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26a FIRA DE L’ALL
Divendres 30 de setembre, dissabte 1
i diumenge 2 d’octubre
Tota la informació a www.cornelladelterri.cat
i a les xarxes socials de l’Ajuntament
@AjCornellaTerri
@ajcornelladelterri
Ajuntament de Cornellà del Terri

Els dies de la Fira de l’All, Cornellà del Terri omplirà els seus carrers i places de
cabeces d’alls de les diverses varietats que es produeixen a la comarca. El
visitant de la ﬁra podrà gaudir d’una gran mostra de productes de l’all, així
com degustar el botifall, la botifarra elaborada amb all. També hi haurà ﬁra
artesana, exposicions, taller per aprendre a enforcar alls, i recuperació de l’all
autòcton. Paral·lelament hi haurà altres activitats lúdiques.

Dilluns, tancat

Vacances fins el 5 de setembre
Obrim dimarts 6

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

Concessionari
Oficial

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

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

660 898 062

-

info@carretillesgirona.com

-

L’entrevista

Text: Redacció Els Colors

Josep Camps, un dels impulsors de la Fira de
l’All de Cornellà del Terri
Ja de ben petit va començar a plantar alls amb
el seu pare fins que es va treure el carnet de
conduir i els va començar a repartir, i així va anar
ampliant fins a cofundar l’empresa Allexport
l’any 1984, i fins avui.
Com era l’ofici d’enforcar alls?
Era un ofici dur i sacrificat. Únicament el feien
les dones. Feien forcs de 100 cabeces i es
posaven en caixes de fusta que s’enviaven a
Cuba. Era un ofici que es feia principalment
a Banyoles, Mata i Cornellà del Terri. Quan
va venir el món més industrialitzat això es va
anar perdent perquè requeria molta mà d’obra.
Ara quedem poca gent a la indústria de l’all a
la comarca.
Tenim entès que vas ser un dels primers
promotors de la Fira de l’All…
Sí, un dels primers. Vam fundar Allexport amb
dos socis més el 1984 i, com a conseqüència de
l’antiga tradició de cultivar, elaborar i enforcar
alls a la comarca, el 1995 ja vam promoure la
Fira de l’All. De totes maneres, cal dir, que el
principal impulsor en va ser l’Ajuntament de
Cornellà del Terri.
Ha crescut molt la fira...
Va començar a la plaça del Maig, i amb els
anys, atesa la gran acceptació es va ampliar i
traslladar a la plaça de l’Església i a la pista del
costat de l’Ajuntament, perquè cal encabir-hi
tots els actes que l’acompanyen.
Ja el 2005 es van vendre quatre tones d’alls
i es va fer un forc de, literalment, l’alçada del
campanar de Cornellà del Terri.

Per la Fira de l’All hi han passat personatges
importants...
I tant, entre els quals el president de la
Generalitat de Catalunya Quim Torra, a més
d’alcaldes de tots els municipis de la comarca,
entitats com el Grup Gastronòmic del Pla de
l’Estany, molts cuiners de diferents indrets de
Catalunya, etc.
Quins són els principals reclams gastronòmics de
la Fira de l’All?
En primer lloc l’estrella és l’all en sí, i també
l’allioli. A més a més hi ha el “butifall”, una
botifarra que s’elabora especialment per la fira
i té com a principal característica que està feta
amb all i que s’hi nota, es pot menjar al bar de
la fira o bé adquirir-la crua i emportar-se-la a
casa, se’n venen moltíssimes! Hi ha el pa d’all,
que es feia per la fira però com que va tenir
tant d’èxit ara se’n fa tot l’any. En les darreres
edicions, es va presentar la cervesa d’all, amb
molt d’èxit i aquest any també n’hi haurà.
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www.hiperdecoracio.com
Autovia Girona - Banyoles s/n · 972 59 47 47

Passa’t a
l’autoconsum
d’Electra Avellana

TALLER OFICIAL EUROREPAR

JA SOM TALLER EUROREPAR!

ARA AMPLIEM ELS NOSTRES SERVEIS I US OFERIM:

- MECÀNICA DEL VEHICLE
- PLANXA I PINTURA
- VEHICLE DE SUBSTITUCIÓ

VINE AL NOSTRE TALLER I TINDRÀS
UN 10% DE DESCOMPTE EN EL
MANTENIMENT ANUAL DEL TEU
VEHICLE
FEM EL MANTENIMENT DEL TEU VEHICLE
DINS EL TEU HORARI LABORAL (Amb cita prèvia)

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS
De dilluns a dijous, de 8 a 18 h. Divendres, de 8 a 13 h.

NO TANQUEM AL MIGDIA

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

Octubre 2005

Octubre 2005

Octubre 2017

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

elborgonya

Octubre 2018

AUTOCARS DE 8 A 72 PLACES

Octubre 2019

Ronda Canaleta cant. c/ Bassa del Cànem
17820 - BANYOLES
Tels. 972 59 43 63 · 972 57 64 75
Mòbil 609 72 95 51

www.autocarssola.com
info@autocarssola.com
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26a FIRA DE L’ALL
Text: Redacció Els Colors

All Negre
Mitjançant un procés de fermentació enzimàtica,
els sucres i els aminoàcids, presents en l’all fresc
es converteixen en una substància anomenada
melanoïdina; aquest sucre és el responsable de la
fosca coloració final que posseeixen els aliments
que han estat madurats durant un llarg període
de temps. La fermentació canvia els ingredients
de l’all i també el sabor, molt més dolç, que el
de l’all fresc i a la vegada les causes del mal alè
desapareixen. Els compostos responsables del
mal alè (al·liïna i al·licina) es transformen a causa
de la fermentació enzimàtica. Hi ha molts estudis
que demostren els beneficis per a la salut de l’All
Negre:
• L’All Negre té deu vegades més antioxidants
que l’all fresc. Això fa que sigui el suficientment
potent per a disminuir el risc de malalties
cròniques. Els antioxidants actuen contra els
radicals lliures que malmeten les cèl·lules i
provoquen tot tipus de malalties com l’artritis
reumatoide, els problemes circulatoris, les
malalties de cor, l’Alzheimer i altres malalties
cròniques.
• Es redueix el risc de càncer gràcies al seu
ingredient S-Allcysteine.
• També té propietats antibacterianes, per tant,
ajuda a combatre les infeccions i millora la
immunitat.
• També elimina la sensació de fatiga. Els
polifenols presents són una protecció
eficaç per al cervell i per al cor i inhibeixen
l’arteriosclerosi.
• L’All Negre promou el flux sanguini, fet que
produeix una millora en la tensió alta, protegeix
el cervell i el cor. El propilè i l’homocisteïna
eviten els efectes nocius de substàncies
reactives de l’oxigen i del colesterol dolent.

• Pel seu potent poder antioxidant, actua contra
l’aparició de taques i arrugues a la pell.
L’All Negre és un producte natural i saludable;
dolç com un caramel o la melassa, amb una
textura com les panses o les figues, amb matisos
molt subtils d’all dolç, i no fa gens de pudor. És
un aliment saludable, es pot prendre en qualsevol
moment del dia, preferiblement al matí; a més, és
útil per a qualsevol dieta saludable.
No fa olor, qualitat que és important a la fabricació
de suplements dietètics, així com per cuinar. Es
pot menjar directament com un fruit sec.
L’All Negre és un excel·lent complement per a la
cuina, s’utilitza amb tomàquets secs, canapès,
formatges i carns; és molt fàcil de cuinar i es
pot afegir a qualsevol plat de peix, pasta, arròs
o vegetals. Amb el seu olor i aroma inesperat
adornarà qualsevol plat, convertint-lo en especial
i únic.

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

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

TENDALS

especialistes en tot tipus de pèrgoles i tendals

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

www.cobertex.com
Tel. 972 596 840

Av. França 173
17840 Sarrià de Ter (Girona)

LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA

Per Josep Grabuleda

Un accident singular
El 16 d’octubre de 1932 el periòdic local
El Banyolí, a la pàgina 6, publicava un
esdeveniment curiós, un accident singular.
El diumenge 9 d’octubre un jove del municipi
de Camós va ser atropellat a Banyoles, a la
carretera d’Olot cantonada amb l’actual carrer
del Canat (llavors s’anomenava del Nord):
“Accident.- Un jove de Sant Vicens de Camós
que el diumenge passat venia en bicicleta pel
carrer del Nord, en agafar la carretera d’Olot “.
El noi va ser colpejat per una camioneta de
tipus lleuger, amb matrícula GE-3593 que es
dirigia cap a la plaça dels Turers. De resultes
del cop va patir diverses ferides i es va trencar
la cama esquerra: “fou embestit per una
camioneta que el tombà trencant-li la cama
esquerra i produint-li altres ferides de menys
importància”.
L’accident, doncs, es va produir en la
confluència entre l’actual carrer del Canat i el
carrer de la Llibertat, que en aquells temps de
la Segona República es deia carrer de Francesc
Macià. Aquesta cantonada als anys trenta del
segle vint en deien la cantonada de Can Daiet.
També en varen fer el seguiment les publicacions
El Autonomista, de Girona (el dia 11 d’octubre)
i les barcelonines El Día Gráfico i El Diluvio (tots
dos periòdics el dia 12 d’octubre).
El conductor i propietari de la camioneta era
Llorenç Guixera (Freixa, segons El Diluvio i El Día
Gráfico) i Trayter, veí de Bàscara, i l’accidentat
era el jove Joaquim Massana i Micaló, de vint-

i-cinc anys i veí de Sant Vicenç de Camós. El
diari El Autonomista considerava que la topada
havia estat inevitable, era tractada, doncs, com
a fruit del destí: “De resultes de la topada, que
fou inevitable, el ciclista sofrí la fractura d’una
cama i altres lesions.”
En el relat d’El Banyolí tot sembla “més o menys
normal” en un accident de poca importància.
Tanmateix, al final ens assabentem d’una dada
curiosa (simpàtica? còmica?, potser) i és que,
en no haver-hi ambulàncies a la població, es
va haver de traslladar el ferit accidentat fins a
casa seva a Camós en la camioneta responsable
de l’accident: “Amb el mateix vehícol que
l’atropellà fou conduït al seu domicili.”.
Tot i que no ho explica el redactor d’El
Banyolí s’hauria de suposar que, abans de
ser transportat per la camioneta a casa seva
a Sant Vicenç de Camós, el jove Joaquim
Massana hauria estat conduït a casa d’algun
metge banyolí perquè inspeccionés les ferides
i li practiqués les cures mèdiques adients o, si
més no, l’haurien dut a l’Hospital municipal de
Banyoles, que aleshores era a l’actual carrer
de la Pia Almoina, en un edifici que s’alçava
darrere del Museu Arqueològic Comarcal de
Banyoles que coneixem avui. L’edifici, després
de la Guerra Civil (1936-39), va ser enderrocat,
ja que tancava el pas al nou carrer que havia de
connectar el carrer Major i la placeta de la Font
amb el carrer de la Muralla.

