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L’ENTREVISTA

Redacció d’Els Colors

Miquel Cuenca, regidor de Cultura i
Patrimoni Cultural i Festes
Com s’afronten aquestes Festes d’Agost sense
restriccions?
Amb molta joia, és clar, pel fet de poder
recuperar plenament la nostra festa petita ja
que, malgrat que tant el 2020 com el 2021 la
vam poder celebrar, ho vam haver de fer amb
restriccions. I amb agraïment cap a tothom
que ho ha fet possible, des de les diferents
àrees de l’Ajuntament implicades com les
entitats i els artistes participants.
Les activitats a l’aire lliure i per tot Banyoles
seguiran essent importants?
És que són l’essència de les Festes d’Agost.
Hi ha activitats previstes en espais molt
diversos, amb un especial protagonisme de
la plaça Major i la Draga. I de la quarantena
de propostes programades gairebé totes són
gratuïtes.
Tothom, des dels petits ﬁns als grans, tindrà el
seu espai?
De fet aquesta és una de les preocupacions
i objectius de cada any i de cada festa: que
sigui intergeneracional al 100%. I això vol dir
pensar activitats adreçades a públics concrets
–infants, joves i adolescents sobretot, perquè
la pandèmia els ha rebregat uns anys molt
bonics de la seva existència-. Però també vol
dir dissenyar activitats i espais de trobada
on es puguin barrejar tot tipus de públics
i edats. Considero que aquesta és una de
les obligacions de l’acció pública, promoure
la cohesió social entre col·lectius i grups
d’edat, perquè tots formem part d’una única
comunitat, la banyolina, per bé que amb
accents molt diversos.
Com valores la implicació de les entitats i
associacions?
Doncs és insubstituïble, ras i curt. Encara
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que des de l’Ajuntament poguéssim –que no
podem– suplir la seva acció, mai el resultat
seria el mateix, perquè li faltaria el component
d’autenticitat i d’arrelament en la societat
civil que té el món associatiu. Ho conec bé
perquè he estat quinze anys president d’una
associació i continuo essent soci d’unes
quantes més. Aquesta implicació de les
entitats és un dels símptomes més clars de
la vitalitat de la nostra ciutat. Sense la seva
feina –més ben dit, feinassa–, Banyoles seria,
simplement, una ciutat menys atractiva on
viure.
Són moltes les propostes, però en destacaries
alguna? I per què?
Impossible triar-ne una de sola. Deixa’m
destacar que –per fi!– recuperem el
Carnestoltes d’estiu. També els concerts a la
plaça Major a càrrec de Germà Negre –a les
portes del seu desè aniversari– i l’orquestra
Maribel, que ens permetrà ballar tot allò que
ens vam quedar amb ganes de ballar els dos
darrers anys. I molt especialment els concerts
de Hip Hop de la Draga, perquè crec que seran
una molt bona ocasió de fer visible una escena
rap banyolina emergent i molt interessant.

LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA

Per Josep Grabuleda

Malastrugança a Can Castañer
Els dies 29 i 30 de març de 1935 es van
produir dos incendis successius a la fàbrica
d’espardenyes de Can Castañer, situada a

L’endemà dissabte, al migdia, una espurna va
cremar una sala de màquines localitzada al
soterrani. S’havia produït en una “màquina

l’antic Molí del Canyer, al carrer de Sant Benet,
que va ser enderrocada el 2006 i substituïda
per un aparcament.
Els Castañer eren espardenyers des del segle

borradora”: “Al día siguiente el incendio se
produjo en una sala de máquinas de debajo de
la fábrica, al saltar una chispa de una máquina
llamada “Diablo” y coger varios montones de

XVIII. El 1923 van instal·lar el taller al carrer
de Sant Martirià, número 48, a la galeria de
l’habitatge familiar. Després varen traslladar
la producció al Molí del Canyer. El 1927 Lluís

borra que había en torno de ella, los cuales
empezaron a quemarse”. Aquesta vegada,
però, per apagar el foc va ser necessària la
intervenció dels treballadors, els veïns i els

Castañer i Serra i el seu cosí Tomàs Serra i Port
es van associar i varen convertir el taller familiar
en una “fàbrica moderna”. El 1935 varen
produir unes 55.000 dotzenes d’espardenyes,

bombers: “Debido a la gran rapidez con que
acudieron los trabajadores de la fábrica,
ayudados por los bomberos y algunos vecinos,
pudieron evitar que el incendio se propagase

sobretot destinades a l’exèrcit espanyol.
Els fets ens els refereix el periòdic republicà
barceloní El Diluvio el 2 d’abril de 1935: “En la
mañana de los pasados días 29 y 30 declaráronse

a las demás salas de trabajo”. Tot i les pèrdues
econòmiques (calculades entre tres mil i més
de deu mil pessetes) no va resultar ningú
ferit: “Por fortuna, no hubo que lamentar

dos violentos incendios en la fábrica de
alpargatas propiedad del señor Luis Castañer”.
Van ser dos incendis molt violents, el primer el
divendres 29 de març en un magatzem de borra

ninguna desgracia personal. Las pérdidas son
importantes”. Sortosament, l’edifici i el gènere
estaven assegurats. No va semblar que fossin
focs provocats, sinó que eren fortuïts.

i fil, situat al costat de la fàbrica: “El día 29 se
produjo el primer incendio en un almacén de
borra situado al lado de la fábrica, quemándose

També se’n varen fer ressò la publicació
banyolina Avant (el 31 de març), Diari de
Girona (l’1 d’abril), el barceloní La Vanguardia i

una gran cantidad de dicho material que tenían
almacenado, desconociéndose las causas
que lo produjeron”. Segons sembla estaven
cremant la borra a fora i el foc, a causa del

El Heraldo de Madrid (ambdós el 2 d’abril), La
Voz de Aragón i Diario de Almería (tots dos el 3
d’abril) i el madrileny Ahora (el 5 d’abril, amb
una fotografia de Rafael Vilarrubias i Ros).

vent, va arribar al magatzem. La intervenció
ràpida dels bombers va aconseguir frenar-ne
la propagació: “Afortunadamente los bomberos
pudieron sofocarlo a los pocos momentos”.

No cal dir, que, a causa del material amb què
es treballava a Can Castañer, aquests incendis
no varen ésser els últims (ni únics) que varen
patir. Tanmateix, no deixa de ser curiós que se’n

Tanmateix, la teulada es va ensorrar.

repetissin dos en dos dies consecutius.
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SENSE COMPROMÍS,
!
ESTEM TANCANT GRUPS
Més de 20 anys al vostre costat ens avalen!
Grups reduïts des dels 4 anys.
Ubicació: Centre de Tecnificació la Farga
i pavelló de la Draga.
IVAN MORÓN DIRECTOR TÈCNIC ADULTS Tel. 647 695 874
ADRIÀ MARTÍNEZ DIRECTOR TÈCNIC INFANTILS Tel. 616 066 640
Consulta els nostres horaris a la web, Facebook o Instagram
www.artsmarcialsbanyoles.com
artsmarcialsbanyoles@hotmail.com

Segueix-nos a
artsmarcialsbanyoles5

artsmarcialsbanyoles

ACOMIADAMENT
Després de 172 articles publicats a la revista
Els Colors, ha arribat el moment que, per motius
personals, he de donar per acabada aquesta
relació. Han estat molts anys els que, mes
darrere mes, he anat enviant el meu article. Era
una rutina, i diuen que les rutines a la llarga es
fan tedioses, però en aquest cas no ha estat així.
He escrit, que és el que m’agrada. I he escrit
sobre allò que en aquells moments em venia de
gust. És així de clar i per això he d’estar agraït
a tots els membres que conformen la família
d’Els Colors, començant pel Sr. Font (q.e.p.d.),
que en una primera entrevista em va animar
a col·laborar-hi, fins al seu fill, en Josep, que
igualment va seguir recolzant-me, fins i tot quan
fa uns mesos ja em vaig començar a plantejar
deixar d’escriure-hi. I també a l’Anna Sitjà i en
Josep Ignasi Estany “Runi”. Però, com dic, ara i
per motius que no venen al cas però que faran
que estigui pensant en altres projectes, —i que
per sort no tenen res a veure amb la meva salut
ni en la de cap familiar proper―, he de donar
per acabada aquesta relació.
Una relació que es remunta al mes de
desembre de 2005 amb un article titulat
“Carta als Reis” i en el qual intentava donar
unes recomanacions a l’hora de comprar un
telescopi, tota vegada que per aquells anys jo
era el president d’Astrobanyoles i aquesta era
una pregunta força recurrent entre els socis i
no socis, en aquelles dates properes a les festes
nadalenques.
Però va ser una cosa esporàdica i de fet no va
ser fins al mes d’octubre de 2007 quan ja m’hi
vaig posar seriosament, començant així una
llarga i ininterrompuda col·laboració articulista
amb aquesta revista fins avui.
Érem a la recta final d’aquell 2007 i jo estava
a punt de deixar la presidència del Club
Natació Banyoles i tornava a les meves tasques
de gestionar l’arxiu de l’entitat quan se’m
va ocórrer escriure sobre la vida d’aquelles
persones que havien tingut un cert significat en
la història del Club: antics presidents, directius,
entrenadors, esportistes,...
I una cosa porta a l’altra, doncs acabada
aquesta primera etapa de biografies, en vaig
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Per Joan Anton Abellán

començar una de nova: la de personatges
que d’una manera o altra havien col·laborat
en fer més gran la història del Pla de l’Estany.
Va ser una etapa que va començar el mes de
gener de 2009 i que va acabar el desembre de
2019. En aquests onze anys vaig parlar de tot
tipus de personatges, des de militars i gent de
carrera, fins a fabricants i empresaris, passant
per inventors, monjos, escriptors, etc. En total
132 biografies, fins que va arribar un moment
en què trobar-ne un de nou cada mes es va fer
força feixuc. Fou així com a partir de 2020 i fins
tot just fa un parell de números vaig fer un salt
al món dels esports banyolins i a la història de
les entitats que els han aixoplugat. Però tot té
un començament i un final. I si el començament
va ser un llunyà 2005 o 2007, depèn com es
miri, el juliol de 2022 ha estat el final.
Però abans d’acabar m’agradaria respondre a
una pregunta que m’han fet més d’una vegada:
han estat les investigacions dutes a terme per a
escriure aquests articles, les que després m’han
servit per publicar alguns dels meus llibres que
al llarg d’aquests anys he escrit. O bé ha estat
al revés, els llibres que he publicat m’han servit
per publicar els articles?
I la resposta és ben senzilla. Les dues preguntes
són certes. I uns han complimentat els altres.
I com a tall d’exemple puc dir que gràcies al
centenar llarg de biografies publicades vaig
poder escriure el llibre Amb noms i cognoms.
151 personatges del Pla de l’Estany (segles XIX
i XX) (2019). De la mateixa manera que les
diferents biografies que vaig escriure sobre
la família dels De Ameller, em varen donar
peu a seguir investigant fins acabar publicant
el llibre Els de Ameller, de corders a militars
ennoblits (2018). Però d’altres vegades ha estat
a l’inrevés. Aquest és el cas del llibre La història
de l’esport a Banyoles fins als JJOO’92, que va
ser la base dels articles que sobre l’origen dels
diferents esports he escrit darrerament.
I això és tot. Fins aquí la meva llarga col·laboració
en la revista Els Colors.
De nou, gràcies a la família d’Els Colors per la
confiança i gràcies als lectors per seguir-me.
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CAMPANYA de l’1 de juliol al 31 d’agost
Per a més informació

www.banyolescomerciturisme.cat

EOG_22

A · VIU
ST

A BANYOLES!

Acadèmia
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GAMMA

CURS HIVERN INICI 5 DE SETEMBRE
MECANOGRAFIA INFORMATITZADA
INFORMÀTICA PER A ESTUDIANTS D’ESO
WORD, EXCEL i POWERPOINT

COMPTABILITAT 1
admin@acgamma.com - www.acgamma.com
Plaça Major, 46 · BANYOLES · Tel. 972 57 30 55

REHABILITACIÓ D’HABITATGES,
FAÇANES I OBRA NOVA
ESPECIALISTA EN MAMPOSTERIA
(COL·LOCACIÓ DE PEDRA)

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

CONSULTORI D’OBSTETRÍCIA
I GINECOLOGIA
ECOGRAFIA OBSTÈTRICA
I GINECOLÒGICA

Dr. JOSEP Mª RAMOS i MAESO

CLASSES DE FRANCÈS
Un jeu d’enfant!
Juga, aprèn i parla
Professora nativa
diplomada en FLE

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

Telèfon 657 80 84 83

ON ANAR
BANYOLES

Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

A les 21:30 h. Club Natació Banyoles.
CONCERT. GUILLEM ROMA.
Energia tropical i reflexió s’entrellaçaran en
un concert a trio que ens transportarà a
paratges com l’oasis de Kiribati o algun bosc
de l’Havana.
Preu: 15€ socis / 20€ no socis / 22€ a taquilla.
Venda d’entrades: www.cnbanyoles.cat
Organitza: Club Natació Banyoles

DIVENDRES 12 D’AGOST

FESTES D’AGOST 2022
DIMARTS 9 D’AGOST

A les 19 h. Plaça Major. ASSAIG A LA FRESCA.
Assaig obert a la Plaça. Petits i grans que teniu
curiositat pel món casteller i encara no us
heu atrevit a provar-ho, aquesta és la vostra
oportunitat! Veniu a tastar-lo de primera mà.
Organitza: Colla Castellera Esperxats de
l’Estany

DIJOUS 11 D’AGOST

A les 21 h. Plaça Major. SARDANES A LA
FRESCA. 7 sardanes de 7 tirades amb la
COBLA CIUTAT DE GIRONA.
Organitza: El Foment de la Sardana.

A les 18 h. Museu Darder. VISITA GUIADA.
Exploradors de l’Estany. Descobrim tot el que
ens amaga l’Estany i el seu entorn! Al Museu
Darder ens endinsarem en la recerca del fons
de l’Estany, la vegetació i la fauna.
Després tots junts ens dirigirem caminant
cap a la vora de l’Estany on, amb els materials
de recerca, descobrirem i aprendrem moltes
coses jugant i divertint-nos.
Edat: a partir de 6 anys acompanyat d’un adult
Preu: 5€ per persona.
Més informació i reserves: Museu
Darder de Banyoles. Tel. 972 574 467;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Places limitades.
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.
A les 20:15 h. Plaça Perpinyà.
CORREFOC TXIQUI.
A càrrec de la colla Txiqui de les Gàrgoles de
Foc.
Recorregut: pl. Perpinyà, av. Països Catalans,
pl. Turers, c/ Mossen Jacint Verdaguer, c/
Vallespirans i pl. de les Rodes.
A les 22 h. Plaça de les Rodes.
BALL DE FESTES D’AGOST.
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ON ANAR
LA BETTY ORQUESTRA
Han seleccionat un extens repertori de temes
ballables d’ara i de tota la vida així com les
millors versions de les grans dècades de la
música que han incorporat en un directe
enèrgic i una posada en escena elegant.
A les 22 h. Parc de la Draga. CONCERTS DE
FESTES D’AGOST: HIP HOP.
PARVIS MAGNA
MERA CAMEZ + FLORDELUTO
BABAFLOW
98 ONZAS
COOKAH P & BOOM BOOM FIGHTERS
Organitza: Àrea de Festes amb la col·laboració
de l’Agrupació de Barraques.

