o 
a pressupost. Bon preu. Tel. 
669 363 329.

VENC tocadiscos, cintes 
cassette, vinil, ràdio antiga, 
làmpada, barra cortina, 
pots Tupperware, moble 
bar, catifa, receptor satèl·lit. 
Telèfon 618 547 607.

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

VENC tamboret, necesser 
viatge, sofà llit Futton, 
reproductor DVD i CD, 
llençols x nenes, forn elèctric, 
accessoris Roomba. Telèfon 
660 475 195.

VENC patins línia, cadireta/
alçador x cotxe, plats pizza, 
llibre violí vol. 2, termòstat 
aquari, TP link600, bambes 
Munich núm. 34. Telèfon de 
contacte 677 732 266.

VENC bicicleta de muntanya 
de dona, un altra de nen i 
piscina grossa. Telèfon de 
contacte 972 574 821.

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

EN VENDA
AUTOCARAVANA 

PERFILADA 
SUNLIGHT T69L 

130 CV
Per viatjar i dormir 5 

persones. 
60.000 km. Any 2015. 

Perfecte estat. 

Telèfon 722 703 657 (Pau)
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ASTRONOMIA Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

Venus al dia (1)

És l’únic planeta, amb la Terra, que porta un 
nom femení. De fet, ambdós planetes són 
bessons.
Els grecs es pensaven que eren dues estrelles 
diferents, una al matí  i altra al vespre. És el 
punt més brillant del cel nocturn. No arriba a 
separar-se del Sol ni 50º (elongació), recordeu 
que és un planeta interior, i per això només es 
veu a l’albada o a la posta del Sol, mai a mitja 
nit.
Galileu va ser la primera persona que va 
observar que Venus tenia fases, igual que la 
lluna, a vegades plena o nova, altres minvant 
o creixent.
El seu disc es veu el màxim de brillant quan 
és quart creient/minvant, amb un 25% 
d’il·luminació, ja que la seva posició és la més 
propera a la Terra, a 37 dies de la conjunció 
inferior. Quan està en fase plena és a l’altre 
costat del Sol i sembla molt peti t a causa de la 
major distància (conjunció superior).
Fins al 1961 no es va defi nir el seu dia en 
243 dies terrestres i el seu any en 225 dies, o 
sigui, que el seu any dura 0,92 dies dels seus. 
La seva rotació és retrògrada, al revés que la 
Terra, sense que se’n sàpiga exactament la raó. 
Aquest fet es va confi rmar el 1964 a través 
de les observacions de tres radiotelescopis, 
situats a Goldstone (Califòrnia), Jodrell Bank 
(Regne Unit) i Ievpatòria (Unió Sovièti ca).
Maxwell Montes és el nom de la muntanya 
més alta de Venus, és a Ishtar Terra. El seu 
pic se situa 11 km per sobre de l’elevació de la 
superfí cie mitjana de Venus. Es va detectar per 
estudis de radar el 1970.
És tan brillant perquè està cobert per núvols 
que refl ecteixen gran part de la llum solar 
entrant. Els núvols groguencs estan formats 
per sofre i àcid sulfúric. No obstant això, està 
cobert amb una espessa atmosfera de diòxid 
de carboni, gotes de diòxid de sofre i àcid 
sulfúric. Aquesta atmosfera és tan densa que 

passejar-hi seria com passar per l’aigua. El rus 
Lomosonov el 1761 va ser el primer a observar 
que tenia alguna mena d’atmosfera. És molt 
més densa i més calenta que la terrestre: la 
temperatura de la superfí cie és de 740 K (467 
°C), mentre que la pressió és de 93 bar.
El diòxid de carboni atrapa la major part de 
la calor del Sol. Les capes de núvols també 
actuen com una manta. El resultat és un “efecte 
hivernacle descontrolat” que ha provocat que 
la temperatura del planeta es disparés, prou 
calenta per fondre el plom. Això signifi ca que 
Venus és encara més calent que Mercuri. Però 
la seva atmosfera rota molt ràpidament, una 
super rotació, gira 60 cops més ràpida que el 
planeta, uns 4 dies terrestres.
La primera sonda que es va enviar a explorar 
el planeta va ser la Venera-1 sovièti ca (1961), 
però va tenir problemes de comunicació i no 
va poder enviar cap dada. El programa Venera 
va enviar 16 sondes entre la data indicada i el 
1983. La sèrie Vega, en concret la 2, el 1985 
va aconseguir posar una peti ta nau al terra de 
Venus i va emetre durant 56 minuts.

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