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

Tel. 972 576 704
email: porqueres@mafonsa.cat
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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

Flor & Flor

c/ Sant Mer, 28· BANYOLES
Tel. 683 113 027
www.florenflor.cat
Dilluns, de 16 a 20 h.
Dimarts a divendres, de 9:15 a 13 h i de 16 a 20 h.
Dissabtes, de 9 a 14 h.

@florandflorbanyoles

ON ANAR
BANYOLES

Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

SETMANA EUROPEA DE LA
MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA
BANYOLES - DEL 15 AL 25 DE
SETEMBRE DE 2022
DIJOUS 15

3r CONCURS DE PINTURA MURAL SOBRE
MOBILITAT SOSTENIBLE. Obertura de la
convocatòria. Bases a la web de l’Ajuntament
de Banyoles.

DIVENDRES 16

DIJOUS 22

PROJECTE BICIBÚS
Presentació a càrrec de Mou-te en bici-INS
Serrallarga de Blanes i AFA de l’Escola Can Puig.
A les 19 h. Museu Darder.

DIUMENGE 25
(En el marc del Dia de l’Estany)

VOLTA A L’ESTANY EN BICI
Bicicletada familiar. En arribar, jocs i tallers
ambientals per a tota la família.
A les 10 h. Sortida de l’Escola de Natura.
TALLER “LA BICI EN FORMA”
Taller de reparacions bàsiques i nocions de
primers auxilis.
D’11 a 13 h. Parc de la Draga.

PROJECTE TREN - TRAM GIRONA BANYOLES - OLOT. Presentació a càrrec de la
plataforma impulsora del projecte.
A les 19 h. Museu Darder.

SOM MOBILITAT
Demostració del projecte de mobilitat
elèctrica compartida.
D’11 a 13 h. Parc de la Draga.

DISSABTE 17

ORGANITZA

BICICLETADA FAMILIAR PER LA VIA VERDA
(BANYOLES - BORGONYÀ / BORGONYÀ
- BANYOLES). A Borgonyà: taller familiar
de matrícules i breu xerrada sobre les Vies
Ciclables del Pla de l’Estany.
A les 9.30 h. Punt de trobada: carrer Figueres
(plaça davant farmàcia de Can Puig).
GIMCANA “MOVEM-NOS BÉ”. Reptes pel
Barri Vell per fer amb família o amics. Feu el
vostre grup i apunteu-vos-hi!
Inscripcions a la web de l’Escola de Natura o
presencialment 1/2 hora abans.
A les 17.30 h. Plaça Major.

Ajuntament de Banyoles
Escola de Natura de l’Estany de Banyoles
Mou-te en bici Pla de l’Estany
Emergència Climàtica Pla de l’Estany

ARTS ESCÈNIQUES
PRESENTACIÓ

Dijous 8 de setembre, 20 h. A l’Auditori de
l’Ateneu. Presentació de la programació
cultural per a la tardor-hivern, seguidament
actuació musical de Gracià Pedro. El mateix
dia es podran comprar entrades a la taquilla de
l’Auditori amb un 25% de descompte. Gratuït.

15 _

ON ANAR
CINEMA

ESCAPE ROOM. Cicle Gaudí.
Dissabte 24 de setembre, 20 h. A l’Auditori de
l’Ateneu. Preu: 4’5 €

MÚSICA CLÀSSICA

ACTIVITATS ADULTS

CLUB DE LECTURA
Dimarts 20 de setembre. 19 h. Museu Darder.
La drecera, amb l’autor, Miquel Martín.
Conductor: Albert Torrescasana.

KEBYART ENSEMBLE. Artista resident de
l’Ateneu-CMEM: Concert II.
Diumenge 25 setembre, 18 h. A l’Auditori de
l’Ateneu. Preu: 12 €.

ENGLISH READING CLUB
Dijous 22 de setembre. 20 h. Biblioteca.
Save me The Waltz, by Zelda Fitzgerald
Moderator: Matthew Tree.

CINEMA DOCUMENTAL

EL SECRETO DEL DOCTOR GRINBERG
Dijous 29 de setembre, 20 h. A l’Auditori de
l’Ateneu. Preu: 3 €.

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

MÚSICA CLÀSSICA

NOVETATS AGOST

CARLES MARIGÓ
Divendres 30 de setembre, 20 h. A l’Auditori
de l’Ateneu. Preu: 10 €.

BIBLIOTECA COMARCAL
ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS

Dijous 22 de setembre. 17 h. Biblioteca.
CLUB DE LECTURA INFANTIL. Devorallibres.
Les germanes Grémillet. Di Gregorio & Barbucci.
CICLE DIJOUS IL·LUSTRATS
Dijous 29 de setembre. 17:30h. Biblioteca.
TALLER INFANTIL. Il·lustrem junts? A càrrec de
Txell Darné.
QUADERN D’ESTIU
Fins al 26 de setembre. Biblioteca. A l’estiu
tota biblio viu! Quadern d’activitats de
promoció lectora.
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. Sortejarem un llibre.
Per a nens i nenes fins als 11 anys.
UNA BOLETA GRISA DE PÈL
QUE ES LLEPA ELS BIGOTETS
QUAN ROSEGA ELS FORMATGETS
16 _

INFANTIL - FICCIÓ
El Club de les Pijamistes: no molesteu. Giulia
Binazzi. Edebé.
El bandit i les bessones Mataquín. Oriol Canosa.
Baula.
La increïble història de... El monstre
supercapgròs. David Walliams. Montena.
INFANTIL - CONEIXEMENTS
Un ou és silenciós. Dianna Hutts Aston. EntreDos.
Manual per a espies. Daniel Nesquens.
Flamboyant.
Contes per a famílies felices. Begoña Ibarrola.
Estrella Polar.
NARRATIVA JUVENIL
Vint-i-set dinosaures. Teresa Muñoz. Estrella
Polar.
Boulevard 2: després d’ell. Flor M. Salvador. JN
ROMÀNTICA SAL.
ADULTS - FICCIÓ
El camino del fuego. María Oruña. Destino.
Converses entre amics. Sally Rooney. La
Magrana.
Obscuritats: el premi cas d’en Rekke i la Vargas.
David Lagercrantz. Columna.
ADULTS - NO FICCIÓ
Com prevenir la pròxima pandèmia. Bil Gates.
Edicions 62.
El llibre del Paraulògic. Pau Vidal i Jordi Palau.
Haz equipo con tu perro. Carlos Carrasco.
Plataforma.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
CÒMIC
Consulta la guia Extra! Còmic 2022.
CINEMA
Una librería en París. Sergio Castellitto.
Itàlia 2022.
La verdad sobre el caso Harry Quebert. JeanJacques Annaud. EUA 2018.

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

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

Dissabte 3 de setembre. 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.

HORARI

VISITES GUIADES

MÚSICA
L’aigua clara. Mishima.
Heroides. Wim Mertens.

HORARI D’ESTIU

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

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.

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE
BANYOLES
Informació i reserves:
Museu Arqueològic de Banyoles.
Tel. 972 57 23 61.

Dies 3, 11, 17 i 25 de setembre. A les 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 10 de setembre. 17 h.
Vilauba en 3D. Entrem a la vil·la romana.
Ens passejarem per la casa i amb l’ajuda de la
recreació virtual en 3D entendrem com eren
les habitacions, quin era el seu sistema de vida
i com s’hi organitzaven els habitants...
Edat: a partir de 7 anys. Lloc: Vil·la romana de
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Vilauba. Preu: 4 euros; més grans de 65 anys,
2,5 euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hora.
Dissabte 17 de setembre. A les 17 h.
Banyoles medieval: del carrer al campanar
Passejarem pels carrers per conèixer com es va
fundar Banyoles i com s’hi vivia durant l’edat
mitjana i arribarem al monestir de Sant Esteve
on visitarem una joia del s. XV, l’Arqueta
de Sant Martirià, una de les peces més
remarcables de l’orfebreria medieval catalana.
Edat: a partir de 7 anys. Lloc: Museu
Arqueològic de Banyoles. Durada: 1,5 hora.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Diumenge 18 setembre. A les 11 h.
El Rec Major: un passeig històric i natural
Itinerari que ressegueix el recorregut del
rec Major des de l’Estany fins al centre de
Banyoles per conèixer el desenvolupament
industrial de la ciutat vinculat a la presència
de l’aigua.
Lloc: Banys Vells. Preu: 4 euros; més grans de
65 anys, 2,5 euros; menors de 6 anys, entrada
gratuïta. Durada: 2 hores.

ACTIVITATS FAMILIARS

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

EXPOSICIONS

Fins a l’11 de setembre.
XX Concurs de Fotografia de la natura.
“Paisatges meteorològics”. Exposició de les
millors fotografies presentades en la darrera
convocatòria del concurs. Entrada gratuïta.