DISSABTE 13 D’AGOST

A les 10:30 h. Plaça del Teatre. TALLER
FAMILIAR. IMAGINA LA TEVA JOGUINA.
T’agradaria fabricar els teus propis jocs
i joguines? Només cal que deixis anar la
creativitat. Vine a provar-ho amb nosaltres, tot
aprofitant material de rebuig.
Activitat adreçada a infants a partir de 4 anys,
acompanyats.
Organitza i dinamitza: Escola de Natura
A les 11:30 h. Plaça de la Font. ACTIVITAT
FAMILIAR. El joc #DeBanyoles.
Tira el dau, avança les caselles, supera els
reptes i respon les preguntes. Posa a prova tot
el que saps de Banyoles! Edat: a partir de 6
anys acompanyats d’un adult.
Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles, 972 57 23 61;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Organitzen: Museus de Banyoles.
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.
A les 18:30 h. Els Desmais (davant l’estanyol
del Vilar). QUÉ BUEN DIA! A càrrec de MAITE
GUEVARA. Activitat familiar.
Un espectacle de clown per a persones de
totes les edats, amb ganes de passar-s’ho bé:
absteniu-vos avorrides, tramposes i les qui no
tingueu ganes de jugar o imaginar. Si no hem
vingut a jugar, a què coi hem vingut?
Edat recomanada: A partir de 6 anys.
Organitza: T tela Banyoles.
Més informació: www.ttela.cat
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A les 19 h. Vil·la romana de Vilauba. VISITA
GUIADA.
Vilauba en 3D. Entrem a la vil·la romana.
Edat: a partir de 7 anys.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hora.
Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles, 972 57 23 61;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Organitza: Museu Arqueològic de Banyoles.
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.
A les 19 h. Espai: Claustre del Monestir.
MÚSICA CLÀSSICA. CLARA POUVREAU, MÉS
ENLLÀ DE LA SUITE. VIOLONCEL BARROC.
La violoncel·lista coneguda i estimada pel
públic del Festival Bachcelonas ha enfrontat al
repte d’interpretar una suite per a violoncel sol
de Bach i una sonata per a violí transcrita.
Preu: 10€ / 5€ socis JM Banyoles.
Organitza: Joventuts Musicals de Banyoles.
A les 22 h. Plaça Major. AUDICIÓ DE
SARDANES. COBLA LA PRINCIPAL DE
BANYOLES.
Organitza: El Foment de la Sardana
A les 22 h. La Muralla. GRAN CORREFOC
D’ESTIU. A càrrec de les Gàrgoles de Foc. I
amb la participació de colles convidades de tot
Catalunya.
Recorregut: INICI: Muralla. 1a PART: c/
Porta del forn, pl. Teatre, c/ Església, c/ Sant
Benet, c/ Navata, c/ Valls, aparcament de can
Castanyer (mitja part). 2a PART: c/ Sant Benet,
c/ Canat, Carrer Llibertat, pl. Miquel Boix.

SUPERCARNAVAL D’ESTIU (AQUEST
ANY SÍ, NO ÉS UN FAROL)

A les 23:30 h. Aparcament de Correus. Rua del
Carnaval d’estiu.
Recorregut: Pl. Miquel Boix, c/ Sant Martirià,
c/ Cervantes, c/ Llibertat, parc de la Draga.
A partir de les 00:30 h. Parc de la Draga.
CONCERTS amb: MALUKS.
BATALLA DE DJ: DJ NÀTURA VS DJ
TRAPELLA.
COMITÈ DE DJ
PUNT LILA DEL CARNAVAL D’ESTIU
Si vius o veus una agressió, vine al Punt Lila.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Què és un Punt Lila? És un espai que s’habilita
durant les festes populars amb l’objectiu
d’oferir assessorament i suport a qualsevol
persona que sigui testimoni o pateixi una
agressió masclista i/o LGTBIfòbica, en
qualsevol forma de manifestació: assetjament,
humiliació, insults, etc.
Si tu o un amic teu o una amiga teva us heu
fet mal, o no us trobeu bé... dirigiu-vos al Punt
Mèdic.
Pots trobar suport durant la festa a:
El Punt Lila, tel. 686 951 374.
La Barra (al costat de l’escenari).
Els organitzadors de la festa.
Atenció sanitària (Punt Mèdic).
El personal de seguretat.
La Policia, tel. 972 575 757.
La Clínica Salus.
Emergències 112.
Més informació:
Instagram: @elcomitedebanyolinades
Organitza: Comitè de Banyolinades i Àrea de
Festes.

DIUMENGE 14 D’AGOST

A les 10 h. i a les 11:30 h. VISITA GUIADA
Visita al Parc Neolític de la Draga.
En la visita al parc, podrem accedir a l’interior
deles reconstruccions de les cabanes
prehistòriques i descobrirem el dia a dia d’un
grup de pagesos i ramaders neolítics.
Lloc: Parc Neolític de la Draga.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2’5
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hora.

Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles, 972 57 23 61;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Organitza: Museu Arqueològic de Banyoles.
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.
A les 11 h. Plaça Pau Casals (Correus). TEATRE
D’HUMOR CLOWN. LES VACANCES DE
MADAME ROULOTTE, de la Cia La Bleda.
Comencen les vacances. Arriba al lloc on li
sembla perfecte per passar el seus dies de
relax. Allà té una gran sorpresa: gent que
l’espera i vol passar amb ella aquesta estona.
A les 11 h. Club Natació Banyoles. CAIAC A
L’ESTANY. Gaudiu de l’esport i la natura amb
una fantàstica passejada amb caiac en un
entorn natural únic.
Edat: a partir de 6 anys. Preu: 10€ (inclou
lloguer del caiac i ús de les instal·lacions del
CNB. Activitat amb reserva prèvia.
Informació i reserves: a l’Oficina de Turisme.
Pg. Darder – pesquera núm. 10 – Tel. 972
583 470 / Whatsapp 690 853 395 – Mail
turisme@ajbanyoles.org
Organitza: Ajuntament de Banyoles - Turisme
Banyoles.
A les 19 h. Plaça Major. CONCERTS DE
FESTES D’AGOST.
THE PENGUINS - REGGAE PER XICS.
A les 22:30 h. THE PENGUINS.
A les 00:00 h. FETUS
Col·laboren: Associació Banyoles Comerç i
Turisme, Cèntric, Can Pons, Can Ralita, Cal
Janeret, la Xixonenca, Bar Plaça, Al Born, Bar
Té i Cafè, laSAL, La Consulta, El Capitell, El
Trobador i Mistumi.
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DILLUNS 15 D’AGOST

De 10:30 h a 13:30 h. Places i carrers del Barri
Vell. JOCS PER A TOTA LA FAMÍLIA.
Plaça de la Font.
ESPAI PETITS: JOC I NATURA EN FAMÍLIA.
Un espai perquè els nadons i infants fins a 6
anys puguin jugar de manera segura. A càrrec
de Kincakau, tallers i jocs en família.
Plaça del Teatre.
ESPAI DE JOC: EN CONSTRUCCIÓ. Un espai
pels infants de 5 a 10 anys, perquè lliurement
puguin explorar, crear i experimentar amb
el seu cos i la seva creativitat. A càrrec de
Kincakau, tallers i jocs en família.
TATUATGE AMB HENNA. La henna és un tint
natural de to vermellós o marró que s’usa per
a coloració de la pell mitjançant una tècnica
anomenada mehndi. Preu: 3 €, 5 € i 8 €.
A càrrec d’Equip Rejuga.
Plaça dels Estudis.
ATELIER CREATIU: CREATIVITAT LLIURE.
A l’Atelier Creatiu, és una proposta pensada
perquè els infants puguin experimentar i crear
amb diferents materials. A càrrec de Kincakau,
tallers i jocs en família.
A les 10:30 h. Espai: Parc d’aigua (c/ Girona,
103) JUGUEM AMB AIGUA.
Jugarem, experimentarem i descobrirem el rec
Major i els usos de l’aigua, tot remullant-nos i
passant una bona estona. Edat: famílies amb
infants d’1 a 10 anys.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Informació i reserves: a l’Oficina de Turisme
Pg. Darder – pesquera núm. 10 – Tel. 972
583 470 / Whatsapp 690 853 395 – Mail
turisme@ajbanyoles.org.
Organitza: Ajuntament de Banyoles - Turisme
Banyoles. A càrrec de: Kincakau, tallers i jocs
en família.
A les 11 h. Plaça Major. ESPECTACLE
ITINERANT. PISTA, SI-US-PLAU!, a càrrec de
cia. Pentina el Gat.
Es tracta d’una invasió festiva que encomana
les ganes de gaudir i de jugar a tothom que s’hi
apropi. Jugarem, ballarem, cantarem i riurem
plegats. Pista, si us plau!
A les 11:30 h. Plaça Major. DIADA
CASTELLERA.
Petita actuació a càrrec de la Colla Castellera
Esperxats de l’Estany.
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A les 18 h. Banys Vells. VISITA GUIADA.
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. Durada: 2 hores.
Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles, 972 57 23 61;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Organitza: Museu Arqueològic de Banyoles,
Ajuntament de Banyoles.
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.
A les 18:30 h. Plaça del Monestir. CERCAVILA
DE GEGANTS I CAPGROSSOS, amb la Colla
de gegants, capgrossos i grallers de Banyoles i
la cobla La Principal de Banyoles.
Recorregut: plaça del Monestir, c/Nou, c/
Església, c/Santa Maria, c/Mercadal, c/ de
la Canal, pl. dels Turers, c/ Dr. Hysern i final
davant l’Ajuntament.
A les 20 h. Davant l’Ajuntament. BALL DELS
GEGANTS DE BANYOLES, acompanyats dels
grallers de la Colla Gegantera i LA PRINCIPAL
DE BANYOLES.
A les 22:30 h. Plaça Major.
CONCERTS DE FESTES D’AGOST.
GERMÀ NEGRE.
A les 00:30 h. ORQUESTRA MARIBEL.
L’Orquestra Maribel recupera la música des
dels anys 80 fins ahir.
Col·laboren: Associació Banyoles Comerç i
Turisme, Cèntric, Can Pons, Can Ralita, Cal
Janeret, la Xixonenca, Bar Plaça, Al Born, Bar
Té i Cafè, laSAL, La Consulta, El Capitell, El
Trobador i Mistumi.

DIMARTS 16 D’AGOST

Tot el dia, JORNADA DE PORTES OBERTES
ALS MUSEUS DE BANYOLES.
Entrada gratuïta.
Horari: de 10:30 a 14 h, de 16 a 19 h
Lloc: Museu Darder de Banyoles (Museu
Arqueològic Comarcal tancat per reformes).
Organitza: Museus de Banyoles
De 10 a 14 h. Passeig Dalmau. 84a FIRA DEL
COP D’ULL. Fira de compra, venda i intercanvi
d’objectes de col·leccionisme.
Organitza: Secció de filatèlia i numismàtica del
Centre Excursionista de Banyoles.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
A les 18 h. Paratge dels Desmais.
AUDICIÓ DE SARDANES amb la cobla la
Principal de Porqueres.
Organitza: Fundació Foment de la Sardana de
Banyoles.
A les 22 h. Plaça Xesco Boix (barri Sant Pere).
HAVANERES a càrrec del grup Els Pescadors
de l’Escala. Hi haurà cremat de rom a càrrec de
la Comissió de Festes del barri de Sant Pere.

MUSEU DARDER DE BANYOLES

EXPOSICIONS
Del 18 de juny a l’11 de setembre.
XX Concurs de Fotografia de la natura.
“Paisatges meteorològics”. Exposició de les
millors fotografies presentades en la darrera
convocatòria del concurs.
Organitza: Centre d’Estudis Comarcals,
Limnos, UdG, Museu Darder, Ajuntament de
Banyoles.
Entrada gratuïta.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Àrea de Festes – Ajuntament de Banyoles
Telèfon: 972 58 18 48. Adreça electrònica:
festes@ajbanyoles.org
I també http://www.banyoles.cat
Facebook “Banyoles de Festa”
Twitter @festesbanyoles
Instagram “Banyoles de Festa”
www.cultura.banyoles.cat

NORMES DE SEGURETAT PER ALS
CORREFOCS

PER ALS PARTICIPANTS:
Portar roba de cotó, preferiblement vella,

amb mànigues i pantalons llargs. Portar
un barret amb ales que cobreixi tot el cap
i tapar-se el clatell amb un mocador de
cotó. Protegir-se els ulls. Portar el calçat
adequat (esportiu, de muntanya, etc.). Tenir
cura de tapar-se les orelles per disminuir
els sorolls de les explosions pirotècniques.
Queda prohibit portar productes pirotècnics
particulars, únicament es poden utilitzar
els preparats pels organitzadors. Respectar
les figures de foc, els seus portadors i els
músics. Adoptar una actitud correcta amb
els diables i no obstaculitzar el pas ni fer-los
caure. Seguir en tot moment les indicacions
dels diables. Assabentar-se prèviament
de l’inici del recorregut del Correfoc i dels
punts d’assistència sanitària. En cas de patir
cremades, caldrà dirigir-se immediatament
als punts d’assistència sanitària. En cas de
perill, seguir les instruccions dels diables. No
demanar aigua als veïns. Obeir les indicacions
dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS:
Retirar tots els vehicles dels carrers de
l’itinerari. Abaixar els portals metàl·lics o
persianes en els edificis que en disposin.
Protegir els vidres de les finestres, portes i
aparadors amb cartrons gruixuts. Enrotllar
tots els tendals exteriors dels habitatges i
locals. No tirar aigua als participants ni als
espectadors del Correfoc per la perillositat
que representa. Desconnectar tot tipus
d’alarmes. Retirar de la via pública qualsevol
objecte que pugui dificultar el pas dels actors,
organitzadors i participants al Correfoc.
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BIBLIOTECA COMARCAL
ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS

JOCS DE TAULA
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.
COM QUE SEMPRE VA A TOT ARREU SALTANT
GUARDA LA CRIA DINS LA BUTXACA DEL
DAVANT

ACTIVITATS ADULTS

EXPOSICIÓ
Fins 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.
18 _

NOVETATS AGOST

INFANTIL - FICCIÓ
Dies com aquest. Oriane Smith. Libros del
Zorro Rojo.
La foca del senyor Cleghorn. Judith Kerr.
Meraki.
Somos animales humanos. Rosie Haine. Ekaré.
INFANTIL - CONEIXEMENTS
Dracs, fades i gegants. Oriol Canosa. La Galera.
L’increïble catàleg de rèptils extraordinaris.
Cristina Banfi. Tramuntana.
Sigues un arbre! Maria Gianferrari. Baula.
NARRATIVA JUVENIL
La casa a la mar més blava. Tj Klune. Fanbooks.
ADULTS - FICCIÓ
Doneu i se us donarà. Donna Leon. Edicions 62.
El cartògraf d’absències. Mia Couto. Periscopi.
Anorrear. Michel Houellebecq. Anagrama.
ADULTS - NO FICCIÓ
Bike life en bici por el mundo; La mejores
rutas en autocaravana por los Alpes; Dog trip:
pateando el Norte de España con tu perro;
Lugares generalment distantes; Sender de la
Mediterrània i moltes altres per viatjar i gaudir
de l’estiu.
Bocata: 100 sáncwiches y bocadillos clásicos
desde el reuben hasta el po’boy. Jonas Cramby.
Col & Col.
Querido Pier Paolo. Dacia Maraini. Galaxia
Gutenberg.
CÒMIC
Consulta la guia Extra! Còmic 2022.
CINEMA
ABBA forever. Crhis Hunt. Regne Unit 2019.
Lamb. Vladimir Jóhannsson. Islàndia 2021.
MÚSICA
Consulteu la playlist de Spotify Novetats 2022.