VISITES GUIADES

Dissabte 10 de setembre. A les 11 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.

Dissabte 24 de setembre. A les 17 h. Parc
Neolític de la Draga. Avui fem de Neolítics.
Visita a l’interior de les cabanes per endinsarnos 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.

ACTIVITATS FAMILIARS

Dissabte 1 d’octubre. 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.

Diumenge 2 d’octubre. 11 h. Museu Darder
de Banyoles. Descobrim els insectes.
Quan arriba la primavera i els insectes ja
surten a visitar-nos... t’atreveixes a classificarlos? Vols saber com són, què mengen, on
viuen, com canvien al llarg de la seva vida?...en
família i al Museu Darder ho descobrireu. Ep!
Els hi farem una casa...
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una
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Diumenge 4 de setembre. 11 h. Museu Darder
de Banyoles. Investiguem els mamífers.
Vine amb família i descobrirem a través de
l’observació moltes coses dels mamífers
de les nostres contrades. A l’Espai Darder,
coneixerem mamífers de terres molt llunyanes.
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una
persona adulta. Preu: 4 euros; més grans de
65 anys, 2,5 euros; menors de 6 anys, entrada
gratuïta. Durada: 2 hores.

VINE
A DISFRUTAR DE...

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

Únic canal autoritzat per emetre
tot el futbol als locals públics

Cra. C-66 km, 41,8 · CORNELLÀ DEL TERRI (Girona) Tel. 972 59 40 23
reservas.masferrer@gmail.com · www.hostalmasferrer.es
Horari: De dilluns a divendres, de 6 a 23:30h. Dissabte i diumenge, de 7 a 23:30h.
HABITACIONS 24h

HABITACIONS REFORMADES AMB TV i BANY COMPLET

MENÚ DIARI
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persona adulta. Preu: 5 euros; menors de 3
anys, entrada gratuïta. Durada: 1,5 hores.

CURSOS I TALLERS

Dissabte 24 de setembre. Dibuixem mamífers
al Museu Darder. Taller de dibuix de natura per
a nens i nenes de 6 a 13 anys.
Professora: Bruna Dinarès (il·lustradora
científica). Horari: de 10:30 h a 13:30 h.
Límit màxim de participants: 15 nens i nenes.

CURS D’ARBRES I ARBUSTS 2022

Coneix els boscos del nostre entorn, i les
espècies d’arbres, arbusts i lianes que els
formen.
6 SESSIONS TEÒRIQUES
Dies 30 de setembre; 6, 14, 21 i 28 d’octubre;
5 de novembre. Horari: de 19:30 a 21 h.
Lloc: Museu Darder (Banyoles).
3 SORTIDES
Dia 15 d’octubre. Boscos montans i subalpins
(Ripollès i Garrotxa, de 8:30 a 17 h).
Dia 29 d’octubre. Boscos de ribera (Pla de
l’Estany, de 9 a13 h).
Dia 5 de novembre. Boscos de terra baixa. (Pla
de l’Estany, de 9 a 13 h).
Professor: Joan Font. Preu: 50 € (35 € socis/es
de Limnos) Pagament: en metàl·lic el 1r dia del
curs o al Museu Darder, o per transferència a
bancària.
Inscripcions i més informació:
www.limnos.org / limnos@limnos.org
www.museusdebanyoles.cat /
museudarder@ajbanyoles.org
I per telèfon al Museu Darder (972 57 44 67).

HORARIS MUSEUS

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

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.
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• 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.

AJUDES AL TRANSPORT

Si tens entre 16 i 25 anys, estudies 1r de
batxillerat, grau, cicle formatiu o un PFI a
Girona, Barcelona o Olot, i ets de Banyoles,
pots demanar l’ajuda al transport. El termini
de presentació de sol·licituds és del 5 al 30
de setembre, i ho pots fer telemàticament a
través de la seu electrònica de l’Ajuntament
de Banyoles o presencialment a l’Oficina Jove
(en horari d’obertura) o a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament (amb cita prèvia).
Més informació: plaestanyjove.cat

BEQUES EQUITAT

Aquest mes de setembre es convocaran les
beques Equitat per a estudis universitaris. Com
a novetat, aquest any no cal haver sol·licitat la
beca general del ministeri per poder demanar
la beca Equitat.
Si necessites informació, orientació o ajuda,
contacta amb l’Oficina Jove.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
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. Fins al 8 de setembre.
Més informació: plaestanyjove.cat

TÈCNICA D’OCUPACIÓ JUVENIL

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

FES-TE EL CARNET JOVE DBNY

Si tens entre 14 i 30 anys, ets del Pla de
l’Estany i vols gaudir de descomptes i
avantatges en diferents establiments de la
comarca fes-te el Carnet Jove DBny.
Més informació: plaestanyjove.cat

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

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES
PREINSCRIPCIÓ ALS CURSOS
Fins 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

TROBA’M. FESTIVAL DE MÀGIA AL
CARRER. DIES 2 I 3 DE SETEMBRE
DIVENDRES 2 DE SETEMBRE

A les 19:30 h i a les 21:30h. Auditori. DENTRO
DE LO INVISIBLE, amb Juan Esteban Varela.
Aforament reduït, majors de 12 anys. 10 €.
A les 22 h. Can Xabanet. AMANIDA MÀGICA,
amb Els amics del Troba’m. Cal reservar taula.
Gratuït.

DISSABTE 3 DE SETEMBRE

D’11:30 a 13 h. Monestir. LA PETITE
CARAVANE, d’Adrián Conde amb la
col·laboració de T tela.
Funció cada 30 minuts. 3 €.
D’11:30 a 13 h. Monestir. TALLER DE MÀGIA
PER A INFANTS, amb Els amics del Troba’m.
Microtallers de 20 minuts. Gratuït.
De 16:30 a 19 h. Monestir. LA PETITE
CARAVANE, d’Adrián Conde amb la
col·laboració de T tela.
Funció cada 30 minuts. 3 €.
De 17 a 19 h. Monestir. RACONS MÀGICS,
amb Els amics del Troba’m.
Funció cada 40 minuts. Gratuït.
A les 19:30 h. Monestir. MUY NUESTRO,
MEJOR, amb Juan Capilla i Rúbi Ferez.
Gratuït.
A les 21 h. Auditori. GRAN GALA TROBA’M,
amb Bruno Tarnecci, Yann Frisch, Álvaro
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Cortés, Juan Esteban Varela, Mario López i DJ
Nur. 10€.
A les 23 h. Monestir. MÀGIA ÍNTIMA I
NOCTURNA, amb tots els artistes i amics del
Troba’m. Gratuït.
Hi haurà servei de bar.

Entrades a: culturabanyoles.koobin.com

MANAIES X BANYOLES
El dissabte 17 de setembre, el Manípul de
Manaies de Banyoles, aprofitant la festivitat
de la Mare de Déu dels Dolors de setembre,
organitza un reguitzell d’activitats per apropar
els manaies als ciutadans de Banyoles.

ACTIVITATS

A les 9 del matí. Despertar amb la Banda del
Manípul de Manaies.
Recorregut: Plaça de les Rodes, carrer
Vallespirans, carrer Jacint Verdaguer, plaça
dels Turers, carrer Canal, plaça dels Estudis,
carrer Sant Martirià, carrer del Canat, carrer
Sant Benet, carrer Nou i plaça del Monestir
(descans), carrer del Puig, plaça del Teatre,
carrer Escrivanies, plaça de la Font, carrer
Major, carrer Mercadal, plaça Major (descans),
porta Turers, plaça del Turers, carrer de la
Rambla i plaça de les Rodes.
D’11 a 1 del matí. Tallers a la Plaça Major.
Diferents tallers per introduir el món manaia a
la mainada. Diferents recorreguts per la plaça
Major i el carrer del Born.
Apunta’t si vols venir a picar amb nosaltres i
fer de manaia, podràs participar a la sortida de
la tarda!
Fotografies en un fotoreclam per col·laborar
amb l’associació Junts i endavant.
De 5 a 7 de la tarda. A la Plaça Major.
Fotografies en un fotoreclam per col·laborar
amb l’associació Junts i endavant.
A les 7 de la tarda. Sortida múltiple del
Manípul de Manaies per arribar a la plaça
Major, piquem per: Junts i endavant.
Diferents formacions es trobaran a la Plaça
Major on faran les evolucions i quan acabin
sortiran juntes de la plaça Major, cap al carrer
Àngel Guimerà, avinguda Països Catalans,
plaça dels Turers, carrer Jacint Verdaguer,
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carrer Vallespirans i plaça de les Rodes.
A partir de 2/4 de 9 del vespre, sopar popular.
Els tiquets del sopar s’han d’encarregar al
whatsapp del Manípul (621 209 109) fins al
divendres 16 de setembre, indicant el nom i
la quantitat. S’ha de passar a pagar a la plaça
Major el dissabte 17 de setembre, d’11 a 13 h.
Per més informació: manaiesbanyoles.cat i
juntsiendavant.org

5a MARXA SOLIDÀRIA
FEM_LAVOLTA 22
PROGRAMA D’ACTIVITATS

DISSABTE 24 DE SETEMBRE
A les 9 h. Acte d’inauguració. Inici 5a marxa
solidària.
A les 10 h. Sessió de ioga dirigida per Yoli del
Centre Tròbat Banyoles.
A les 10 h. FEM_lavolta amb marxa nòrdica.
Activitat dirigida de 2 hores on s’explicarà
la història d’aquesta disciplina i els beneficis
d’aquesta pràctica per a la salut. S’ensenyarà
la tècnica correcta de caminar amb bastons.
Tot seguit es farà la volta a l’Estany, aplicant el
que s’ha après, i s’acabarà amb uns exercicis
d’estiraments específics amb bastons.
A les 16.30 h. Espectacle infantil de titelles
amb Els Pànids, gentilesa del Gremi de
Flequers Artesans de les Comarques Gironines
A les 17 h. Xocolatada amb melindros.
A les 19 h. Concert dels Waltrapa & The
Cashmakers.
DIUMENGE 25 DE SETEMBRE
A les 9 h. Inici 5a marxa solidària.
A les 10 h. Sessió de ioga dirigida per Yoli del
Centre Tròbat Banyoles.
A les 10.30 h. Pilar de quatre. Colla Castellera
Esperxats de l’Estany.
A les 11 h. Espectacle de màgia amb Felix
Brunet.
A les 12 h. Recepció d’autoritats.
A les 12.30 h. Cant coral a càrrec de la
Coral Veus de l’Estany de Banyoles, sota la
direcció de Carme Cornellà.
A les 13 h. Vermut solidari.
Totes les activitats són gratuïtes mostrant el
dorsal solidari.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Podeu començar la volta a qualsevol hora
entre les 9 i les 21 h. de dissabte o les 9 i les
14 h. de diumenge.

Diumenge 18 de setembre.

l’Estany (plaça del Monestir, 30).
Conspiració contra Catalunya, a càrrec de
Stefano Cingolani.
Stefano Cingolani és un dels autors de
Pseudohistòria de Catalunya, obra col·lectiva
que pretén denunciar, des del rigor
historiogràfic, els usos i els abusos que es fan
de la nostra història. La conferència posarà
de relleu aquesta manipulació interessada del
passat, tant per part de l’espanyolisme com de
l’Institut Nova Història. Entrada lliure.

ESCOLA DE NATURA DE BANYOLES

ANC PLA DE L’ESTANY

Dorsals a: www.curses.cat/femlavolta2022

CLUB NATACIÓ BANYOLES
78a TRAVESSIA A L’ESTANY DE
BANYOLES

18è DIA DE L’ESTANY

DIUMENGE 25 DE SETEMBRE
Activitats ambientals per a tota la família
A les 10 h. davant l’Escola de Natura. VOLTA A
L’ESTANY AMB BICICLETA.
A partir de 2/4 d’11, al Parc de la Draga.
ACTIVITATS AMBIENTALS. Ballada amb
en Blauet, jocs, tallers, demostracions,
alliberament d’un animal recuperat...

ACTES CELEBRACIÓ DIADA
NACIONAL DE CATALUNYA A
BANYOLES
DISSABTE 10 DE SETEMBRE

A les 7 de la tarda. Plaça Major de Banyoles.
Acte institucional de celebració de la Diada
Nacional de Catalunya.
Organitzen: Ajuntament de Banyoles i Consell
Comarcal de Pla de l’Estany.

DIUMENGE 11 DE SETEMBRE

A les 12 del migdia. Arxiu Comarcal del Pla de

DIADA 2022

Autocars a la Manifestació de la Diada a
Barcelona. Avinguda del Paral·lel. Els tiquets
es venen a la Pata i a la parada de l’ANC dels
dissabtes al matí a la plaça Major de Banyoles.
Els busos sortiran del Recinte de Barraques de
Banyoles, a les 13 h., i tenen un preu de 10 €.
El punt de trobada pel Pla de l’Estany a l’inici
de la manifestació és el tram 7: a l’Avinguda
Paral·lel entre c/ Calàbria/Concòrdia i c/
Viladomat / Blasco Garay.
Més informació:
ANC Pla de l’Estany - www.ancplaestany.cat
Telegram:@AssembleaPlaEstany

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE
BANYOLES
VACANCES A LLORET. Del 4 a l’11 de setembre.
Per informació, passeu pel despatx de la
Junta. Cada dia, de 10 a 12 h.
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CASAL CÍVIC I COMUNITARI
BANYOLES
SERVEIS

Cafeteria-menjador El Travertí.
Menú diari obert a tothom.
De dilluns a divendres i diumenge:
Horari presencial, de 13 a 15 h.
Horari per emportar, de 13 a 14 h.
A les tardes servei de cafeteria.
Per a més informació i reserves:
Tel. 972 575 020.
Perruqueria unisex
Dimecres, tot el dia; i divendres, matí.
Servei de podologia
Dimecres, de 9.30 a 14.15h i de 15 a 18.45 h.
Cal cita prèvia al 972 571 162.

ESPAI PER A TOTHOM

Sales del Casal. Per trobar-se, jugar a jocs de
taula, billar o xerrar. Espai de lectura. Hi pots
llegir diaris i revistes.
Escacs. Vine a aprendre o a jugar a escacs.
No cal inscripció prèvia.
Dijous, d’11 a 13 h.
Espai WIFI. Podeu venir a connectar-vos amb
el vostre portàtil, mòbil o tauleta tàctil.
Petanca. Vine a aprendre o a jugar a la
petanca. No cal inscripció prèvia.
Dilluns, dimecres i dijous, de 15.30 a 18 h.
Punt de trobada de parelles lingüístiques.
Podràs conversar en català amb la teva parella
lingüística. Apunta’t al Voluntariat per la llengua.
Programa formatiu TR3S ACCIONS
Ofereix un recurs prelaboral per a joves amb
diversitat funcional que no tenen ni formació
professional ni les habilitats psicosocials que
el món laboral reclama. Vehiculant la formació
amb oficis de l’àmbit de l’hostaleria.

EXPOSICIONS

Soc el que sento
Mostra que fa replantejar els prejudicis i
creences entorn de la diversitat sexual i de
gènere.
De l’1 al 15 de setembre.
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La mort, digna i il·lustrada
Un recull d’imatges elaborades per il·lustradors
joves, que s’han proposat canviar la imatge
estereotipada i repetitiva que tradicionalment
s’ha fet servir per a representar la mort.
Del 16 de setembre al 3 d’octubre.

XERRADES

Morir dignament és possible. Coneixes els teus
drets?
Durant la xerrada reflexionarem sobre què vol
dir mort digna, quins drets tenim en final de
vida.
Dilluns 19 de setembre, de 19 a 20.30 h.

ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS

Teatre musical
Si t’agrada actuar, cantar i ballar no te’l perdis.
Activitat intergeneracional a partir de 15 anys.
Del 26 de setembre al 12 de desembre.
Dilluns, de 19.15 a 20.45 h.
A càrrec de Marc Balsach.
Aprendre a tocar la guitarra
Del 21 de setembre al 14 de desembre.
Dimecres, de 17.15 a 18.15 h. Grup 1.
Dimecres, de 18.20 a 19.20 h. Grup 2.
A càrrec de David Soteras.
Cançons de taverna
Del 20 de setembre al 13 de desembre.
Dimarts, de 10.30 a 12 h.
A càrrec de Nasi Marco.
Ball en línia
Del 20 de setembre al 20 de desembre.
Dimarts, de 18.30 a 19.30 h. Grup 1.
Dimarts, de 19.45 a 20.45 h. Grup 2.
Dijous, de 18.30 a 19.30 h. Grup 3.
Dijous, de 19.45 a 20.45 h. Grup 4.
A càrrec de Vicens Moliner. 30 €/trimestre.
Country
Del 23 de setembre al 9 de desembre.
Divendres, de 19.30 a 20.30 h.,
A càrrec de Teia Planas. 30 €/trimestre.
Banda Tocats per la música
Del 5 de setembre al 19 de desembre.
Dilluns, de 17.30 a 19 h.
Associació Junts i Endavant. Gratuït.

a

ESCOLA D’ADULTS

Escola d’adults
Pla de l’Estany

C FA P L A D E L’ E S TA N Y
CURS 2022/2023

INSCRIPCIONS A PLACES VACANTS: DEL 12 AL 16 DE SETEMBRE
**La inscripció per als alumnes 21/22 i preinscrits als juny, és del
2 al 9 de setembre de 2022 (informació a la web)**

TREU-TE L’ESO!

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

@CfaPla

TORNA A
L’ESCOLA!

APRÈN
IDIOMES!

APRÈN
INFORMÀTICA!

FORMACIÓ
INSTRUMENTAL
(PRIMÀRIA)

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

(EQUIVAL A L’ÀCTIC)

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

cfapladelestany

CURS COMPETIC

Tota una vida per
aprendre!

C o m fe
r la
in s c r ip
c ió ?

@cfaplaestany

C/ PERE ALSIUS, 12 PLANTA 2 (BANYOLES) TELÈFON 972 57 10 80
WEB: AGORA.XTEC.CAT/CFAPLAESTANY/

ON ANAR
Coral
Del 13 de setembre al 20 de desembre.
Dimarts, de 16 a 17.30 h. Gratuït.
So preenregistrat - Playback
Del 9 de setembre al 16 de desembre.
Divendres, de 17 a 19 h. Gratuït.

CUINA

Cuina de tardor
Del 20 de setembre al 18 d’octubre.
Dimarts, de 18.45 a 20.45 h.
A càrrec de Laura Fàbrega.
Cuina dolça
Del 25 d’octubre al 29 de novembre.
Dimarts, de 18.45 a 20.45 h.
A càrrec de Laura Fàbrega.
Taller de cuina Junts i endavant
Del 6 d’octubre al 22 de desembre.
Dijous, de 18 a 19.30 h. Gratuït.
Taller de cuina del Marroc
Del 7 d’octubre a l’11 de novembre.
Divendres, de 18 a 20 h. 20 €/trimestre.

ACTIVITATS FÍSIQUES

Hipopressius
Del 29 de setembre al 15 de desembre.
Dijous, de 10.25 a 11.25 h. Grup 1.
Dijous, de 11.35 a 12.35 h. Grup 2.
Gimnàstica
Del 19 de setembre al 12 de desembre.
Dilluns, de 9.15 a 10.15 h. Grup 1.
Dilluns, de 10.30 a 11.30 h. Grup 2.
A càrrec de Marc Olivé. 30 euros/trimestre.