HORARI D’ESTIU

Matí: de dimarts a divendres, de 10’30 a 14h.
Tarda: de dilluns a dijous, de 16 a 20 h.
TANCAT DEL 15 AL 21 D’AGOST.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
MUSEUS DE BANYOLES
Les activitats dels Museus de Banyoles
estan adaptades a les mesures de prevenció
i seguretat per a la Covid-19. Les activitats
presencials estan subjectes a les restriccions
que dictamini el PROCICAT. Consulteu el web
dels Museus de Banyoles uns dies abans de
l’activitat per confirmar si es realitza.

FESTA PETITA DE BANYOLES

Dimarts 16 d’agost. Jornades de portes
obertes als Museus de Banyoles.
Horari: de 10:30 a 14 h., de 16 a 19 h.
Lloc: Museu Darder de Banyoles (Museu
Arqueològic Comarcal tancat per reformes).
Organitza: Museus de Banyoles.
Entrada gratuïta.

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.

VISITA TEATRALITZADA

Diumenge 7 d’agost. A les 19 h. Nuptialis.
Els habitants de Vilauba estan de festa! Es
casa la filla del propietari. Assistirem, com
a convidats inesperats, a una cerimònia de

casament a la romana. Serà un casament
tradicional seguint els ritus o les coses es
torçaran?
Lloc: Vil·la romana de Vilauba. Durada: 1 hora.
Preu: 5 €/persona.
Promociona: Oficina de Turisme de Banyoles.

VISITES GUIADES

Dies 6, 14, 20 i 28 d’agost. A les 10h i 11:30h.
Visita al Parc Neolític de la Draga.
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.
Dissabte 13 d’agost. 18 h.
Vilauba en 3D. Entrem a la vil·la romana.
La vil·la fou un centre d’explotació del
territorid’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 seus habitants...
Edat: a partir de 7 anys. Lloc: Vil·la romana de
Vilauba. Preu: 4 euros; més grans de 65 anys,
2,5 euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hora.
Dilluns 15 d’agost. A les 18 h. Als Banys Vells.
El Rec Major: un passeig històric i natural.
Itinerari que ressegueix el recorregut del
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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. Durada: 2 hores. Preu: gratuït.
Dissabte 20 d’agost. 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.
Edat: a partir de 7 anys. Lloc: Museu
Arqueològic de Banyoles. Durada: 1,5 hora
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Divendres 26 d’agost. 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 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6 anys, entrada
gratuïta.

ACTIVITATS FAMILIARS

Dissabte 13 d’agost. 11:30 h. A la Plaça de la
Font. El joc #DeBanyoles.

Tira el dau, avança les caselles, supera els
reptes i respon a les preguntes. Posa a prova
tot el que saps de Banyoles! Tu i el teu equip
sereu els primers a acabar de fer la volta a
l’Estany? Edat: a partir de 6 anys acompanyats
d’un adult. Preu: gratuït. Durada: 1,5 hora.
Promociona: Oficina de Turisme de Banyoles.
Dissabte 27 d’agost. A les 17 h. Parc Neolític
de la Draga. 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 en aquell mateix
indret, així com la molta de blat, la ceràmica o
la cacera. Edat: a partir de 3 anys acompanyats
d’un adult. Preu: 5 €/persona. Durada: 1,5 h.

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

PAU V E L A

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

B a n y o l e s - To r t o s a
686 895 281
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LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
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

Dissabte 6 d’agost. A les 17 h. Al Museu
Darder. Visita guiada al Museu Darder.
El 1916 es crea el Museu Darder amb les
col·leccions del veterinari i taxidermista
Francesc Darder (1852-1918). El 2007 se’n
fa una remodelació integral. A l’Espai Darder
s’explica l’origen dels museus de ciències
naturals. A l’Espai Estany, les característiques
de l’estany de Banyoles. Edat: No recomanada
per menors de 7 anys. Durada: 1,5 hores.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Organitza: Museu Darder de Banyoles,
Ajuntament de Banyoles.
Diumenge 7 d’agost. 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. Durada: 1,5 hores
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.
Places limitades a 12 persones.
Organitza: Museu Darder de Banyoles,
Consorci de l’Estany, Ajuntament de Banyoles.

ACTIVITATS FAMILIARS

Dissabte 27 d’agost. A les 11 h. Al Museu
Darder de Banyoles.
En Blauet i el Follet (conte amb titelles)

En Blauet, un ocell que viu en indrets d’aigua,
i el seu amic follet que és molt entremaliat,
ens explicaran una història sobre l’estany
de Banyoles, els animals que hi viuen i la
importància de l’aigua. Després ens fabricarem
una corona amb l’emblema d’en Blauet.
Edat: de 3 a 6 anys acompanyats d’una
persona adulta. Durada: 1 h. Preu: gratuïta.
Promociona: Oficina de Turisme de Banyoles
Divendres 12 d’agost. 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 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 moltes
coses jugant i divertint-nos.
Lloc: Museu Darder de Banyoles i Estany
(zona Banys Vells). Edat: a partir de a 6 anys
acompanyat d’un adult. Preu: 5€ per persona.
Durada: 2 hores.

VISITA TEATRALITZADA

Diumenge 21 d’agost. A les 11:30 h. Al Museu
Darder. 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.
Durada: 1 hora. Preu: 5€/persona.

HORARIS MUSEUS

De dimarts a dissabte, de 2/4 d’11 a 2 i de 4 a
7. Diumenges, de 2/4 d’11 a 2.
Més informació: www.museusdebanyoles.cat

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

TANCAMENT VACANCES

De l’1 al 28 d’agost l’Oficina Jove estarà
tancada per vacances. Tornarem el dilluns 29
d’agost en el nostre horari habitual.

BUS NIT OLOT

El dissabte 10 de setembre l’Oficina Jove
organitza el #BusNit per anar a les Festes del
Tura d’Olot. Qualsevol jove a partir de 16 anys
podrà fer-ne ús, per només 3’5 euros el viatge
(es farà anada i tornada).
Cal inscriure’s-hi a l’Oficina Jove del 29 d’agost
al 8 de setembre.
22 _

PUNT LILA FESTA MAJOR DE
BANYOLES

Divendres 12 d’agost, de 22 a 3:30 h.
Dissabte 13 d’agost, de 24 a 5:30 h,
A la zona del Parc de la Draga.
Més informació: plaestanyjove.cat /
@plaestanyjove (Instagram).

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.

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.
Més informació: plaestanyjove.cat

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES
PREINSCRIPCIÓ ALS CURSOS
Del 31 d’agost al 5 de setembre.

JORNADA DE PORTES OBERTES

Dimecres 7 de setembre, de 18 a 20 h.
Més informació:C/ Llibertat, 155, 2n - E.
Tel. 972 58 49 29. www.eoibanyoles.cat

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.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Col·laboració: 3 euros/persona, inclou: bol de
crispetes, bossa de caramels i ampolla d’aigua.
DISSABTE 6 D’AGOST
A 2/4 de 10 de la nit, a l’espai La Xemeneia.
SOPAR POPULAR, obert a tothom!
Menú 15€*: entremès amb embotit, fideuada
de peix, gelat, pa, vi, aigua. Menú infantil 8€*:
tall pollastre a la brasa amb xips, gelat, pa i
beguda.
*No cal portar res, només gana i alegria.
I BALL amb el magnífic conjunt GENION´S.
S’oferirà servei de bar.
Recollida de tiquets: de l’1 al 4 d’agost al c/
Sant Martirià, 47. Tardes, de 18 a 20 h.
Més informació: telèfon 619 618 160
DIUMENGE 7 D’AGOST
A 2/4 11 del matí. TROBADA de veïns,
familiars i amics per acompanyar en cercavila
el Sant i el Penó portat enguany pel Sr. Joan
Rosell, amb la participació de La Principal de
Banyoles.
A les 12 del migdia. MISSA a l’església de
Santa Maria dels Turers. Al finalitzar, la
Cobla La Principal de Banyoles interpretarà
en format concert la sardana “Gloriós Sant
Martirià”, de Monsenyor Valentí Miserachs i
Grau.
A la 1 del migdia. VERMUT per gentilesa la
Local Cooperativa i SARDANES amb la Cobla
La Principal de Banyoles, que interpretarà:
Somni, de Manel Saderra i Puigferrer.
Gloriós Sant Martirià, de Monsenyor Valentí
Miserachs i Grau.
El Barri de Sant Martirià, de Rossend Palmada
i Teixidor.
A 2/4 de 9 del vespre. HAVANERES i
CANÇÓ CATALANA amb el Grup RETORN.
Col·laboració: 3 €/persona, inclou: xarrup de
ratafia (majors de 18 anys) i participació al
sorteig de diferents lots de regals oferts per
establiments i entitats col·laboradores.

ASTROBANYOLES
OBSERVACIÓ DELS PERSEIDS

Divendres 12 d’agost. A les 21 h. Al Pla de
Martís. Sortida nocturna per fer observació
astronòmica de la pluja de meteors que
provoca la cua de pols còsmica que deixa al
seu pas el cometa Swift-Tuttle. Es farà al Pla
de Martís. Hi haurà telescopis per observar el
cel de nit.
Caldrà frontal (amb llum vermella a la zona
d’observació)
És important fer inscripció prèvia.
Informació: www.astrobanyoles.org
info@astrobanyoles.org

ANC PLA DE L’ESTANY
DIADA 2022

L’Assemblea del Pla de l’Estany començarà a
vendre tiquets d’autocar a mitjans d’agost al
bar la Patagònia per anar a la manifestació de
la Diada convocada a Barcelona.
També es posaran a la venda les samarretes
els dissabtes al matí a la parada de la Plaça
Major de Banyoles.
www.ancplaestany.cat
Telegram:@AssembleaPlaEstany

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE
BANYOLES
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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CORNELLÀ
DEL TERRI
FESTA MAJOR DE SORDS
DISSABTE 6 D’AGOST

A les 8 del vespre. Missa en honor al nostre
Beat Francesc Roura, i seguidament, petit
concert amb la CORAL VALL DEL TERRI.
A 2/4 de 10 de la nit. Sopar Popular i ball amb
JESUS FRIGOLER. Menú del sopar: meló amb
pernil, carn a la brasa, postres, cafè i gotes i...
més tard, Rom Cremat per tothom. Preu 15 €.

FESTA MAJOR DE PUJALS DELS
CAVALLERS
DIES 20, 27 I 28 D’AGOST

Actuacions Musicals. Activitats per la mainada.
Sopar Popular.

ATENEU CULTURAL VALL DEL
TERRI
ACTIVITATS D’AGOST

De dilluns a divendres, de 15 a 17 h. Obert.
Sessions de jocs de taula.
Dissabte 20 d’agost, de 20 a 22 h. “FESTA
RETRO” Recordant les festes d’estiu dels 80 i 90.
Dissabte 27 d’agost, de 12 a 13 h. “VERMUT
A LA PLAÇA”. Aperitiu abans de dinar, amb
cata de vermut i conversa.
Dia 23 d’agost. EXCURSIÓ A LOURDES.
Sortida de 3 dies que inclou:
Bus anada i tornada. Guia acompanyant des
del dia de sortida. 2 nits Hotel 3*** al centre
de Lourdes. PC, aigua i vi inclòs. Entrades:
Telecabina, Tren Artouste, Coves Betharram.
Assegurança de viatge i anul·lació Covid19
La Missa (en castellà), a les 11 h., a la Chapelle
St. Côme et Damien i el Rosari, a les 16:15 h.,
davant de la Gruta.
Per a més informació o per propostes
d’activitats podeu contactar amb la Junta de
l’Ateneu al ateneuterri@gmail.com
24 _

CRESPIÀ
X RUTA LITERÀRIA I MUSICAL PELS
CARRERS DE CRESPIÀ
Dissabte 6 d’agost. A les 17 h. Trobada a Cal
Xai, a la plaça Major.
A les 17:15 h. Foto de grup a Cal Xai.
A les 17:30 h. Inici del recital de poesia al pati
de Cal Xai. Benvinguda a càrrec de l’alcalde de
Crespià, Francesc Xavier Quer i Bosch.
A les 17:45 h. Poesia i música a l’església
Parroquial de Santa Eulàlia, a la plaça Major.
A les 20 h. Iniciem el recorregut per diferents
carrers del poble amb poesia i música.
Es recordarà la figura del fotògraf MANEL
BIELSA (CAMERA ROSA) 1953-2020.
Es recollirà llet pel banc d’Aliments del Pla de
l’Estany (deixeu-la a l’església).

POETES I MÚSICS

Cal Xai: Ana Carrera / Ari Català / Imma
Morente / Marta Forment (ukelele) / Duvan
López / Montserrat Aloy.
Església: Arrels Escalenques: Havaneres //
Anna Llensa / Irene Sanchez / Edu Sivori
Alt / Marina Capitán Llamas / Susana Pérez
Cívit / Projecte Mau (guitarra) / Carme Romia
/ Ramon Palma / Roser Sánchez / Katy
Evoghli (música Persa) / Dolors Godoy (amb
Esperanto) / Jordi Rodriguez-Amat / Mariola
Pérez / Montse Pellicer / CLASSICAMATEUR:
Thomas Buvé (violí) i Bet Prat (xel·lo) //
VINYARTISTICS: Albert Claramont i
Montserrat Aloy (performance) // Montse
Estapé (violí) i Eva Alsina (viola).
Carrers: Sara Maria Tonietti (a capel·la) / Manel
Menéndez / Paula Llorens / Jaume Geli /
Carrie Dorca Solà/ Luki Garcia (performance)
/ Josepa Ribera Vallès / Joana Ramos / Gisel.
la Vicens / Gerard Carrió / Núria Viñas /
Imma Forment / Consol Vidal Riera / Clara
Bacquelaine (amb signes) / Pep Panosa
“Jardiner de Sentiments” / Ma. Rosa de la
Concha (guitarra).

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS

FONTCOBERTA
NITS A LA PISCINA
ACTIVITATS D’ESTIU A LA PISCINA

Divendres 12 d’agost. Karaoke, Sopar i
banyada nocturna. Menú: botifarra, beguda i
gelat. Preu: 9 €.
Dissabte 27 d’agost. Festa fi de temporada
de bany amb l’actuació de Kitu Pau,
sopar, banyada nocturna i liquidació de
provisions. Menú: botifarra, beguda i
gelat. Preu: 9 €.

PALOL DE
REVARDIT
CANTADA D’HAVANERES AL
CASTELL DE PALOL DE REVARDIT
DISSABTE 27 D’AGOST

A les 22 h. Al Castell de Palol de Revardit.
Cantada d’Havaneres, a càrrec de Barca de
Mitjana. Gratuït.
Organitza: Ajuntament de Palol de Revardit.
Col·labora: Penya Barcelonista Municipi de Palol.

PORQUERES

guiada a l’estudi taller del polifacètic artista
Carles Fontserè.
Cal inscripció prèvia a www.porqueres.cat.

BIBLIOESTIU, A L’ESTIU TOTA BIBLIO
VIU!
Quadern d’activitats i propostes de lectura
adreçat a nens i nenes de 9 a 12 anys.
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 etiquetar-nos a xarxes socials amb
@bibliotecaporqueres i #bibliotecaporqueres

EXPOSICIÓ

De l’1 de juliol al 2 de setembre. Biografies.
Us hem preparat una selecció de novel·les
biogràfiques i biografies de persones
dedicades a l’àmbit de la ciència, política,
esports, art, cinema, literatura, activisme....
Tant a la sala d’adults com la sala infantil; 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.
Tanquem per vacances de l’1 al 12 d’agost.

BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ

PORQUERES D’ESTIU - AGOST

VISITA GUIADA A L’ESTUDI TALLER
CARLES FONTSERÈ

A PORQUERES TOT TORNA A
COMENÇAR

Dissabte 13 d’agost, a les 19 h. S’ofereix visita

DEL TERRI

Dissabte 6 d’agost, a les 20.30 h., Plaça Major.

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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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
LA LLENGENDA DE LES GOGES

Diumenge 28 d’agost, a les 10.30 h.
Descoberta de les Estunes, amb titelles i taller
Quins secrets amaga el bosc de Les Estunes?
Com és que hi ha travertí? Com es van formar
les esquerdes per les quals podem passar? Qui
són aquests éssers fantàstics que l’habiten?
Descobrirem el bosc, explicarem la llegenda
de les goges amb titelles i farem un taller per
confeccionar el nostre titella.
Punt de trobada: Aparcament de les Estunes
Edat: activitat per a famílies amb infants a
partir de 4 anys. Durada: 1,5 hores.
Reserves i més informació:
Oficina de Turisme de l’Estany
Tel. 972 58 34 70. WhatsApp: 690 853 395.
turisme@ajbanyoles.org
Realitza l’activitat: Escola de Natura.

CAIAC PER LES RIBES DE L’ESTANY

Diumenges 21 i 28 d’agost, 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

111a GALES DE MATA
DIVENDRES 26 D’AGOST

A les 9 del vespre.
8a CAMINADA NOCTURNA.
Sortida des de l’església de Mata.
Inscripcions mitja hora abans de la sortida.
Per celebrar els 111 anys de les Gales,
sortida especial a càrrec de l’Ajuntament de
Porqueres. Preu: 5€. Menors de 10 anys,
gratuït.

DISSABTE 27 D’AGOST

A les 4 de la tarda. Festa d’aigua amb inflables
aquàtics davant de l’Ajuntament de Porqueres
amb MULTI-DIVER.
Hi haurà xocolatada per tothom.
A les 9 de la nit. Al Local Social (Casal de la
Gent Gran). Sopar, i a continuació, ball amb

c/ Església, 19 - 17846 Mata (Porqueres)
SERVEIS

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

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

BANYOLES
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Telèfon 972 581 660
Mòbil 634 500 951

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

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
el grup “LA BAND GOGH”. Menú: Entremès,
fideuà, postres, vi, aigua,cafè i gotes. Preu:
18€. Cal portar plat, coberts i got. Reserva
de tiquets al: 620 966 632 (Josep), fins el 23
d’agost.

DIUMENGE 28 D’AGOST

A 2/4 de 12 del matí. Ofici solemne amb la
cobla LA PRINCIPAL DE PORQUERES.
Tot seguit, 45è CONCURS DE DIBUIX RÀPID
i dues sardanes vermut.
A les 7 del vespre. Actuació del grup de
PLAYBACK del Casal de la Gent Gran de
Porqueres, al Local Social.
NOTA: En cas de pluja, els actes se celebraran
a la pista coberta, al costat de l’escola. La
Comissió es reserva el dret de modificar el
programa sense previ avís.

ACTIVITATS ESPORTIVES
XXX TORNEIG D’ESTIU MEMORIAL
JOAN ESTANY

Dijous 25 d’agost.
A les 20 h.
Lloc: Camp de futbol de Miànigues.
Tradicional torneig d’estiu de futbol, que
enfrontarà el primer equip de la UE Porqueres
amb el CF Quart.
Organitza: UE Porqueres.

VACANCES

Del 16 al 22 d’agost
Obrim el dimarts 23

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

CAMPIONAT D’ESTIU DE TRIPLETES

Diumenge 28 d’agost.
Lloc: Pistes municipals, plaça dels poetes.
Horari: A partir de les 8:30h del matí.
Descripció: Torneig obert a tothom, que es
juga en la modalitat d’equips de tres jugadors.
Més informació: inotbo@gmail.com i al telèfon
618 311 274.
Organitza: Club Unió Esportiva Petanca
Porqueres.

CASAL DE LA GENT GRAN
DINAR PER LA DIADA

Dissabte 10 de setembre. A les 14 h., a Can
Carreras. Menú: arròs, pollastre i botifarra amb
patates, aigua, vi cava, postres, cafè i gotes.
Cal portar plats i coberts.
I tot seguit, ball amb Àngel Puertas.
Preu socis: 15 euros. Preu no socis: 20 euros.
Podeu apuntar-vos-hi del 29 d’agost al 7 de
setembre, al casal, de 15 a 19 h., de dilluns a
divendres.
Més informació a les oficines del Casal.

DONACIONS DE SANG

Per reservar hora: donarsang.gencat.cat

6/8/2022 BANYOLES. Clínica Salus. Només
plasma. De 9:30 a 14 h i de 16 a 21 h.
24/8/2022 CAMÓS. Pavelló municipal.
De 17 a 21 h.

IMPRESSIÓ I ENQUADERNACIÓ
DE TREBALLS ESCOLARS
VACANCES DEL 15 AL 28 D’AGOST
C/ Sant Martirià, 17-19 · Tel. 972 570 742
i.palmada@gmail.com
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MÉS A MÉS
BESALÚ
BALLADA DE SARDANES A BESALÚ
DIUMENGE 21 D’AGOST 2022

A les 18:30 h. A la plaça Llibertat. Sardanes amb
la Cobla Rossinyolets.
Organitza: Foment de la Sardana de Besalú.

XXXVIII TROBADA D’ESTIU DE
MOTOS ANTIGUES “RUTA PLA DE
L’ESTANY”
El dia 4 de setembre, l’Associació de
Vehicles Històrics del Pla de l’Estany,
celebrarà la XXXVIII Trobada d’Estiu de
Motos Antigues “Ruta Pla de l’Estany”.
Sortida al pavelló de la Farga, a les 10 del
matí.

CUIDO LA MEVA
SALUT MENTAL
QUAN...
COMPARTEIXO TEMPS
AMB LA GENT QUE
M’ESTIMA.
Passejant, xerrant, dinant...
Compartir moments em
dona vida.

Ajuntament de Banyoles
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25a ASSEMBLEA DE L’AMIC
El Teatre Auditori Sant Cugat va ser l’espai
encarregat d’acollir el divendres, 8 de juliol
de 2022, la 25a Assemblea general ordinària
de l’AMIC. Dos-cents associats van assistir
a la trobada anual que realitza l’Associació,
per fer balanç del darrer any, explicar els
nous objectius i debatre els reptes de futur.

CASAL CÍVIC I COMUNITARI
BANYOLES
PROGRAMACIÓ SETEMBRE A DESEMBRE
Arts escèniques i musicals:
Teatre musical. Aprendre a tocar la guitarra.
Cançons de taverna. Ball en línia (organitza
AGGB). Country (organitza AGGB).
Activitats manuals i artístiques:
Curs de contes il·lustrats. Taller de brodat
creatiu i experimental. Targetes Pop-up
(organitza AGGB). Lettering. Introducció a
la pintura xinesa. Dibuix i pintura (organitza
AGGB).
Cuina:
Cuina de tardor. Cuina dolça. Cuina Marroc
(organitza NUR).
Activitats físiques:
Hipopressius. Gimnàstica (organitza AGGB).
Salut i benestar:
Tao Kung. Estiraments. Relaxació. Ioga
(organitza AGGB). Ioga Iengar (organitza
AGGB). Memòria. Estimulem els sentits.
Noves tecnologies:
Tauletes i mòbils. Iniciació a la informàtica.
Formació al llarg de la vida:
Taller d’astronomia (organitza Astrobanyoles).
Català. (organitza AGGB). Francès (organitza
AGGB). Anglès (organitza AGGB). Conversa
Anglès.
INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ
De l’1 al 8 de setembre. Presencialment al
Casal Cívic i Comunitari Banyoles o trucant al
972 571 162.

H

BIBLIOTECA COMARCAL
DEL PLA DE L’ESTANY

Vine a jugar
a la Biblioteca!
Agost / Biblioteca

JOCS DE TAULA
Durant els mes d’agost, a
l’espai Infantil de la
Biblioteca, un munt de jocs de
taula per jugar amb els amics o en
família. Jocs per a desenvolupar l’enginy, ampliar
coneixements i descobrir noves maneres de passar-s’ho bé.
Per jugar a la Biblioteca o per fer préstec!

HORARI D’ESTIU: Matins, de dimarts a divendres: de 10.30 a 14 h. Tardes, de dilluns a dijous: de 16 a 20 h.

TANCAT DEL 15 AL 21 D’AGOST

Bústia de retorn tancada de les 14h del divendres 12 d’agost a les 16h del dilluns 22 d’agost.

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

MENJAR BÉ

Per Jaume Fàbrega

Musclos a la marinera
Els musclos de roca es menjaven al natural,
ja que tenen un gust més pronunciat que els
gallecs. Però també es feien amb salsa de
tomàquet, a vegades dits a la marinera, com les
cloïsses. Una recepta que també es feia a les
cases bones.
INGREDIENTS
Un quilo de musclos de roca
Oli
Quatre alls
Una ceba mitjana
Dos tomàquets
Julivert
Una copa de vi blanc
Aigua (uns dos dl)
Sal
Pebre

hi el tomàquet ratllat i ho feu reduir uns deu
minuts. Immediatament tireu-hi el vi i els
musclos, deixant reduir el vi a més de la meitat.
Mulleu-ho amb una mica d’aigua, amaniu-ho
amb sal i pebre i deixeu-ho coure tot junt, uns
tres minuts, fins que la salsa quedi una mica
concentrada.

ELABORACIÓ
Netegeu els musclos, raspant-ne les barbes.

NOTES

En una paella amb l’oli, sofregiu-hi els alls

Hi ha qui primer fa coure els musclos al vapor

pelats tallats ben fins, seguidament afegiu-hi

i els deixa una closca. La mateixa elaboració es

el julivert i ho sofregiu dos segons; afegiu-

pot fer amb rossellons, tellerines, cloïsses, etc
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ON ANAR

a menjar aquest estiu
És temps de gaudir de l’estiu i
menjar fora de casa...
Us oferim un recull dels millors
llocs per esmorzar, dinar o sopar,
amb el millor ambient d’estiu.

NOVETAT! SANGRIA GRANITZADA!
SOPARS A LA FRESCA / MENÚ DIARI
Cra. C-66 km, 41,8 · CORNELLÀ DEL TERRI (Girona)
Telèfon 972 59 40 23
reservas.masferrer@gmail.com · www.hostalmasferrer.es
Horari:

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

HABITACIONS

24h

HABITACIONS REFORMADES AMB TV i BANY COMPLET

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.

RESTAURANT DE BRASA

Oberts des del 2012

CUINA TRADICIONAL, MEDITERRÀNIA
I DE TEMPORADA!

SOPARS A LA TERRASSA
MENÚ DIARI MIGDIA
DE DILLUNS A DIVENDRES

MENÚ FESTIU

DISSABTE I DIUMENGE

CARTA

DE DILLUNS A DIUMENGE NIT
Segueix-nos a
Telèfon 972 173 563
Carrer Xuncla (dins el Centre Cívic) SARRIÀ DE TER

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

elborgonya

Restaurant

Restaurant Bar

Especialitat en plats casolans

Can Garriga

Esmorzars i menú migdia cada dia
També menjars per emportar

DINARS:
Plats combinats, entre setmana
Carn a la brasa, caps de setmana i festius

SOPARS A LA FRESCA
ELS DIVENDRES I DISSABTES

ESMORZARS DE FORQUILLA

Dilluns, tancat

VACANCES DEL 15 D’AGOST AL 5 DE SETEMBRE
Obrim el dimarts 6

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

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

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

Les Coves

BAR RESTAURANT

AQUESTA TEMPORADA

VINE A VEURE ELS PARTITS
DEL GIRONA FC!
Esmorzars de forquilla · Menú diari
Sopars a la fresca
Vine a degustar les nostres carns a la brasa!
Cra. Banyoles - Besalú · Tel. 972 593 136

PÀRQUING

TOTS
ELS DIJOUS
D’AGOST FEM
CARNISSERIA · XARCUTERIA
ELABORACIÓ PRÒPIA · CARNS DE QUALITAT · PATÈS I FORMATGES
EMBOTITS · CANELONS · PLATS PER EMPORTAR

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

3x2

EN PRODUCTES
DE LA NOSTRA CARN

· carnisseriatotbo@gmail.com

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

Segueix-nos a

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

GENERACIÓ POST

CAROLINA ROUTIER CAÑIGUERAL triatleta
La teva història...?
La meva història comença com molts banyolins
i banyolines, al Club Natació Banyoles, on
des de ben petita i juntament amb les meves
germanes vaig iniciar-me amb la natació.
La piscina em va ensenyar molts valors i em
va fer créixer no tan sols com a esportista sinó
també com a persona. Durant aquesta època
vaig tenir la sort de trobar-me amb en Jordi
Toca, l’entrenador que em va guiar durant la
meva època com a nedadora, fins que a l’any
2010 i per un cúmul de circumstàncies vaig
decidir provar el triatló.
Aquell mateix any em vaig traslladar a viure
al Centre d’Alt Rendiment de Madrid, on vaig
tenir la possibilitat de fer de l’esport la meva
professió. Durant els anys següents, vaig estar
competint a Campionats del Món i proves
Internacionals fins que l’any 2016 vaig complir
el somni que tenia des que era petita: participar
en uns Jocs Olímpics, els de Rio de Janeiro.
Amb ambicions de poder repetir Jocs Olímpics
a Tokio 2020, l’any 2018 vaig patir un accident
anant amb bicicleta pels voltants de Banyoles
que em va deixar fora de combat durant un
temps, i a la vegada em va fer revalorar el rumb
de la meva vida. No obstant, l’esport sempre
ha estat i estarà present en la meva vida. M’ha
regalat poder fer unes quantes voltes al món,
descobrir noves cultures i conèixer el meu
marit, en Mario.
Actualment estic immersa en aquest meravellós
camí de la maternitat, que és igual o més
gratificant, i qui sap el destí on em portarà...
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Redacció d’Els Colors

Ambició o vocació?
Considero que en el meu cas és una combinació
d’ambdues. L’ambició és indispensable per
a qualsevol esport d’elit, per no estancarse i per estar constantment buscant assolir
nous objectius. Però un esport minoritari i
amb recursos limitats també requereix una
part vocacional important, d’autèntica passió
pel que un fa. L’esport ha estat per mi una
inclinació natural que he tingut des de ben
petita. Fer esport m’aporta una sensació de
realització personal que penso que difícilment
aconseguiria amb altres activitats.
Viure per treballar o treballar per viure?
Treballar per viure, sens dubte. Només disposem
d’una vida i està a les nostres mans aprofitar-la
al màxim. L’esport m’ha permès durant uns anys
fer del meu hobby la meva feina, i experimentar
de primera mà allò que diuen que “si t’apassiona
la teva feina, no sembla una feina”. Sé que he
estat una afortunada. Ja us podeu imaginar que
l’esportista té una vida laboral molt limitada i
per aquest motiu he compaginat la carrera
esportiva amb la formativa, i he pogut graduarme i fer dos màsters. No sé què em depararà el
futur, però faré el possible per seguir gaudint
del meu dia a dia com fins ara.