SALUT I BENESTAR

Relaxació
Del 22 de setembre al 29 de desembre.
Dijous, de 9.15 a 10.15 h.
A càrrec de Marc Sallarès. 20 €/trimestre.
Ioga
Del 21 de setembre al 14 de desembre.
Dimecres, de 9.15 a 10.15 h. Grup 1.
Dimecres, de 10.30 a 11.30 h. Grup 2.
A càrrec de Raül Carracelas. 30 €/trimestre.
Ioga iyengar
Del 23 de setembre al 9 de desembre.
Divendres, de 9.15 a 10.15 h. Grup 1.
Divendres, de 10.30 a 11.30 h. Grup 2.
A càrrec de Llum Valle. 30 €/trimestre.
Estimulem els sentits
Del 20 de setembre al 13 de desembre.
Dimarts, de 15.45 a 17.15 h.
Memòria
Del 20 de setembre al 21 de desembre.
Dimarts, de 17.30 a 19 h. Grup 1.
Dimecres, de 15.45 a 17.15 h. Grup 2.
Dimecres, de 17.30 a 19 h. Grup 3.
55 €/trimestre.

ACTIVITATS MANUALS I ARTÍSTIQUES
Curs de contes il·lustrats
Del 26 de setembre al 12 de desembre.
Dilluns, de 17.30 a 19.30 h.
A càrrec de Roser Cussó.
Taller de brodat creatiu i experimental
Del 17 al 24 de novembre.
Dijous, de 18.30 a 20.30 h.
A càrrec de Marta Ballester.

Tao Kung
Del 23 de setembre al 18 de novembre.
Divendres, d’10.30 a 11.45 h.
A càrrec de Susan Baker. 30 €/trimestre.

Targetes pop-up de Nadal i ...
Del 31 d’octubre al 28 de novembre.
Dilluns, d’11 a 12 h.
A càrrec de Montse Quera. Gratuït.

En Forma
Dates a concretar.

Lettering - l’art de dibuixar lletres
Del 4 d’octubre al 29 de novembre.
Dimarts, de 17.30 a 19 h.
A càrrec de Mercè Mas.

Estiraments
Del 20 de setembre al 13 de desembre.
Dimarts, de 9.15 a 10.30 h. Grup 1.
Dimarts, de 10.45 a 12 h. Grup 2.
A càrrec de Queralt Aloy.
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Introducció a la pintura xinesa
Del 6 d’octubre al 24 de novembre.
Dijous, de 17 a 19 h. A càrrec de Mercè Mas.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Dibuix i pintura
Del 22 de setembre al 15 de desembre.
Dijous, de 10 a 12 h. 60 €/trimestre.
On són els colors
Del 4 d’octubre al 20 de desembre.
Dimarts, de 19 a 20.30 h. Gratuït.
Enganxades al Ganxet
Del 12 de setembre al 15 de desembre.
Dilluns, de 16 a 18.30 h. Grup 1.
Dijous, de 16 a 19 h. Grup 2. Gratuït.

NOVES TECNOLOGIES

Tauletes i mòbils
Del 22 de setembre al 15 de desembre.
Dijous, de 15 a 16 h.
A càrrec de Martirià Pagès. 40 €/trimestre.
Iniciació a la informàtica
Del 3 d’octubre al 7 de novembre.
Dilluns i dimecres, de 15.30 a 17.30 h.
Whatsapp
Del 9 al 21 de novembre.
Dilluns i dimecres, de 15.30 a 17.30 h.
Videoconferències
Del 23 de novembre al 14 de desembre.
Dilluns i dimecres, de 15.30 a 17.30 h.

FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA

Taller d’Astronomia
Sessió 1: Mart: present, passat i futur, a càrrec
de Kilan Vindel.
Sessió 2: Història de l’Astronomia, a càrrec de
Carles Puncernau.
Sessió 3: El descobriment del Big Bang, a càrrec
d’Enric Figueras.
Del 6 al 20 d’octubre.
Dijous, de 18 a 19 h.
Gratuït.
Català
Del 21 de setembre al 14 de desembre.
Dimecres, de 17 a 19 h.
A càrrec de Josep M Figueras. 55 €/trimestre.
Francès
Del 21 de setembre al 14 de desembre.
Dimecres, de 10 a 11.30 h.
A càrrec de Natali Ros. 55 €/trimestre.

Anglès
Del 19 de setembre al 12 de desembre.
Dilluns, de 16 a 17.30 h.
A càrrec de Montse Teixidor. 55 €/trimestre.
Conversa en anglès
Del 20 de setembre al 20 de desembre.
Dimarts, de 10 a 11 h.
A càrrec de Montse Teixidor. 55 €/trimestre.
Grup lectura
Grup de lectura i debat sobre temes i
continguts de les obres llegides.

PROJECTES DE PARTICIPACIÓ SOCIAL
I VOLUNTARIAT
Grup d’Ajuda Mútua (GAM) pels familiars de
les persones amb problemes de salut mental.
Dijous 8 de setembre, 13 d’octubre, 10 de
novembre i 15 de desembre. D’11 a 13 h.
Associació Família i Salut Mental de Girona i
Comarques.
Grup d’Ajuda Mútua (GAM)
Dilluns 12 i 26 de setembre, 10 d’octubre, 7
i 21 de novembre i 12 de desembre, d’11 a
13 h. Associació Sociocultural Sanitari Lúdica
Reixir.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ

De l’1 al 8 de setembre. Tel. 972 571 162.
cc.banyoles@gencat.cat

c/ Església, 19 - 17846 Mata (Porqueres)

Telèfon 972 581 660
Mòbil 634 500 951

www.inspirafisioestetica.com
info@inspirafisioestetica.com
ALTA COSMÈTICA NATURAL I ORGÀNICA CERTIFICADA
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ON ANAR
CAMÓS
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Dissabte 10 de setembre, a les 21:30h. A
la plaça de l’Ajuntament. Diada Nacional de
Catalunya. Cantada d’havaneres amb el grup
Terra Endins. Rom cremat per a tothom.

CORNELLÀ
DEL TERRI
FIRA DE L’ALL
Divendres 30 setembre, dissabte 1 octubre i
diumenge 2 octubre.
Més informació: www.cornelladelterri.cat i a
les xarxes socials de l’Ajuntament.

MARXA NOCTURNA LA VALL DEL
TERRI – FEM DRECERA
Dissabte 10 de setembre. A les 20:30 h.
Al Pavelló de Cornellà del Terri. Preu: 8 €
anticipades (www.ceplaestany.cat); 12 € el
mateix dia, a partir de les 19:30 h.
Inclou entrepà calent, beguda, assegurança i
obsequi. Es recomana portar un lot.
Més informació: www.cornelladelterri.cat /
619 706 130.

FESTA MAJOR DE PUJALS DELS
PAGESOS
DISSABTE 10 DE SETEMBRE

A les 17 h. A la plaça de l’Església. Xocolatada.
A les 21 h. SOPAR DE FESTA MAJOR a Can
Font de Borgonyà. A càrrec d’El Matiner.
Menú: entremès fred, pollastre i botifarra
a l’ast amb patates xips. Coca de brioix de
fruita i crema i una copa de cava. Aigua, cafès
i infusions. Cal portar beguda, plats, gots i
coberts. Preu per persona: 17 €.
Seguidament, HAVANERES amb el grup
RETORN de Banyoles.
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DIUMENGE 11 DE SETEMBRE

A les 11 h. OFICI SOLEMNE amb el grup
Udols de Llop, i seguidament, vermut.
Notes: Venda de tiquets fins el dimecres 7 de
setembre a Can Valls i Cuinats La Farga.

CLÀSSICS LA VALL DEL TERRI
Dia 10 de setembre. III CLASSIC SPRINT PLA
DE L’ESTANY.

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Dia 11 de setembre. A les 11 h. Acte Diada
Nacional de Catalunya.
Més informació: www.cornelladelterri.cat.

FESTA MAJOR DE BORGONYÀ
Del 16 al 18 de setembre.

QUADS RAVOS
Dia 25 de setembre. Trofeu QUAD
RESISTÈNCIA CATALUNYA.

ATENEU CULTURAL VALL DEL TERRI
ACTIVITATS SETEMBRE

De dilluns a divendres, de 15 a 17 h. Obert.
Sessions de jocs de taula.
Divendres 2 de setembre, 19 h. Club de lectura.
Divendres 16 de setembre, de 19 a 21 h.
REUNIÓ SECCIÓ PATRIMONI.
Dissabte 17 de setembre, de 12 a 13 h.
“VERMUT A LA PLAÇA”. Aperitiu abans de
dinar, amb cata de vermut i conversa.
Dijous 22 de setembre, 18 h. Xerrada
divulgativa: MORT DIGNA i VOLUNTATS
ANTICIPADES.
Divendres 23 de setembre, de 19 a 21 h.
TERTÚLIA: El model de recollida de residus.
Dissabtes 10, 17 i 14 de setembre, d’11 a 13h.
Tallers de robòtica ROBOTERRI.
Per a més informació o per propostes
d’activitats podeu contactar amb la Junta de
l’Ateneu al ateneuterri@gmail.com

Ara més a prop teu
MAITE VIÑAS ORIOL

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

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

T’hi esperem!

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

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

• Pagar una única quota mensual.

• Incrementar la taxa d'interès.

• Obtenir interessants descomptes.

Llar

Automòbil

Vida

Negocis

Estalvi i jubilació

Decessos

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

ON ANAR
ESPONELLÀ
FESTA MAJOR DE VILERT
Divendres 2, a les 8 del vespre, CAMINADA
NOCTURNA i sopar de carmanyola.
Dissabte 3, a les 10 del matí. CAMPI QUI
PUGUI: baixada en barca pel Fluvià.
A la tarda. ACTIVITAT PER A JOVES,
organitzada pel Jovent del poble.
Al vespre. SOPAR de veïnes i veïns, a la Plaça.
A les 10 de la nit. Concert amb JOJET I MARIA
RIBOT.
Diumenge 4 de setembre, a 2/4 de 12. OFICI
SOLEMNE.

ARROSSADA POPULAR A CENTENYS
DIUMENGE 4

A les 11 h. JOCS PER A LA MAINADA.
A les 2 del migdia. ARROSSADA POPULAR .
A les 6 de la tarda. CONCERT amb LA
TAVERNA DE XATRAC, cançó marinera.
Venda de tiquets per a l’arrossada, a
l’Ajuntament d’Esponellà.

FESTA MAJOR D’ESPONELLÀ
Divendres 16, a 2/4 de 8 del vespre,
CAMINADA NOCTURNA.
Dissabte 17, a 2/4 de 6 de la tarda. A Cal
Baró, inauguració del NOU PARC INFANTIL.
A 2/4 de 7. ESPECTACLE FAMILIAR A LA
FRESCA, amb la companyia ANNA CONFETTI.
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A les 10 de la nit. CONCERT amb MIKOS I
KOALAS i JULIVERT.
Diumenge 18, a 2/4 de 12. a la plaça Major.
OFICI SOLEMNE.
A 2/4 d’1. VERMUT MUSICAL.
A les 5 de la tarda. A Cal Baró. Espectacle infantil
amb la CIA EL SAC, INVENTORA DE JOCS.

DIADA DE CATALUNYA
DIA 11 DE SETEMBRE

A 2/4 de 10, PUJADA AL CASTELL, des
de la plaça 1 d’Octubre. PLANTADA DE
L’ESTELADA I LECTURA DEL MANIFEST.
ESMORZAR (cadascú se’l porta).

PROJECTE SOLIDARI
D’ESPONELLÀ AMB BANYOLES
SOLIDÀRIA, ONGD DEL PLA DE
L’ESTANY
QUÈ FA ESPONELLÀ EN UNA GUARDERIA
DE NICARAGUA?
Divendres 16 de setembre, a les 6 de la tarda.
BANYOLES SOLIDÀRIA presenta els seus
projectes al Local 1 d’Octubre.
Del 16 al 25 de setembre. Exposició de fotos
per donar a conèixer els nostres projectes.

MARXA NÒRDICA
Dimarts 13 de setembre, a les 3 de la tarda,
comença l’activitat de MARXA NÒRDICA.
Sortida de Cal Baró. Activitat setmanal per a
totes les edats.
Inscripcions a l’Ajuntament.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
CLUB DE LECTURA
Dimecres 14, a les 7 de la tarda, a l’Espai
1 d’Octubre, sessió del club de lectura per
comentar el llibre VIOLETA, d’Isabel Allende.

ACTIVITATS PER LA GENT GRAN
Dilluns 12 de setembre. A les 9:15 h. Al Local
Social. GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT.
Activitat setmanal.
A les 17 h. A l’Espai 1 d’Octubre. FEM
MEMÒRIA. Activitat quinzenal.
Dijous 16 de setembre. A 1/4 de 4 de la tarda.
A Cal Baró. PARC DE SALUT. Activitat
setmanal.
Divendres 23 de setembre. A les 11.30 h.
A l’Espai 1 d’Octubre. FEM SMARTPHONE.
Activitat quinzenal
Cal inscripció a l’Ajuntament.

PALOL DE
REVARDIT
SOPAR DE LA DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA
Dia 10 de setembre. A les 21 h. Al Pavelló de
Palol de Revardit. Sopar de la Diada.
Seguidament actuació amb: MARC
GRABULOSA.
Sopar gratuït per la gent empadronada al
municipi. Gent no empadronada al municipi,
preu 12 €. Cal reservar el tiquet abans del
dia 7 de setembre a l’Ajuntament de Palol de
Revardit (tel. 972 59 44 48) o bé a la Ferreteria
Soler. Cal portar-se plat, got i coberts.

FESTA MAJOR DE LA MOTA
DIA 17 DE SETEMBRE

A les 18 h. Titelles, amb Marc Oriol.
A les 20:30 h. Sopar Popular. Menú: Amanida,
arròs de muntanya, postres, aigua i vi.

A les 22 h. Concert amb BLACKISS.
A les 23:30 h. DJ SAPIX. Hi haurà servei de
Barra. Cal portar plat, got i coberts. Venda
de tiquets fins el dia 10/09 a l’Ajuntament
de Palol de Revardit (tel. 972 59 44 48),
Ferreteria Soler o bé Vet aquí Centre
Veterinari (Mata). Preu adult 12 €/ Infantil 6 €.
Lloc: Plaça de la Mota. En cas de pluja les activitats
es traslladaran al pavelló de Palol de Revardit.

DIA 18 DE SETEMBRE

A les 12 h. A l’església parroquial de la Mota,
Ofici de Festa Major. Seguidament, sardanes
amb la COBLA OSONA.
En acabar, petit refrigeri pels assistents.

FESTA MAJOR PALOL DE REVARDIT
DIA 23 DE SETEMBRE

Al pavelló de Palol de Revardit.
A les 22 h. Festa jove amb concerts a càrrec
d’Udols de Llop i Eli Rodríguez.
Seguidament, KARAOKE.
Tots els actes són gratuïts. Hi haurà servei de
barra.

DIA 24 DE SETEMBRE

Inauguració de l’exposició de pintura a càrrec
de la banyolina ROSA ALSIUS.
A les 17 h. Espectacle infantil a càrrec de la
companyia ATRAPASOMNIS. Gratuït.
Seguidament, xocolatada.
A les 21 h. Sopar de festa major. Menú:
entremès, pollastre a la brasa, postres i cafè.
Seguidament, Ball de Festa Major amb
l’orquestra MONTECARLO.
Cal reservar el tiquet abans del dia 20 de
setembre a l’Ajuntament de Palol de Revardit
(tel. 972 59 44 48) o bé a la Ferreteria Soler.
Preu adult: 15€ / Infantil 7€. Cal portar-se
plat, got, coberts i beguda. Ball gratuït.

DIA 25 DE SETEMBRE

A les 11 h. A l’església parroquial Ofici de
Festa Major.
Tot seguit, el pregó de la Festa Major, a
càrrec de Ferran Vila, de la Banyeta, enguany
guardonat com a millor sommelier d’Espanya.
Seguidament, sardanes amb la cobla la
PRINCIPAL DE PORQUERES.
En acabar, petit refrigeri pels assistents.
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ON ANAR
PORQUERES
BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ
VISITA GUIADA A L’ESTUDI TALLER
CARLES FONTSERÈ
Dissabte 10 de setembre, a les 19 h. S’ofereix
visita guiada a l’estudi taller del polifacètic
artista Carles Fontserè.
Cal inscripció prèvia a www.porqueres.cat.

HORA DELS MÉS PETITS

Dijous 22, a les 17:30 h. El ratolí Frederic. A
càrrec de Cacauet Teatre. Contes en format
titelles. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia
a bit.ly/3SXbfJ9

LA BIBLIOTECA FA 9 ANYS!!

Vine a celebrar l’aniversari de la biblioteca!
HORA DEL CONTE
Dimecres 28, a les 17:30 h. Pols màgica.
A càrrec de ClinClonClown.
Es farà sota el porxo de la biblioteca.

ELS TURONS DE PONENT

Diumenge 18 de setembre, a les 10.30 h.
Començarem la ruta enfilant-nos al puig
de Sant Martirià, un excel·lent mirador del
paisatge lacustre i les comarques veïnes,
passarem per Lió i baixarem fins a la riba de
l’Estany, visitarem les llacunes del Pla de Can
Morgat fent parada a l’observatori d’aus i, tot
creuant la zona agrícola sota els turons de
ponent, arribarem a l’església romànica de
Santa Maria de Porqueres i l’estanyol del Vilar.
Durada: 3,5 hores. Punt de trobada: Escola de
Natura. Edat: No recomanable per a infants
menors de 10 anys.
Reserves i més informació:
Oficina de Turisme de l’Estany.
Tel. 972 58 34 70 – WhatsApp: 690 853 395.
turisme@ajbanyoles.org

A PORQUERES TOT TORNA A
COMENÇAR

ACTIVITAT DE TURISME

Divendres 9 de setembre, a les 20.30 h., a
la plaça Major. Sopar groc: botifarra, pa amb
tomàquet i aigua. Porta postres per compartir.
Cal portar plats i coberts.
Durant el sopar hi haurà diferents actuacions
musicals i parlaments.
Preu: 5 €. Venda de tiquets fins dimecres 7
de setembre: Fruites Teixidor, Carnisseria Can
Llop, Can Paliro i Ajuntament de Porqueres.
Hi haurà servei de bar.

EL MÓN DE LES CIGONYES

DIADA DE CATALUNYA

INSCRIPCIONS AL CLUB DE LECTURA
Durant el mes de setembre us podreu
inscriure als clubs que ofereix la biblioteca.
A través de biblioteca@porqueres.cat,
presencialment o trucant al 972 58 38 98.

Diumenge 4 de setembre, a les 10.30 h.
Coneixerem el seu hàbitat i costums.
Durada: 1,5 h. Punt de trobada: Camp de
futbol Nou de Banyoles (Estadi Miquel
Coromina). Edat: activitat per a famílies amb
infants a partir de 4 anys.
Reserves i més informació:
Oficina de Turisme de l’Estany.
Tel. 972 58 34 70 – WhatsApp: 690 853 395.
turisme@ajbanyoles.org

Diumenge 11 de setembre, a les 19 h.,
a la plaça 11 de Setembre. AUDICIÓ DE
SARDANES, a càrrec de la Principal de
Porqueres.