COL·LABORACIÓ

Text: Josep Grabuleda SItjà

El Pla de l'Estany, la nostra
comarca
La comarca del Pla de l'Estany té una
superfície de 262,8 km2 i una població de
32.876 habitants, segons dades del 2021.
Integra onze municipis: Banyoles, Camós,
Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà,
Fontcoberta,
Palol
de
Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor,
Serinyà i Vilademuls. La seva instauració
va ser fruit d'una llarga reivindicació.

comptaven per al franquisme. Entre 1951 i
1969 es van prendre les primeres
iniciatives per tal fer reviure la qüestió
comarcal a nivell local, i els principals
geògrafs del país van emetre opinions
diverses. Entre 1969 i 1978 la presa de
consciència
comarcal
s'estenia
a
Banyoles, amb l'aparició de nombrosos
articles sobre aquest tema.

A ﬁnals del segle XIX ja hi havia un cert
sentiment comarcal i, el 1890, es va
publicar el Calendari-Guía de Banyolas y
sa Comarca per l'any del Senyor 1891. A
començament del segle XX algunes
entitats banyolines afegien al seu nom la
denominació “i comarca”. El 1931 la
Generalitat republicana va formar la
Ponència per a la Divisió Territorial de
Catalunya. I es va enviar, el 1932, una
enquesta a tots els municipis de
Catalunya per saber a quina comarca
creien pertànyer i a quin mercat anaven.
Els municipis de l'àrea de Banyoles varen
contestar que pertanyien a una comarca
pròpia o bé que estaven dins la Garrotxa i
anaven al mercat de Banyoles. Malgrat
aquests resultats, la Generalitat de
Catalunya (Decret del 27 agost de 1936) va
preferir incloure la comarca de Banyoles
al Gironès, sobretot per raons de caire
administratiu.

Un primer pas va ser la constitució, el
1975, al ﬁnal del franquisme (aprovada en
el Consejo de Ministros del 12 de
setembre),
de
la
Mancomunitat
Intermunicipal de l’Estany, formada per
Banyoles, Camós, Cornellà del Terri,
Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Mieres,
Palol de Revardit, Porqueres, Sant Andreu
del Terri, Sant Miquel de Campmajor i
Serinyà. En un principi no hi era
Vilademuls i s'hi incloïa Mieres. Més
endavant Mieres es va excloure i s'hi va
apuntar Vilademuls.

Entre 1939 i 1950 la qüestió comarcal
estava tancada. Les comarques no

Finalment, amb la Llei 5/1988, de 28 de
març, publicada al Diari Oﬁcial de la
Generalitat de Catalunya el 16 de maig de
1988, es creava la comarca del Pla de
l'Estany. Aquest nom va ser consensuat
entre tots els municipis. Tanmateix,
alguns municipis com Mieres i Sant
Ferriol van decidir quedar-ne fora i van
optar per integrar-se deﬁnitivament a la
Garrotxa. Per ﬁ, el 27 de juliol d'aquell any
es constituïa el Consell Comarcal.
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Ajuntament d’Esponellà

Centenys i Vilert

Tel. 972 597 800 ajuntament@esponella.cat · www.esponella.cat

EL MUNICIPI D’ESPONELLÀ

Esponellà

En
l'aspecte
paisatgístic,
Esponellà ofereix dos àmbits
clarament diferenciats: una part
del municipi està totalment
integrada a la plana de Martís:
Centenys amb els seus veïnats
Borrell i Brunsó, i els veïnats de
Martís de Dalt i Martís de Baix.
Mentre que la resta correspon a
l'anomenat
Terraprim
d'Empordà, un espai de transició
cap a la plana empordanesa que
es caracteritza per turons suaus

Vilert

Centenys

que se succeeixen amb petites
planes
formant
un
tapís
harmònic de boscos i conreus.
En aquest àmbit trobem els
pobles d'Esponellà, amb el
veïnat de Batllori, i Vilert, amb
els veïnats de Les Caselles i Les
Anglades.
El Pla de Martís és travessat de
sud a nord per la Riera d'Espolla.
Es tracta d'un rec que desguassa
l'estanyol del mateix nom, que
només s'omple si els aqüífers

subterranis
que
alimenten
l'estany de Banyoles estan
totalment plens. La riera segueix
un pendent suau ﬁns arribar a
Martís, on es troba amb una falla
de més de 80 m d'alçària,
originant
un
salt
d'aigua
espectacular.
La
bellesa
d'aquest salt es veu reforçada
per l'escenari que l'envolta: un
bosc de roures i alzines. La riera
aboca les seves aigües al riu
Fluvià.

LLOCS D’INTERÈS
ESPONELLÀ:
El Castell, en fase de restauració i
consolidació.
Esgléisia de Sant Cebrià.
El Pont.
MARTÍS:
La riera i el Salt d'Espolla.
El Pont Medieval sobre la riera d'Espolla.
Coves sepulcrals prehistòriques:
Les Encantades i La cova de Mariver.
CENTENYS:
El poble, amb cases medievals.
L'església parroquial dedicada a Sant Iscle.
Can Vila.
L'ermita de Sant Miquel.
El rentador de la Font de La Farga.
VILERT:
El carrer de l'Església.
L'església de Santa Maria.
La capella de Sant Esteve.

Coves de Mariver a Martís

Castell d’Esponellà Salt d’Espolla

FESTES I CELEBRACIONS
ESPONELLÀ
Festa Major dedicada a Sant Cebrià: Del 16 al 18 de
setembre.
Festa de la Candelera, amb el tradicional Ball del
Tortell: Primer dissabte de febrer.
Festa de Sant Galderic (conjuntament amb
Fontcoberta, Serinyà i Porqueres): 12 d’octubre.
VILERT
Festa Major. Del 2 al 4 de setembre.
CENTENYS:
Festa Popular (arrossada): diumenge 4 de setembre.
Festa de Sant Iscle i Santa Victòria: Segon cap de
setmana de novembre.

Ajuntament de Crespià

M

Tel. 972 597 065 ajuntament@crespia.cat · www.crespia.cat

El Fluvià

Roca Caputxina

Sant Bartomeu del Portell

Sant Miquel de Roca

Pedrera de Cal Taco

Sants Just i Pastor de Pedrinyà

EL SENDER DE PONENT

EL

El sender de ponent transcorre per un relleu
deﬁnit per la presència del riu Fluvià i per la
d'alguns turons que s'alcen a prop seu,
donant lloc a uns desnivells apreciables. Des
de bon principi un camí elevat sobre el riu
ens permet veure la vall del Fluvià i el lent
discórrer del riu. Abans d'arribar a les
ermites de Sant Bartomeu del Portell i de
Sant Miquel de Roca -situada a 170 m
d'alçada- podem baixar, a tocar del riu, a
veure l'entrada d'un túnel inacabat -al qual
no hem d'entrar- i la curiosa Roca Caputxa.
Pràcticament tot el recorregut transcorre
dins d'un bosc mixt mediterrani, ﬁns que es
torna a baixar a tocar del riu, en un indret
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anomenat la Salida, on les arbredes hi
guanyen terreny. De camí al bonic veïnat de
Pedrinyà -amb la seva església dels Sants
Just i Pastor- passem pel costat mateix de la
pedrera de cal Taco (Incarcal), lloc on s'hi
han trobat nombroses restes d'animals
prehistòrics.
Per tornar al poble, ens endinsem altra volta
pel mig del bosc, pugem ﬁns al veïnat del
Portell -des d’on es divisa una bonica vista
de la vall del Fluvià- i ﬁnalment baixem per
la riba dreta del torrent Merler.
La llargada total del sender (sense comptar
els desviaments) és de 8 km i la del sender
curt és de 4,5 km.

à

- Sigueu respectuosos amb la ﬂora i la fauna de l’entorn.
- Tingueu-ne cura, no l’embrotiu i respecteu les
propietats particulars.
- Trobareu més informació a la web de l’Ajuntament
(www.crespia.cat).
- La realització d’aquestes dues rutes ha estat possible
gràcies a la brigada de Voluntaris de Crespià, amb el
suport de l’Ajuntament de Crespià.

Marques dels senders
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EL SENDER DE LLEVANT
El sender de llevant transcorre en la seva
part inicial per l'extensa plana coberta de
noguers,actualment arbre característic
de Crespià. En aquest indret s'hi troba el
pi de can Llavanera i més enllà el pou de
glaç de can Manosa. Al veïnat de
Llavanera, el camí s'endinsa per un bosc
mixt mediterrani de pins i alzines que,
després d'un extens altiplà, ens baixa a la
riera de Sant Jaume, la qual separa els
termes de Crespià i Cabanelles i, per
extensió, el Pla de l'Estany de l'Alt
Empordà. En el punt d'unió d'aquesta
riera amb la de Turbany s'hi troba el lloc
més emblemàtic del recorregut, Roca

Barcelona, un indret molt interessant
des del punt de vista geològic, i on hi
veurem la font homònima sota un
penya-segat sorprenent.
Ja més cap a ponent, i després del veïnat
de Pompià, el recorregut ens puja a les
costes boscoses del nord del municipi i
un cop a dalt se'ns obre l'horitzó del
Prepirineu, amb la presència d'algun
camp de pastura. Acabem el sender
baixant al poble per la bonica vall del
torrent Merler.
La llargada total del sender (sense
comptar els desviaments) és de 10 km i la
del sender curt és de 6,3 Km.

Camps de noguers

Pou del Glaç de Can Manosa

Pi de Can Llavanera

Veïnat de Llavanera

Roca Barcelona

Rentador de Can Paperina

ESTIMEM EL PATRIMONI COMARCAL

Text: Jordi Galofré
Secció de Patrimoni del CECB

Camós: de la petja romana a la masia medieval
Dins del terme municipal de Camós, en els
límits amb Banyoles, hi ha les restes de la vil·la
romana de Vilauba. Es tracta d’un jaciment
arqueològic de primera categoria, que es va
descobrir el 1932 però que no es va excavar
sistemàticament ﬁns a partir de 1978. Les
excavacions
han
posat
al
descobert les restes d’una vil·la
romana
de
considerables
dimensions, amb habitacles, larari
(amb estatuetes de bronze de
divinitats), triclini, rebost, termes,
etc. Va ser habitada des del segle I
aC ﬁns al segle VII dC. Actualment
s’hi fan visites guiades, que són
molt recomanables.
De la petja del món romà, passem
a
unes
altres
ediﬁcacions
característiques del món rural
català: les masies. A Camós n’hi ha
moltes, que ens parlen d’un
passat agrícola i ramader, d’esforç
i treball per conrear la terra, de
pagesos
benestants
i
de
masovers. Al POUM de l’Ajuntament de Camós
hi consten totes, una setantena entre masies i
cases rurals, a més d’una vintena que estan en
estat ruïnós.
Les èpoques de violència que es van viure al
camp català en segles passats va obligar a
fortiﬁcar moltes masies. Aquest és el cas de
dues masies fortiﬁcades que han estat
declarades BCIN (Béns Culturals d’Interès
Nacional): la Sala i la Torre de Can Basses. La
Sala, situada al costat mateix de l’església de

Sant Vicenç de Camós, es va començar a
construir al segle XIII. La part més antiga és una
torre amb ﬁnestres geminades, a una
cantonada de la façana. Al costat d’aquesta
torre hi ha una sala medieval de gran interès. La
«sala» medieval era un gran espai únic, on
tenien lloc totes les activitats de
la casa. Feia, per tant, les funcions
de menjador, estança, lloc de
celebracions, etc. Aquesta sala de
Camós és un bon exemple
d’aquesta
tipologia
arquitectònica. Durant anys, va
ser la rectoria i actualment és un
establiment hoteler. Per la seva
banda, la Torre de Can Basses (s.
XIV-XVIII), situada al veïnat d’en
Ponç, presenta, ben destacada,
una torre de planta quadrada.
Damunt la porta d’entrada, un
escut senyorial ens evoca el
passat de l’ediﬁci.
La Sala de Camós
Les tres esglésies que hi ha al
municipi, Santa Maria de Camós,
Sant Vicenç de Camós i l’ermita de Santa
Magdalena de Noves, tenen orígens romànics,
però han estat molt modiﬁcades en segles
posteriors, sobretot als segles XVI i XVII.
L’ermita de Santa Magdalena de Noves
conserva un interessant retaule de Santa
Magdalena i Sant Valeri, d’autor desconegut,
que es pot datar al segle XVI. És una obra
d’inspiració renaixentista que presenta encara
característiques gòtiques. Totes tres esglésies
són Béns Culturals d’Interès Local (BCIL).

Ajuntament de Camós
Tel. 972 573 192

ajuntament@camos.cat · www.camos.cat

LLOCS D’INTERÈS: Vil·la romana de Vilauba - Salt Dalmau - Església de Santa Maria de Camós
Església de Santa Magdalena de Noves - Església de Sant Vicenç de Camós - La riera Matamors
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Ajuntament de
Fontcoberta
Tel. 972 574 139 ajuntament@fontcoberta.cat · www.fontcoberta.cat

RUTA DE LES FONTS I DEL
PATRIMONI DE FONTCOBERTA
Sender local que transcorre pels paratges del municipi de
Fontcoberta visitant un conjunt de fonts i elements patrimonials, així
com les mítiques Alzines Reclamadores.

LLOCS D’INTERÈS
Font de Melianta
Monòlit de la pedra dreta
Font de la Teula
Alzina reclamadora de l’Omeda
Font de Can Pujol
ITINERARI:

Diﬁcultat: Fàcil
Distància: 10,4 km.
km
Sender curt taronja: 5 km.
Durada: 2h 30 min.
Sender curt taronja: 1h 15 min.
Senyalització: Sender local.
Marques verdes i blanques.

Església de Sant Feliu i Sant Pere
de Fontcoberta
Font de la Mare de Déu de la Font
Ermita de la Mare de Déu de la
Font

Sortida: Plaça de la Font, Melianta,
Fontcoberta
Coordenades: 42.144947 | 2.772503

Zona de pícnic en el punt de sortida
/arribada de la ruta
Algunes de les fonts
no són d’aigua potable

Melianta - Veïnat de Figueroles - Veïnat d’en Fares - Fontcoberta - Veïnat de la Farrès - Melianta

Ermita i font de la Mare de Déu de la Font

Sortida:

Plaça de la Font,
Melianta, Fontcoberta

Església de Sant Feliu i Sant Pere de Fontcoberta

Monolit de la pedra dreta
Font de Can Pujol

Alzina reclamadora
del Puig Saguàrdia
Alzina reclamadora
de l’Omeda

Font de la Teula

Font de pedra

Veure punt de sortida

300 m

DONES AMB HISTÒRIA

Per Maica Palmada

Qui va ser Inés de Castro?

La reina que va ser coronada després de morta. Una vida d’amor,
passió i assassinats.

Va néixer a Galícia el 7 de desembre de 1320, filla
de Pere Fernández de Castro i Aldonsa Suárez de
Valladares. Pertanyia a una de les famílies més
antigues i il·lustres de Galícia. Era besnéta de Sanç
IV de Castella, mentre que per línia femenina era
descendent d’Alfons VI de Lleó.
De petita, va viure al palau de Joan Manuel de
Castella, on vivia amb la seva cosina Constança
Manuel. El 1340 Inés va acompanyar la seva
cosina a Lisboa com a dama de companyia, ja
que Constança s’havia de casar amb el fill del Rei
Alfons IV de Portugal, l’Infant Pere. Però la seva
arribada a la cort va fer créixer una viva passió en
el cor de Pere, el qual va quedar enamorat de Inés
al mateix instant de veure-la.
De la unió de Constança i Pere van néixer tres
fills, era vox populi que Pere i Inés eren amants
en secret. El 1345 Constança mort a causa de
les febres produïdes del part dues setmanes
després de tenir l’Infant Fernando. Això va fer
possible l’amor lliure entre els dos joves, que l’any
1346 es casaren en secret. Van tenir quatre fills
clandestins, que nasqueren durant la unió de
Pere amb Constança.
S’instal·len a Coïmbra per a viure junts en el
Monestir de Santa Clara, el 1351 sol·liciten al
Papa la dispensa per casar-se, ja que eren cosins i
segons el Dret Canònic no podien ser matrimoni.
La Cort Papal rebutja la seva petició.
El 1354 es van casar legalment davant el bisbe
de Guarda. Tot i que la unió va ser beneïda, no
es va poder presentar cap document que provés
l’enllaç, així mateix no hi hagué cap especificació
vers els drets de la nova esposa i els dels fills.
El Rei Alfons temia que, si Inés es convertia
en reina, pogués ser perillós per a la Corona i
Portugal. Així el 7 de gener de 1355, estant el
seu fill Pere de cacera, ordena l’execució d’Inés a
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mans de tres cavallers de la cort portuguesa, fou
morta a punyalades. Tenia 35 anys.
La mort d’Inés va provocar que el príncep Pere
iniciés una revolta que va sumir Portugal durant
dos anys en una guerra civil, fins que el rei
Alfons IV mor i el príncep es converteix en rei de
Portugal, Pere I.
El primer que fa és ajusticiar els assassins de
la seva estimada. Després proclama el seu
matrimoni secret com a vàlid davant les Corts i
corona Inés com a reina de Portugal. I és a partir
d’aquí on es barreja la realitat i la llegenda.
El 1361, Pere ordena construir un monument
fúnebre digne de la seva reina en el Monestir
d’Alcobaça. Quan està acabat, exhuma el cadàver,
enterrat fins llavors a Coïmbra, i amb gran
pompositat el fa traslladar fins a Alcobaça, per
coronar-la com ella es mereix. L’asseu en el tron,
l’engalana amb les vestidures reals i obliga, sota
pena de mort, a tots els nobles i cortesans que li
rendeixin els honors, besant-li la mà momificada.
Després de la cerimònia de coronació es van
realitzar els sumptuosos funerals, dipositant el
seu cos a Alcobaça, en una tomba de marbre
blanc coronada per una estàtua, prop de la qual
va fer erigir la seva pròpia sepultura. No volia
tornar a estar lluny de la seva estimada.
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Ajuntament de
Palol de Revardit
Tel. 972 594 448 ajuntament@palol.cat · www.palol.cat
EL POU DE GLAÇ DE PALOL DE REVARDIT

Pou de Glaç

Tot i que no hem pogut
esbrinar la data de la seva
construcció ens inclinem a
pensar que devia ser a ﬁnals
del segle XVII o els primers
anys del segle XVIII, atès que a
través d’un document de l’any
1711 ja constava com a un dels

pous que subministraven glaç
a la ciutat de Girona (El pou de
glaç de Vilanna, Lluís Solé
Perich, 2001). Segurament
amb diverses intermitències
d’activitat la funció d’aquest
pou es va perllongar ﬁns a la
primera dècada del segle XX
(1900-1910). El gel el produïen
sota la riera del pont Vell de
Marmanya,
a
tocar
a
Riudellots.
Hi
ha
algun
testimoni que quan parla
d’aquell indret l’anomena les
basses del glaç.
Quan va caure en desús es va
fer servir per llençar-hi tota

classe d’animals morts, com
una
mena
de
canyet.
Finalment el van clausurar ﬁns
que el 26 de març de 2000,
d’acord amb l’Ajuntament de
Palol de Revardit, un grup de
voluntaris
del
Centre
Excursionista de Banyoles i del
Centre d’Estudis Comarcals de
Banyoles, amb veïns de Palol,
varen realitzar una acció de
neteja de l’exterior del pou,
varen senyalitzar el camí
d’accés i varen instal·lar un
panell informatiu, com a
primers passos per divulgar
aquest interessant element
patrimonial.

LLOCS D’INTERÈS

Dòlmen del Turó de Sant Dalmau (2700-2200 aC)

Església de Palol de Revardit
Església de Riudellots de la Creu
Església de Sant Martí de la Mota
Pou del Glaç
Pont romànic
Dòlmen del Turó de Sant Dalmau (2700-2200 aC)
Rutes de Salamina
Castell

FESTES MAJORS
FESTA MAJOR DE LA MOTA:
Dies 17 i 18 de setembre
FESTA MAJOR DE PALOL DE REVARDIT:
Dies 23, 24 i 25 de setembre
FESTA MAJOR DE RIUDELLOTS DE LA CREU:
Diumenge 9 d’octubre

Pont Romànic

MARKET DE NADAL I FIRA DE SANTA LLÚCIA DE
PALOL DE REVARDIT:
Dies 10 i 11 de desembre

V

B

C

Ajuntament de
Sant Miquel de Campmajor
Tel. 972 574 626

ajuntament@santmiqueldecampmajor.cat · www.santmiqueldecampmajor.cat

Vista de la Vall

Torre de Ginestar

LLOCS D’INTERÈS
Torre de Ginestar
Briolf
Castell de Falgons
Pont de Can Prat
Castanyer de Sant Nicolau

FESTES I APLECS

Briolf

Cavalcada dels Reis
Dia de la Dona Treballadora: març
Cantada de Caramelles: Setmana Santa
Aplec de Santa Quitèria: maig
Festival Recòndit: juny
Revetlla de Sant Joan
Festival Itinera: juliol
Aplec de Sant Ferriol de Falgons:
2n diumenge de setembre
Festa Major: última setmana de setembre
Homenatge a la Gent Gran: novembre

ALTRES ACTIVITATS

Castell de Falgons

Publicació de la revista Golany (maig i
novembre)
Sortida per tots els veïns de Sant Miquel
Quina Popular
Caminada Popular
Torneig de petanca
Futbol 4a Catalana Territorial

PREVENCIÓ I SEGURETAT

Per Faust Moreno Rodríguez

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

Als transports, sempre atents
Durant aquest estiu potser viatjareu en
transport públic. Per prevenir robatoris durant
aquests desplaçaments cal estar alerta, ja que
els delinqüents aprofiten qualsevol distracció
per actuar.
A continuació, us fem unes recomanacions de
seguretat per poder prevenir aquest tipus de
situacions:
EN GENERAL, ALS TRANSPORTS PÚBLICS
• Desconfieu de les persones que portin una
peça de roba penjada al braç, bosses de
compra, un diari doblegat per la meitat a la
mà o un plànol. Els lladres ho utilitzen per
dissimular les maniobres amb la mà i els
objectes que sostreuen.
• Les bosses de mà sense tancament amb
cremallera són un objectiu fàcil pels
carteristes.
• Els pantalons amb butxaques baixes laterals
i les jaquetes amb butxaques àmplies sense
tancament també són de fàcil accés pels
furtadors.
• Sigueu sempre conscients del vostre entorn.
A LES MÀQUINES DE VENDA DE BITLLETS
• Abans d’utilitzar-les traieu amb antelació
la vostra cartera o els diners per tal de no
exhibir-los.
• Si pagueu amb targeta, eviteu que ningú
s’acosti; els lladres es fixen en les vostres
claus d’accés.
Sovint els carteristes actuen quan els usuaris
valideu el bitllet i no esteu atents a les
butxaques, les bosses o els objectes que porteu.
A L’ESTACIÓ O A LES PARADES D’AUTOBÚS
• Si us atureu per consultar els panells
informatius de l’estació pareu atenció a les
vostres pertinences (bosses, maletes...).
• En les aglomeracions de gent:
• Porteu les motxilles i bosses davant vostre.
• Les carteres, els diners, els mòbils i els
objectes a les butxaques exteriors de les
motxilles són presa fàcil.

A LES ESCALES MECÀNIQUES I ASCENSORS
• Col·loqueu-vos de costat per tenir un contacte
visual constant amb l’entorn.
• Porteu la bossa de mà a davant amb les
cremalleres mirant a l’interior.
• Estigueu alerta si, de sobte, les escales
mecàniques s’aturen; sovint els furtadors
provoquen una aglomeració per generar
confusió entre els viatgers i sostreure’ls les
pertinences.
• Desconfieu si algú us ajuda amb les maletes;
els furtadors poden fugir corrent amb les
vostres maletes.
A L’ANDANA
• Distribuïu-vos al llarg de tota l’andana.
• Eviteu els punts amb alta concentració
d’usuaris.
• Si podeu, eviteu el primer i el darrer vagó, ja
que són els que acostumen a estar més plens i
on prefereixen actuar els furtadors.
• No tingueu pressa per entrar al vagó.
• Els furtadors causen aglomeracions per
mantenir contacte amb la víctima i sostreure
la cartera o els objectes que porti a les
butxaques.
• Sovint els carteristes actuen poc abans que
soni el senyal acústic de tancament de portes;
en aquell moment baixen del vagó amb
l’objecte sostret i la víctima es queda dins del
vagó sense poder reaccionar.
AL VAGÓ O A L’INTERIOR DE L’AUTOBÚS
• Procureu no perdre de vista el vostre
equipatge i tenir-hi sempre algun tipus de
contacte.
• Mantingueu l’equipatge a prop i a la vista:
• Comproveu regularment les vostres bosses
de mà.
• Assegureu-vos que les bosses col·locades a
terra són davant vostre.

LL
D’

Erm
Erm
Arc
La T

Ga

Pa

Sa

Te

Els lladres aproﬁten les situacions en què les
pertinences estan desateses, no les perdeu de
vista.
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Vi

Ajuntament de

VILADEMULS
Tel. 972 594 448 · ajuntament@vilademuls.cat · www.vilademuls.cat

Ajuntament de
Vilademuls
Tel. 972 560 204 ajuntament@vilademuls.cat · www.vilademuls.cat

LLOCS
D’INTERÈS
Ermita de Sant Mer
Ermita de Sant Sebastià
Arc Romà a Vilademuls
La Torre a Vilafreser

Aplec de Sant Mer

Vilademuls (Arc Romà)

EL TERRAPRIM

Galliners

Parets d’Empordà

Sant Marçal de Quarantella

Vilademuls, com una bona part del Pla
de l’Estany, és un paisatge de transició
entre la plana empordanesa i els
aspres de la Garrotxa. En Josep Pla,
d’aquest vessant del país, en deia el
Terraprim. I és per això que nosaltres
us convidem a fer un passeig per
aquest Terraprim que és Vilademuls.
Aquest paisatge en mosaic està
caracteritzat per la presència de
comunitats forestals, principalment
alzinars, dins un territori de marcat
caràcter agrícola, fonamentalment de
secà. La diversitat d'espais i la
variabilitat dels hàbitats és fruit també
de la presència d'una àmplia xarxa
hidrogràﬁca que inclou els aﬂuents i
els seus tributaris, tant de la conca del
Fluvià a la part nord, el Ramirol i la
Casinyola, com els de la conca del Ter,
la riera de La Farga i la Cinyana.
TRES MOTIUS PER VISITAR
TERRAPRIM
Respira
Desendolla’t totalment de l’entorn
urbà i obre tots els teus sentits a
Terraprim.