FESTA MAJOR DE PUJARNOL
Diumenge 18 de setembre. A 2/4 d’1. Pujada
i Missa a Sant Patllari per celebrar l’Aplec.
Cantada de Goigs i aperitiu.
Telèfons 972 570 318 - 636 133 433
www.revistaelscolors.com
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Botiga: Passeig Mn. Constans, 172 - Banyoles
Tel. 972 57 05 90
Taller: C/ Pintor Solives, 82 - Banyoles
Tel. 972 57 10 57. tapissatsvilanovasoler@gmail.com
Pressupostos sense compromís

TAPISSERIES · TENDALS · CORTINATGES · NÒRDICS · LLENÇOLS · CATIFES

ON ANAR
FESTA DE SANT LLOP DE
MIÀNIGUES 2022
Divendres 2 de setembre. A les 19 h. Assaig
obert de La grUtesca d’Escarlata Circus, al
Centre Cívic de Porqueres. Durada: 50 min.
Aforament limitat.
Reserves a www.centrecivicporqueres.cat
Dissabte 3 de setembre. A les 17 h i 19 h.
Assaig obert de La grUtesca d’Escarlata Circus,
al Centre Cívic de Porqueres. Durada: 50 min.
Aforament limitat.
Reserves a www.centrecivicporqueres.cat
A les 21 h. Sopar-concert amb Trio Nilo, al
Rocacorba Foodtruck de Can Campolier. 23 €.
Reserves: 679 499 463.
Diumenge 4 de setembre. A les 11:30 h.
Presentació del llibre Iconografia religiosa del
Pla de l’Estany, de Jordi Galofré, Josep M.
Massip i Miquel Rustullet.
A les 12 h. Ofici solemne amb concert de
la coral Les Estunes, del Centre Cívic de
Porqueres.
A les 13 h. Benedicció de les collites des del
pedró de Miànigues.
A les 13:30 h. Audició de sardanes amb la
Cobla Bisbal Jove i vermut per a tothom.
A les 17:15 h. VI Cronoescalada Biciclista. 2 €.
Inscripcions: info@sonoramusica.com i el
mateix dia a les 16:45 h.
A les 18 h. Jocs de taula.
A les 19:15 h. Activitat familiar amb Pere
Hosta: Dis-order.
A les 20 h. Concert amb La Ludwig Band.
I també: Projecció audiovisual amb la història
de Miànigues / Sorteig d’una panera amb
productes de proximitat recollits pels veïns de
Miànigues.

ACTIVITATS ESPORTIVES
VII COPA PLA DE L’ESTANY

Dies 2, 3 i 4 setembre. Al Camp de futbol
de Miànigues. Horari: Divendres, a partir de
les 20 h., dissabte, 19 h i diumenge a partir
de les 16 h. Torneig d’estiu amb la presència
dels 8 clubs del Pla de l’Estany. Divendres es
juguen els quarts de final, dissabte semifinals i
diumenge finals.
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SOPAR CONCERT PISCINA MUNICIPAL
(TANCAMENT TEMPORADA)
Dissabte 10 de setembre. Piscina municipal.
Horari: bany fins a les 20 h. A les 21 h. sopar
concert. Reserves sopar: 669 832 857.
Sopar concert de tancament de la temporada
d’estiu de la piscina municipal amb l’actuació
del grup VIATJANT SONS.

9a ESPERXADA – GRAN FONS BTT

Diumenge 18 de setembre. Sortida i arribada
zona esportiva de Miànigues.
Sortida a les 8:30 h. E-Bikes 9:30 h.
Recorreguts: 65 km i 45 km.
Preu: Curt 32 €, no federats 35 €. Llarg 35 €,
no federats 38 €. Inscripcions: Anticipades
a www.sendicatdelpedal.cat, fins el 15 de
setembre. Marxa de gran fons amb BTT.
Més informació a www.sendicatdelpedal.cat

XI CURSA AMERICANA DE PORQUERES
Dissabte 1 d’octubre. Zona Esportiva de
Miànigues. Horari: Inscripcions de 8 a 9 h.
Entrenaments de 9 a 10:30 h. Curses a partir
de les 11 h.
Més informació: www.esportsporqueres.com

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.
I tot seguit ball amb Àngel Puertas.
Preu soci: 15 euros i no soci: 20 euros.
Per apuntar-vos-hi, fins al 7 de setembre, al
Casal, de 15 a 19 h., de dilluns a divendres.
Cal portar plats i coberts.
Més informació a les oficines del Casal

A PARTIR DE L’OCTUBRE COMENCEN
LES ACTIVITATS PROGRAMADES
Balls en línia: Dilluns, de 7 a 8 del vespre.
Gimnàs: Dimecres, de 6.30 a 7.30 de la tarda
Català: Dilluns cada 15 dies.
Memòria: Dilluns a la tarda.
Hipopresius: Dimarts al matí.
Més informació a les oficines del Casal o
trucant al 972 572 601.

SANT MIQUEL
DE CAMPMAJOR
APLEC DE SANT FERRIOL
(FALGONS)
Dia 11 de setembre. Als paratges de l’església
de Falgons.
A partir de les 10 h. Mercat de productes
locals i artesanals.
A les 10:30 h. Cavalcada medieval i celebració
litúrgica en honor a Sant Ferriol (cantada
pel Grup de Caramelles de Sant Miquel de
Campmajor) i benedicció del romaní portat
pels pagesets i pagesetes.
A les 13 h. Concert en directe del grup
ALAIRE.
Durant tot el matí es podrà visitar el castell, hi
haurà servei de bar a la zona del mercat.
A les 14 h. Dinar popular (amanida, arròs,
postres i beguda). Es compren els tiquets amb
antelació a l’Ajuntament de Sant Miquel.
L’aparcament habilitat tancarà a les 19 h.

CUIDO LA MEVA
SALUT MENTAL
QUAN...
MENJO I M’ALIMENTO.
Escullo què menjo:
productes de temporada,
frescos, propers... i també
escullo com nodreixo la
meva vida de manera
activa i positiva.

Ajuntament de Banyoles

FESTA MAJOR DE SANT MIQUEL
DE CAMPMAJOR
DIVENDRES 30 DE SETEMBRE

A les 21:30 h. Obra de teatre XARRUPS DE
TEATRE, amb Einstein i Roco a París, del grup
De 7 a 9 de Mieres (taquilla inversa).
Punt de trobada, local del Sindicat.

DISSABTE 1 D’OCTUBRE

A les 10 h. Caminada popular per la vall.
Punt de trobada, plaça de les Escoles (en cas
de pluja s’anul·larà).
A les 10 h. 14è torneig de petanca.
Punt de trobada, camp de petanca municipal.
Obert als socis del Club Petanca Sant Miquel
de Campmajor i a tots els veïns i veïnes del
poble. Inscripcions, a les 9:45 (en cas de pluja,
es farà el dissabte següent).
A les 17 h. Espectacle infantil amb la
companyia El Sac. A la plaça de les Escoles (en
cas de pluja, es farà al local del Sindicat).
A les 21:30 h. Sopar popular compartint el
millor de la cuina de cada casa, i tot seguit
actuacions musicals. Al local del Sindicat.

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE

A les 11 h. Celebració litúrgica en honor a
Sant Miquel, cantada pel Grup de Caramelles

SERVEI 24 HORES
sussivila@hotmail.com
Telèfon

609 284 872

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

ON ANAR
de Sant Miquel de Campmajor. Tot seguit, el
mateix grup ens oferirà un petit concert.
A l’església de Sant Miquel de Campmajor.
A les 12 h. A la plaça de l’Església (en cas de
pluja, es farà al local del Sindicat). Audició
de sardanes per la cobla l’Arbucienca i petit
vermut per a tots els assistents.
A les 19 h. A la plaça de les Escoles (en cas
de pluja, es farà al local del Sindicat). Concert
d’Equilibrium Gospel, integrat en el festival
Itinera.

SERINYÀ
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Diumenge 11 de setembre, a les 18 h.
Havaneres a la plaça de Sant Andreu, amb
TERRA ENDINS. Rom cremat per a tothom.

APLEC DE SANT MIQUEL
SESVINYES
Diumenge 25 de setembre.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE BAULES:
CARTES GENERACIONALS, DE
DAVID PAGÈS I CASSÚ
Dissabte 10 de setembre, a les 20 h. A Can
Xerric.

CONSELLS LOCALS DE LA
REPÚBLICA CATALANA DE LA
COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY.

banyoles-cornella-porqueres@consellrepublica.cat

5 ANYS DEL 1 D’OCTUBRE
ACTE CENTRAL A BARCELONA
Desplaçament en autocar.
Sortida autocars: 1 d’octubre, a les 13 h.
Recinte de Barraques de Banyoles.
El cost del tiquet és de 10 € i es venen al
bar Abeurador (La Pata).
L’acte serà en format concentració, a les 17
hores, a l’Arc de Triomf de Barcelona.
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CALENDARI DE RECOLLIDA DE
RESIDUS
Els dilluns: Fracció orgànica i petites restes
vegetals. Envasos. Tèxtil sanitari.
Els dimecres: Fracció orgànica i petites restes
vegetals. Paper i cartró. Tèxtil sanitari.
Els divendres: Fracció orgànica i petites restes
vegetals. Envasos. Tèxtil sanitari.
Els dissabtes 10 i 24 de setembre: Rebuig.
Horari del servei de recollida: a partir de les 21h.

VILADEMULS
FESTA MAJOR D’ORFES 2022
ORFES NIGHT

Dia 10 de setembre. A les 21 h. Sopar. A
continuació ball amb The Strawberry Friends,
i després, Feelgood l’espectacle amb DJ Benat
i DJ Buyi. Inscripcions al sopar, a Can Compte
(tel. 972 560 365 - 972 208 383) i Cal Peó
(tel. 686 105 142). Hi haurà servei de bar.
Preu del sopar: 20 € adult i 12 € la mainada.

ORFES DAY

Dia 11 de setembre. A les 12 h. Missa solemne
acompanyada de la coral Les Veus del Cric.
A les 17 h. Sardanes i xocolatada. Hi haurà
servei de bar.