Terradelles

Vilafreser

Descobreix
Vine a conèixer la cultura i la història
d’aquest increïble racó de Catalunya.
Viu la natura
Descobreix la vida rural en plena
natura en un entorn únic per les
característiques centenàries d'aquest
entorn.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
AGOST 2022

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

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

BANYOLES

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

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

PORQUERES

FONTCOBERTA

CORNELLÀ DEL TERRI

CAMÓS

Dies 1, 2, 3, 4, 5
JOSEP M. TORRES
Dies 8, 9, 10, 11, 12
M. CARME BUSQUETS

TELÈFONS D’INTERÈS

Dies 22, 23, 24, 25, 26
NATÀLIA RUHÍ

Dies 29, 30, 31
CARME FRIGOLÉ

SERINYÀ

Dies 16, 17, 18, 19
ANNA M. PAGÈS

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

CAMÓS

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

L’horari de les farmàcies de guàrdia de Banyoles
comença a les 9 del matí del dia indicat i acaba
a les 9 del matí del dia següent. A les farmàcies
dels altres pobles de la comarca, l’horari és de
les 9 del matí fins a les 10 del vespre del dia
que s’indica.
ADRECES I TELÈFONS
ESTEVE ALSIUS SUÑER
Girona, 7 · Banyoles
Tel. 972 57 00 79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORNELLÀ DEL TERRI

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

CRESPIÀ

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

ESPONELLÀ

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

FONTCOBERTA

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

PALOL DE REVARDIT

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

PORQUERES

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

SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

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

SERINYÀ

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

VILADEMULS

Ajuntament ..........................................................................972 56 02 04
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CONSULTORI OBERT

Per Marta Expósito
Foto: stockking

Llet amb cereals per sopar?
Sempre s’ha dit que la llet amb cereals era un
bon esmorzar, un bon dia una marca de cereals
ho promociona com a sopar lleuger i convenç
la majoria de la població. De fet, suposo que el
que ha passat és que ho trobem còmode, oi? és
més fàcil que posar-se a cuinar verdura cuita al
vespres, etc.
La llet de vaca, tots ja sabem que no és
massa recomanada, que ens infla, que ens
dóna malestar intestinal, fins i tot pot donar
símptomes com diarrea. Per això conec gent
que continua prenent llet amb cereals per
sopar, però canviant la llet de vaca per beguda
vegetal de soja. El problema és que ningú ens ha
explicat potser, que la beguda vegetal de soja
produeix moltes alteracions a nivell hormonal
ja que conté fitoestrògens i això en alguns pot
ocasionar encara més distensió abdominal.
Quan sabem això optem per canviar a una
altra alternativa vegetal com pot ser la beguda
de civada, d’arròs, d’ametlles o d’avellanes.
Però, senyores i senyors... que el problema
també són els cereals! Heu mirat l’etiqueta dels
cereals? heu vigilat si porten sucre? i si porten
fibra afegida? saps si els toleres bé?
Molts cereals tenen sucre, un tòxic per
nosaltres, un producte que ens crea addicció,
dolor i ansietat. Realment amb aquesta
explicació, no hauríem de prendre sucre, però
resulta que ens agrada... perquè crea addicció!
Per això procura que els teus fills no en
prenguin, un cop el proven costa molt de tirar
enrere... Per altra banda, els cereals tenen un
índex glucèmic molt elevat i no és recomanat
prendre’n per sopar. Per fer-ho entenedor, els
cereals ens proporcionen uns nivells de sucre

en sang elevats en pocs minuts, el nostre cos
no és capaç d’absorbir-lo i per tant acumula
aquest sucre en forma de greix i a més a més
sol provocar-nos més gana. Amb això vull donar
a conèixer que la llet amb cereals per sopar no
només ens infla, ens dóna malestar intestinal o
alteració a nivell de la flora intestinal sinó que
també ens pot engreixar... resulta que molta
gent ho fa per aprimar-se!
Hi ha moltes alternatives ràpides, saludables,
que ens poden permetre fer un sopar
equilibrat i amb uns nutrients adequats al que
el nostre cos necessita. Podem tenir sempre
una escalivada al congelador, que amb un
ou remenat és una alternativa fantàstica per
sopar. Pots tenir la previsió de tenir sempre una
crema de verdures congelada, es pot prendre
freda... si saps que aquell vespre soparàs poc
o que no tens temps de preparar-te el sopar,
deixa la crema congelada a la nevera i quan
arribis a l’hora de sopar ja la tens a punt. La
clau de l’èxit està en la previsió i planificació.
Sempre tingues un as sota la màniga... i és tan
fàcil com fer més crema de verdures el dia que
en prepares i així congelar-ne una porció... no
té cap secret, només és pensar-hi!
Recorda que si planifiques els teus menús
serà molt més fàcil menjar sa, equilibrat, amb
menys estrès i fins i tot més econòmic perquè
compres el que realment necessites segons el
menú que t’has preparat.
Si teniu algun dubte o suggeriment em podeu
localitzar al 678 933 437 o bé consultar la web
www.martaexposito.cat

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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Ara més a prop teu
MAITE VIÑAS ORIOL

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

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

T’hi esperem!

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

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

• Pagar una única quota mensual.

• Incrementar la taxa d'interès.

• Obtenir interessants descomptes.

Llar

Automòbil

Vida

Negocis

Estalvi i jubilació

Decessos

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

ANIMALS PROPERS

Per Clínica 1001

Danso i salto i senzillament em moc. Ballo i observo, i simplement sóc.
Volo pel cel, i et miro si em mires. M’amago sovint, entre cortines de núvols
o sobre algun pal de telèfon.
Em coneixes?

Longitud: 50 - 57 cm. Envergadura: 1,13 - 1,28 cm. Pes: 550-1.200 grams. Edat: Fins als 25 anys.
Català: Aligot; Castellà: Busardo ratonero; Anglès: Common Buzzard; Cientíﬁc: Buteo Buteo

LES 7 DIFERÈNCIES

Cua pàl·lida. Ales elevades si puja, més planes quan planeja. Part inferior de les ales amb les bandes clares i
puntes fosques. Taca fosca al “canell”. Cap curt i ample. Espatlles arrodonides i forma encorbada. Part superior
fosca i intensa. Part inferior clara i amb el pit fosc.

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

Flor & Flor

SERVEI 24 HORES
sussivila@hotmail.com
Telèfon

609 284 872
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.

TRASLLATS A PORTS I AEROPORTS
SERVEI A PARTICULARS I EMPRESES
CURTS I LLARGS RECORREGUTS

@florandflorbanyoles

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

MILLÓN VIDA EMPRESES
L’ASSEGURANÇA IDEAL PER
EMPRESES QUE BUSQUEN
DONAR RENDIBILITAT ALS SEUS
EXCEDENTS DE TRESORERIA AMB
TOTAL SEGURETAT

r

1

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

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

CAMPIONAT DE LLIGA DE FUTBOL

TEMPORADA 2022/23 · CALENDARI 1a DIVISIÓ DEL

FUTBOL CLUB BARCELONA
J. 01

J. 02

14/08/2022

FC Barcelona - Rayo Vallecano

J. 05
J. 09

J. 17

Real Betis - FC Barcelona

J. 21

Villarreal CF - FC Barcelona

J. 25
J. 29

Getafe CF - FC Barcelona

J. 33

03/05/2023

FC Barcelona - CA Osasuna

J. 37

FC Barcelona - RCD Mallorca

23/04/2023

J. 03

28/08/2022

J. 07

02/10/2022

J. 11

23/10/2022

FC Barcelona - Athletic Club

J. 15

31/12/2022

FC Barcelona - RCE Espanyol

J. 19

29/01/2023

26/02/2023

UD Almería - FC Barcelona

J. 27

02/04/2023

J. 31

26/04/2023

J. 35

21/05/2023

FC Barcelona - Real Sociedad

09/10/2022

FC Barcelona - RC Celta

J. 12

30/10/2022

València CF - FC Barcelona

J. 16

08/01/2023

Atlético de Madrid - FC Barcelona

J. 20

05/02/2023

FC Barcelona - Sevilla FC

J. 24

05/03/2023

FC Barcelona - València CF

J. 28

Elche CF - FC Barcelona

J. 34

14/05/2023

J. 08

Girona FC - FC Barcelona

J. 23

04/09/2022

Sevilla FC - FC Barcelona

RCD Mallorca - FC Barcelona

Rayo Vallecano - FC Barcelona

RCE Espanyol - FC Barcelona

J. 04

FC Barcelona - Real Valladolid

FC Barcelona - Atlético de Madrid

J. 38

28/05/2023

19/03/2023

FC Barcelona - Real Madrid

J. 30

16/04/2023

19/02/2023

FC Barcelona - Cádiz CF

J. 26

12/03/2023

Athletic Club - FC Barcelona

22/01/2023

FC Barcelona - Getafe CF

J. 22

12/02/2023

09/11/2022

CA Osasuna - FC Barcelona

J. 18

14/01/2023

19/10/2022

FC Barcelona - Vilarreal CF

J. 14

06/11/2022

FC Barcelona - UD Almería

18/09/2022

FC Barcelona - Elche CF

J. 10

16/10/2022

Real Madrid - FC Barcelona

J. 13

Real Sociedad - FC Barcelona

J. 06

11/09/2022

Cádiz CF - FC Barcelona

21/08/2022

09/04/2023

FC Barcelona - Girona FC

J. 32

30/04/2023

FC Barcelona - Real Betis

J. 36

24/05/2023

Real Valladolid - FC Barcelona

04/06/2023

RC Celta - FC Barcelona

Penya Blaugrana Comarca de Banyoles
Disfruta dels partits del Barça al Camp Nou amb la màxima comoditat i tranquil·litat.

VIATJA AMB L’AUTOCAR DE LA PENYA!

Telèfon d’informació i reserves: 660 974 401

www.penyablaugranabanyoles.cat · info@penyablaugranabanyoles.cat

ona

F

LIQUIDACIÓ DE
ROBA PRIMAVERA - ESTIU
5,95€ LA PEÇA

a

c/ Rubió d’Ors, nau 18
(al costat de l’Ajuntament)
PORQUERES
Tel. 972 58 30 39
Pg. Olot, 97-97A
GIRONA
Tel. 972 24 57 58

Llistes de naixement

www.botiguesbonanit.com

CAMPIONAT DE LLIGA DE FUTBOL

TEMPORADA 2022/23 · CALENDARI 1a DIVISIÓ DEL

GIRONA FUTBOL CLUB
J. 01

14/08/2022

València CF - Girona FC

J. 05

11/09/2022

Girona FC - Real Valladolid

J. 09

16/10/2022

Girona FC - Cádiz CF

J. 13

06/11/2022

Girona FC - Athletic Club

J. 17

14/01/2023

Girona FC - Sevilla FC

J. 21

12/02/2023

Cádiz CF - Girona FC

J. 25

12/03/2023

Girona FC - Atlético de Madrid

J. 29

16/04/2023

Girona FC - Elche CF

J. 33

03/05/2023

Girona FC - RCD Mallorca

J. 37

28/05/2023

Girona FC - Real Betis

J. 02

21/08/2022

Girona FC - Getafe CF

J. 06

18/09/2022

Real Betis - Girona FC

J. 10

19/10/2022

UD Almería - Girona FC

J. 14

09/11/2022

Elche CF - Girona FC

J. 18

22/01/2023

Villarreal CF - Girona FC

J. 22

19/02/2023

Girona FC - UD Almería

J. 26

19/03/2023

Rayo Vallecano - Girona FC

J. 30

23/04/2023

Real Valladolid - Girona FC

J. 34

14/05/2023

Real Sociedad - Girona FC

J. 38

J. 03

28/08/2022

J. 04

RCD Mallorca - Girona FC

Girona FC - RC Celta

J. 07

02/10/2022

Girona FC - Real Sociedad

J. 11

23/10/2022

J. 08

31/12/2022

J. 12

29/01/2023

J. 16

26/02/2023

J. 20

02/04/2023

J. 24

26/04/2023

J. 28

21/05/2023

09/04/2023

FC Barcelona - Girona FC

J. 32

30/04/2023

Sevilla FC - Girona FC

Girona FC - Real Madrid

J. 35

05/03/2023

Getafe CF - Girona FC

Girona FC - RCE Espanyol

J. 31

05/02/2023

Girona FC - València CF

Athletic Club - Girona FC

J. 27

08/01/2023

RCE Espanyol - Girona FC

Girona FC - FC Barcelona

J. 23

30/10/2022

Real Madrid - Girona FC

Girona FC - Rayo Vallecano

J. 19

09/10/2022

SevilladeFC
- FC-Barcelona
Atlético
Madrid
Girona FC

Girona FC - CA Osasuna

J. 15

04/09/2022

J. 36

Girona FC - Vilarreal CF

24/05/2023

RC Celta - Girona FC

04/06/2023

CA Osasuna - Girona FC

FES-TE SOCI DE LA PENYA SOM-HI GIRONA!
PER UN PLA DE L’ESTANY BLANC I VERMELL!
Vine amb nosaltres a veure els partits!

RESERVES DEL BUS I INFORMACIÓ AL 625 444 279

info@penyasomhigirona.cat · www.penyasomhigirona.cat

Segueix-nos a

C

os a

CORBALAN ASSESSORS - DES DE 1986

I-SEGUR

BANYOLES

CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL

34 anys al servei dels clients de la nostra comarca

ASSEGURANCES CONTRA ATACS CIBERNÈTICS
PER A EMPRESES
CONSULTA’NS SENSE COMPROMÍS

Xarxa Nacional de Corredors d’Assegurances

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

UNS ULLS ESTRANYS

Per Mar Vilà

A Banyoles, hi ha humitat?
Des del primer dia que vaig venir a parar
a Banyoles he sentit el mateix comentari,
sobretot a l’estiu. “Banyoles és molt humit,
com que hi ha l’estany...”. Sí, hi ha l’estany. Sí,
a l’estiu hi ha un cert punt d’humitat i sues allò
que no està escrit. Però des d’un perspectiva
barcelonina, la humitat banyolina és “pecata
minuta”. Sí que és cert que, de la mateixa
manera que la massa d’aigua de l’estany
contribueix a suavitzar temperatures (tenint
en compte els últims estius, imagineu-vos un
estiu sense estany), l’aigua de l’estany també
és culpable de la humitat. Ara imagineu-vos a
Barcelona, amb el mar! A Banyoles, esteneu un
texans a ple sol a les tres de la tarda i, a l’estiu,
s’assequen en deu minuts. A Barcelona, als
barris més propers al mar, si estens uns texans
a ple sol, ja pots esperar assegut i, quan per fi
s’hagin assecat, estaran encarcarats de la sal
del mar.
D’altra banda, la maleïda humitat ens ajuda a
suar, i quan suem, ens agradi o no, refresquem el
cos (segurament hi ha maneres més glamuroses
de refrescar-se, però quan no tens a mà una
platja, una piscina o un plat de dutxa, el cos se
les empesca per no morir rostit). A més, suar
té un altre avantatge: si trobes algú pel carrer
a qui no vols saludar gaire efusivament, és tan

fàcil com dir-li “no et faig dos petons, que estic
tot suat”.
Algú de vosaltres ha estat a Madrid enmig
d’una onada de calor? Els que hi heu estat...
heu pogut suar? No! No es pot suar a Madrid!
Per això sempre van fets uns figurins i ben
pentinats, perquè no suen! Sabeu què és no
poder suar quan estàs a 35 graus a l’ombra? Un
forn... molt glamurós, però un forn.
Per tant, beneïda sigui la humitat que ens obliga
a canviar-nos la samarreta tres cops al dia. Si
aconseguíssim envasar la humitat banyolina
(sense sal que ens encarcari la roba estesa),
estic segura que a Madrid ens la traurien de les
mans.

Vacances de l’1 al 15 d’agost
Obrim el dimarts 16 d’agost
C/ Major, 30 · Banyoles
Telèfon 972 570 676
Pg. Mn. Constans, 157 · Banyoles
Telèfon 972 570 934
Segueix-nos a
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TEMPS AL TEMPS

Per Enric Estragués

La vespa, el terror de l’estiu
A l’estiu i amb la calor desmesurada que
està fent a la comarca del Pla de l’Estany,
les vespes regnen en el seu hàbitat natural,
que pràcticament és en tots el llocs i racons
inimaginables. Fortes, ràpides, armades,
blindades, carnívores i carronyeres. No
produeixen mel, la roben. Això són les vespes.
En aquest temps de la calor es dispara
l’assistència sanitària per picades d’aquests
insectes. I és que hi ha casos de veritable
risc: quan la persona és al·lèrgica a aquestes
pessigades o es produeixen en llocs on els
efectes poden agreujar-se força, com ara nas,
la boca o la gola. És important saber evitar-ne
topades indesitjades i també saber com actuar
quan ja ens han pessigat.
Com pica una vespa? Moltes persones no
estan segures si ho fan com les abelles o no.
Tant la mossegada de vespa com la picada
poden arribar a ser realment doloroses, com
passa amb les de les abelles i, fins i tot, produir
reaccions al·lèrgiques. Però la veritat és que
en el cas de la pessigada de la vespa hi ha
diferències a tenir en compte.
Les vespes tenen un fibló enorme, de 5 mm.
carregat de verí, llis i retràctil, és a dir, sense
escates ni ganxos, i poden amagar-lo a l’interior
del seu abdomen i treure’l a voluntat. Per això,
les vespes no deixen el fibló quan pessiguen
i no es moren, per la qual cosa ens poden
seguir picant; aquesta és una de les principals
diferències entre vespa i abella. Per això,
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aquests insectes poden atacar-nos en diversos
casos i no només quan perilla la seva vida, com
és el cas de les pobres abelles que sí que es
moren quan pessiguen.
Quan ens ataquen les vespes cal actuar
correctament per tractar la ferida o picada i
evitar que s’infecti i que el verí o apitoxina ens
afecti en excés.
TRUCS PER EVITAR-LES:
1. No portar roba amb flors, colors brillants i
llampants, ja que poden atraure-les.
2. L’ús de perfums, desodorants o sabons són
com un imant per les vespes.
3. Cubells d’escombraries oberts són un perill
potencial, ja que solen rondar en aquests
llocs.
4. Els entorns aïllats, com els coberts, són
propicis perquè hi construeixin els vespers.
Per més informacio: www.meteobanyoles.com

COL·LABORACIÓ

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

La importància dels virus en: la biologia,
biosfera i humanitat
La virusfera
El virus és un petit agent infecciós més petit que
una bactèria, que consisteix en un àcid nucleic
(ARN o ADN) envoltat de proteïnes anomenat
càpsida i ocasionalment recobert per una capa
de lípids. Necessita la tècnica de la microscòpia
electrònica per a la seva visualització. Un
virus pot tenir uns 10 nanòmetres variants,
tenen unes formes simètriques molt
curioses (cúbiques, helicoïdals, complexes i
bacteriofàgiques). Necessiten un hoste per
poder-s’hi reproduir, ja sigui una cèl·lula o una
bactèria. Una de les propietats que el fan molt
especial és la capacitat de mutació, un canvi en
la seva estructura i en la seva funció. Es diuen
també agent infecciós o agent genètic.
Els misteris dels virus
Vivim un món de virus, i la COVID-19 ens
recorda el seu poder destructiu. Però també
poden aportar beneficis adaptatius a la vida
en el nostre planeta, inclosa la humana. Són,
como diu l’autor, formidables per bé i per mal,
i aquí radica el misteri i el seu atractiu (David
Quammen).
El tema de la biologia del virus és interessant,
misteriós i espectacular. Abans, en ple segle
XX, només parlàvem de les malalties de virus
patògens i recordem la imatge en una tomba
egípcia d’un sacerdot amb poliomielitis (1400
aC).
Classiﬁcació dels virus
Virus humans. Virus animals invertebrats. Virus
animals vertebrats. Virus vegetals (mosaic del
tabac) ( Beijerink 1899). Virus de fongs. Virus
de bactèries, bacteriòfag. Classificats segons
ICTV (International Comitee Taxonomia Viral)
i classificació de Baltimore (segons síntesi de
ARNm).
No tots el nombrosos virus són patògens.
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És increïble la
quantitat
de
virus existents
en la biosfera i
en el cos humà
(VIROMA), dels
quals alguns són
beneficiosos.
La verola, la vacuna i els experiments d’E.
Jenner són fonamentals en la cura d’una
malaltia viral (1798).
Hi ha també partícules víriques com viroides i
prions (encefalopatia espongiforme).
Els virus poden provocar el caos en la salut
humana, actualment n’hem vist la gran
morbilitat (500 milions de malalts i uns 6 milions
de morts). Estudis en importants laboratoris
de virologia mundials han demostrat avenços
biològics molt rellevants, de forma que avui,
sense virus la vida “biològica” no seria possible.
Són actors molt dinàmics en l’ecologia de la
terra. Actuen en la transmissió d’ADN d’unes
espècies a altres i donen material genètic nou
(Zimmer).
S’han estudiat 6.828 virus, s’han quantificat en
uns 1030 en tota la VIROSFERA, hi ha estudis
que indiquen que sobre Espanya floten 800
milions de virus. La majoria d’aquests virus estan
sobre l’oceà. Els virus afecten el clima, el sòl,
els oceans, l’aigua dolça... tenen gran influència
en la vida del planeta. Es parla que es poden
convertir en una arma biològica de destrucció
i mort. Tristament avui hi ha líders paranoics
capaços de bombardejar amb bombes o míssils
nuclears o bombes biològiques.
Per acabar, crec que és important: “La Covid no
s’ha acabat, tenim molt Omicron per endavant.
Recordin que ara, avui (finals de juny de 2022)
estem a la setena onada. Recordin l’alarma
sanitària pel virus de la verola del mico” (OMS).

LA GUIA
A

AGÈNCIA DE VIATGES

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

E

M

ESTÈTICA

MENJARS

MENÚ
DIARI

estètica i salut
WWW.CEMES.ES

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

BANYOLES · Tel. 972 575 978

ANIMALS DOMÈSTICS

F

URGÈNCIES · PERRUQUERIA CANINA
COMPLEMENTS PER ANIMALS

ASSEGURANCES

Ctra. Camós, 73 · BANYOLES

Tel. 872 260 081

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

J

www.boifet.com

FISIOTERÀPIA

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL
ARIADNA TURIAS

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

Tel. 972 57 07 62

JARDINERIA

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

Q

QUEVIURES

@calanor1965

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

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

B

Tel. 972 58 10 93

9jardi.com - info@9jardi.com

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

BARS

Diumenges i festius,
tancat

R

REVISIONS MÈDIQUES
especialitats
mèdiques
WWW.CEMES.ES

Rda. Monestir, 80
BANYOLES
Tel. 972 574 056
Obert de 6 a 22h.
Dissabte, de 8 a 15h.

Pg. Mn. Constans, 265 · BANYOLES

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

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

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

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

BANYOLES · Tel. 972 575 978
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ANUNCIS PER PARAULES
TAXI SUSSI VILA. Serveis

PER NO PODER ATENDRE,

ES LLOGA local a Borgonyà

a particulars i empreses.

TRASPASSO EMPRESA

de 39m2 amb un cobert

Consulti’ns pressupost

de Serveis per gent gran a

exterior de 37m2. Disposa

sense compromís. Telèfon de

domicili, en funcionament.

d’aire condicionat. No disposa

contacte. 609 284 872.

Només per a persones

de wc. Tel. 629 513 654.

TAXIS BANYOLES. Telèfons

coneixedores del sector.

VOLS hort a Banyoles? Tel.

de contacte 639 006 601 i

Telèfon 620 394 962.

629 513 654.

629 624 584, tots els serveis i

CADAQUÉS lloguer casa per

M’OFEREIXO per cuidar

destins al seu abast.

caps de setmana i setmanes

mainada i gent gran, a

SENYORA busca habitació

completes. 8 places. HUTG-

Banyoles o rodalies. Telèfon

econòmica a Banyoles per

26765. Tel. 636 911 480.

671 264 736.

ocupar fins al desembre

ARXIVADOR de color marfil

VOLS FER un regal original?

d’enguany, dilluns-divendres.

i de plàstic reforçat, hi ha

Es fan caricatures en llapis i

Acredita solvència. Telèfon

diferents compartiments per

en color. Tel. 747 40 85 23

666 950 540.

posar folis sota l’ordinador,

(Peipetit).

OFEREIXO servei de costura

pantalla o en una taula. Val de

UNIVERSITÀRIA s’ofereix

a Banyoles i rodalies. Tinc

12 euros. Tel. 635 295 914 –

per fer classes de repàs

més de 10 anys d’experiència

872 200 464.

(primària fins a 3r ESO) i de

en el sector. Tel. 628 759 667

QUADRE emmarcat de vidre,

cangur a partir del setembre.

(Saida Hadra).

molt maco, de l’estany de

WhatsApp 640 391 759.

VOLS perdre pes, ajudar les

Banyoles. Val 25 euros. Tel.

VENC patins línia, cadireta/

teves defenses o millorar

635 295 914 – 872 200 464.

alçador per cotxe, plats pizza,

els teus hàbits alimentaris?

COL·LECCIÓ completa

llibre violí vol. 2, termòstat

Pregunta’m com. Telèfon

il·lustrada en color de 4

aquari, TP link600, bambes

650 200 750 (Rosa María)

llibres, per aprendre sexe. Val

Munich núm. 34. Telèfon de

rforteachico@gmail.com

35 euros. Ensenya totes les

contacte 677 732 266.

TENIM espai per guardar

tècniques i trucs per gaudir

TOT EN PINTURA. Empresa

autocaravanes, barques, etc.

i durar més en parella. Tels.

de pintura en general,

Tel. 629 513 654.

635 295 914 – 872 200 464.

seriosa, professional i

DONA resident a Banyoles

VENC tocadiscos, cinta

responsable. Pressupostos

amb més de 10 anys

cassette, vinil, ràdio antiga,

sense compromís, adequats

d’experiència i formació en el

làmpada, barra, llibres 4t ESO,

als temps de crisi, especialitat

sector de la neteja, s’ofereix

pot tupperware, moble bar,

en façanes (bastida pròpia

per netejar domicilis, oficines,

catifa, receptor satèl·lit. Tel.

homologada). Lluís Massegú.

etc. Tel. 632 972 723.

618 547 607.

Tel. 680 336 757.

ANUNCIS PER PARAULES GRATUÏT
PER A PARTICULARS

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

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

ANUNCIS GRATUÏTS PER PARTICULARS A WWW.REVISTAELSCOLORS.COM

TOT EN PINTURA
EMPRESA DE PINTURA
EN GENERAL, SERIOSA,
PROFESSIONAL I
RESPONSABLE
PRESSUPOSTOS SENSE
COMPROMÍS, adequats als
temps de crisi, especialitat
en façanes (bastida pròpia
homologada).
Lluís Massegú.
Tel. 680 336 757
VENC tamboret, necesser

ES LLOGA O ES VEN
A BANYOLES, LOCAL
CÈNTRIC DE 90 m MÉS
2

SOTERRANI DE 90 m2.
Tel. 676 215 340 (Dolors).

UNIVERSITÀRIA d’Educació
Primària s’ofereix a fer classes
particulars, també cura
d’infants. Tel. 629 740 027.
DESBROSSAMENT amb

COMPRO discos rock, jazz,

tractor de parcel·les, camps,

blues, etc. revistes musicals,

boscos, etc. Telèfon de

tebeos antics, àlbums de
cromos. Ho recullo a domicili.

contacte 616 451 021 (Jordi).

Tel. 626 016 641.

VENC bicicleta nena, roba

ES LLOGA O ES VEN a

bebè, contes infantils,

Banyoles, local cèntric de 90

sabates futbol núm. 35,

viatge, sofà llit Futton,

m2 més soterrani de 90 m2.

reproductor DVD i CD,

Tel. 676 215 340 (Dolors).

llençols per nenes, forn

PALETA per tot tipus de

elèctric, accessoris Roomba.

reformes. A hores o a

cadires. Telèfon de contacte

Tel. 660 475 195.

pressupost. Tel. 669 363 329.

972 584 055.

mòbils antics, organitzador
sabates, bosses esport,
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ASTRONOMIA

Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

Venus al dia (i 2)
A l’any 1962 els EUA hi van enviar la Mariner-2,
que va conduir a una determinació exacta de la
massa del planeta. La Mariner-10 va sobrevolar
Venus camí de Mercuri. La NASA també llançà
dues sondes més el 1978 dins del programa
Pioneer Venus. Una va estar en òrbita durant
10 anys i va deixar anar tres petits vehicles
per estudiar l’atmosfera. La missió Magallanes
també va estudiar la superfície de Venus el
1989 durant cinc anys.
El 2005 l’ESA va llançar la missió Venus
Express i durant nou anys va estudiar la seva
atmosfera.
El Japo (JAXA) va llançar la sonda Akatsuki el
2010, però per una fallada no va poder entrar
en òrbita fins el 2015. El seu objectiu era
estudiar-ne l’atmosfera, la gran desconeguda.
Aquestes sondes ens permetran conèixer
millor les temperatures, el perquè de vents
de fins a 380 km/s, de núvols diferents i de
composicions diferents segons les alçades.
El 2020 va saltar la notícia de la detecció de
fosfina, o fosfè, a la seva atmosfera. Aquest fet
és interessant perquè el fosfè està considerat
com un biomarcador, per tant la seva detecció
podria indicar l’existència de vida. Posteriors
estudis han confirmat que les línies espectrals
assignades al fosfè eren del diòxid de sofre
(SO2), que les presenta molt properes, per tant
el recorregut de la suposada vida a Venus ha
estat molt curt.
Fent un cop d’ull enrere es veu que aquest
planeta segueix sent un gran misteri per
resoldre i que sabem molt poc de la seva
superfície i de la seva atmosfera. Les imatges
en infraroig obtingudes per les sondes
indiquen unes anomalies tèrmiques que
portarien a una possible activitat volcànica.
Tampoc sabem la raó del gran cataclisme que
va ocórrer fa 600 milions d’anys ni com era el
planeta abans. Respecte de l’atmosfera, tenim
un gran desconeixement del que passa per
sota dels 40 km d’alçada, una regió que suposa
més del 75% de la massa total, on s’acumula la
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major part de la seva energia i on succeeixen
processos químics encara desconeguts.
Tampoc es coneix quina mena d’interacció
pot existir entre la superfície i l’atmosfera del
planeta, ni si aquesta pot haver intervingut en
la frenada i inversió de la seva mateixa rotació.
El darrer descobriment ha estat la confirmació
de l’existència d’un tènue anell de pols orbitant
Venus en ressonància 1:1. Ha estat fet per la
Sonda Solar Parker, després de fer set voltes
al Sol entre 2019 i 2020, l’ha pogut fotografiar
de forma completa per primer cop. És un anell
que podria haver sobreviscut des del principi
del sistema solar.
De cares al futur, el 2024 l’Índia vol enviar-hi
una sonda amb un orbitador per a estudiar els
dos temes, superfície i atmosfera, i deixarà anar
dos globus per circular entremig dels núvols.
L’ESA també vol llançar la missió EnVision amb
igual objectiu cap al 2032.
D’igual manera Roscosmos, conjuntament amb
la NASA, treballen per una missió conjunta,
la Venera-D, cap al 2026 o 2031, que a més
d’estudiar-ne la superfície i l’atmosfera,
deixaria caure un mòdul d’aterratge damunt la
seva superfície amb la confiança que treballi,
almenys 24 hores, abans de ser destruït per
l’àcid sulfúric.
Blog personal de l’autor:
http://elsmeusescritscpf.blogspot.com.es

CALCULA
la teva instal·lació fotovoltaica
g r a t u ï t a m e n t i e n m e n y s d ’1 m i n u t
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