DONACIONS DE SANG

Per reservar hora: donarsang.gencat.cat

3/9/2022 BANYOLES. Clínica Salus. De 10
a 14 h i de 16 a 20:30 h.
6/9/2022 FONTCOBERTA. Pavelló
municipal. De 17 a 21 h.
18/9/2022 BANYOLES. Bus al Club
Natació Banyoles. De 10 a 14 h.
27/9/2022 PORQUERES. Centre Cívic. De
16 a 21 h.
27/9/2022 PALOL DE REVARDIT. Local
Social de l’Ajuntament. De 17 a 21 h.

MÉS A MÉS

DESPRÉS DE MES DE 30 ANYS
AL CARRER MURALLA, LA
SEU DE CÀRITAS DEL PLA DE
L’ESTANY CANVIARÀ D’UBICACIÓ
TEMPORALMENT
Ens traslladem als locals de la Parròquia de
Sant Pere. El canvi ve motivat per la propera
reordenació urbanística de la zona de la
Muralla, que suposarà l’enderrocament de la
nostra seu i la cessió dels espais necessaris
per a la nostra tasca en la nova construcció.
Tot i no saber encara la data de
començament de les obres, el precari
estat de l’edifici i el voler fer el trasllat amb
tranquil·litat ens ha empès a prendre la
decisió. També hem decidit fer el trasllat
a l’estiu per no haver de fer-ho a mig curs
amb el trasbals que això suposaria sobretot
pel centenar d’infants, joves i adults que
cada setmana atenem al serveis educatius
de Càritas.
El Rober continua al carrer Muralla a l’espera
de trobar-li un espai cèntric, que sigui de
fàcil accés i a l’abast de tota la població.
Canviem de seu, a l’espera de poder tenir
un nou espai, modern i funcional un cop
acabades les obres de la zona de la Muralla.
Ens fa il·lusió perquè ens permetrà millorar
l’atenció a les persones, però no podem
negar que la Divina Providència tindrà
sempre un lloc al nostre cor, amb els seus
desperfectes i inconvenients, perquè ha
sigut casa nostra durant molts anys, la
casa per on han passat milers de ciutadans
cercant ajuda i suport, on han trobat sopluig
i comprensió en un moment difícil de les
seves vides.

PERE ARPA ES CONVERTEIX EN
EL NOU XEF DE CASA ANAMARIA,
HOTEL-RESTAURANT DE 4
ESTRELLES AL PLA DE L’ESTANY
El banyolí Pere Arpa és el nou xef executiu
de Casa Anamaria, Hotel&Villas, un hotelrestaurant boutique de 4 estrelles situat en
una masia del segle XIV a Can Motes d’Ollers,
a Vilademuls (Pla de l’Estany). Arpa va ser,
fins l’any passat, propietari i xef del restaurant
Ca l’Arpa, de Banyoles, reconegut durant 14
anys amb 1 estrella Michelin i amb 2 sols de
la Guia Repsol. El cuiner és el responsable
de tres espais gastronòmics: restaurant Can
Motes, Pool Bar i zones per a esdeveniments.
Amb l’entrada d’Arpa, l’establiment aposta per
una “cuina tradicional i representativa del Pla de
l’Estany” que lliga “territori, cultura i productes
de proximitat”.
El propietari de Casa Anamaria és Olivier
Mitterrand, nebot de qui va ser president de
França, François Mitterrand.
Ara, a Casa Anamaria, Hotel & Villas, aplica
“una carta molt variada, les aus tenen molta
importància. Cuinem terrina i magret d’ànec,
conill, guatlles, pollastres picantons, colomins...
i en temporada de cacera hi incorporarem més
plats”.

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.
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ESTIMEM EL PATRIMONI COMARCAL

Text: Jordi Galofré
Secció de Patrimoni del CECB

Camós: masies i fonts
Cinc de les nombroses masies de Camós han
estat declarades Béns Culturals d’Interès Local
(BCIL). Quatre estan situades al veïnat de Sant
Maurici: Can Llapart (s. XVII-XVII), Can
Congost (s. XVII-XVII), Can Pigem (s. XV) i Can
Palmes (s. XV-XVII). La cinquena, Can Freixenet
o Can Por (s. XIV-XV) és al Pla de la Quintana.
Totes aquestes ediﬁcacions, tot i les
modiﬁcacions, reformes i ampliacions que han
sofert, mantenen diversos elements originaris,
com ara ﬁnestres amb arcs, llindes, inscripcions,
arcs, escuts, etc.
L’inventari del patrimoni elaborat pel Consell
Comarcal esmenta altres masies que convé
protegir. Algunes, com Cal Ferrer, Can Besalú,
Can Mariscot, Cal Rei, Can Ribes, Can Serrà,
Can Paisà o la Torre de Dalt, són d’origen
medieval. Altres són d’època posterior, com
Can Bosch (s. XVI-XVIII), Can Prat de la
Mitjavila (s. XVI-XIX), Can Xipis (s. XVI-XIX),
Can Tapis (s. XVII-XVIII) i Can Pedrers (s. XVIII).
Moltes conserven elements d’interès, com
ﬁnestres, llindes amb inscripcions, portes d’arc
de mig punt amb dovelles, galeries, escuts,
espitlleres, etc. Totes aquestes masies són de
propietat particular i, per tant, visitables només
des de l’exterior. Algunes, com Can Ribes, Can
Tapis o la Torre de Dalt, s’han dedicat al turisme
rural.
Hi ha encara més masies d’interès, a Camós.
Però a més de l’agricultura hi hagué a Camós
una certa activitat industrial, que ha deixat
rastres en el molí de Can Milleres (s. XIX), que

Can Pigem

va estar en funcionament ﬁns a la dècada de
1940 i que encara conserva dues moles, una
per al blat i l’altra per a l’ordi i la civada. No
queden rastres, en canvi, de la bòbila de Can
Pepis, però sí que es conserva la llarga
xemeneia (15 m) de la bòbila d’en Ventura, de
principis del s. XX.
Esmentem, per acabar, el pont de la Font del
Salt Dalmau, d’una sola arcada, construït el
1880 sobre el riu Matamors i la font del Salt
Dalmau, que és un element a protegir, tant per
l’encant del paisatge com per una llarga tradició
de fer-hi fontades. És una de les quaranta-vuit
fonts del municipi, algunes de força
anomenada, com la font de Garravar (o
Garrabar) i la font de la Perpinyana, una de les
més antigues de la comarca, que només raja en
èpoques de pluja.

Ajuntament de Camós

Tel. 972 573 192

ajuntament@camos.cat · www.camos.cat

DISSABTE 10 DE SETEMBRE, A LES 21:30H.

Diada Nacional de Catalunya. A la plaça de l’Ajuntament, cantada
d’havaneres amb el grup Terra Endins. Rom cremat per a tothom.

Tu demanes, nosaltres ho fem realitat

Distribuïdors oficilas de

Club de lectura
De la Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany

CLUB DE LECTURA AL MUSEU DARDER: Plaça dels Estudis, 1 - Banyoles

ESPAI DE TERTÚLIA PER COMPARTIR LECTURES, CONDUÏT PER UN EXPERT,
EN SESSIONS MENSUALS D’UNA DURADA APROXIMADA D’UNA HORA

ADULTS EN CATALÀ

Dimarts 20 de setembre. 19 h. Museu Darder.
LA DRECERA, de Miquel Martín.

Conductor: Albert Torrescasana, traductor i professor. Ens acompanyarà l’autor.
Amb el suport de: Servei de Biblioteques. Diputació de Girona.

Dimarts 18 d’octubre. 19 h. Museu Darder.
EL LLIBRE BLAU DE NEBO, de Manon Steffan Ros.
Conductor: Albert Torrescasana, traductor i professor

Dimarts 22 de novembre. 19 h. Museu Darder.

EL CAS MISTERIÓS DEL DR. JEKYLL I MR HYDE, de Robert Louis
Stevenson.
Amb: Jaume Bayó, matemàtic i membre d’Astrobanyoles i Salvador Oliva, traductor de la
novel·la.

Dimarts 20 de desembre. 19 h. Museu Darder.
LA PRINCESA SOU VÓS, de Blanca Llum Vidal.

Conductor: Albert Torrescasana, traductor i professor. Ens acompanyarà l’autora.
Amb el suport de:
Institució de les Lletres Catalanes.
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

ENGLISH READING CLUB

Dijous 22 de setembre. 20 h. Biblioteca Comarcal.
SAVE ME THE WALTZ. By Zelda Fitzgerald.

Moderator: Matthew Tree, writter in English and Catalan.

Dijous 24 de novembre. 20 h. Biblioteca Comarcal.
STET. By Diana Athill.

Moderator: Matthew Tree, writter in English and Catalan.
Amb el suport de:
Institució de les Lletres Catalanes. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura
SI HI ESTEU INTERESSATS/DES, DEMANEU INFORMACIÓ A LA BIBLIOTECA

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

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

Deixa’t sorprendre amb els
nostres productes de
qualitat, assortits
d’embotits, de formatges...
CLUB DE LECTURA AL MUSEU DARDER:
Plaça dels Estudis, 1 Banyoles

CARNISSERIA · XARCUTERIA
ELABORACIÓ PRÒPIA · CARNS DE QUALITAT
PATÉS I FORMATGES · EMBOTITS · CANELONS

Fes-nos el teu encàrrec!

uis

Passeig Mossèn Constans, 259 - BANYOLES Tels. 972 573 502 · 661 770 552 · carnisseriatotbo@gmail.com
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 15h i de 17 a 20h. Dissabtes, de 9 a 13:30h.

Segueix-nos a

la

s

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

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

TORNADA

AL COLE!
Us presentem una sèrie d’articles i informació
i que us pot ser últil a l’hora de preparar la
tornada a l’escola.
També hi podreu trobar centres
d’extraescolars, material escolar, i molt més.
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Ajuntament de Banyoles
EDUCACIÓ

Calendari escolar del
curs 2022-2023
Dia 5 de setembre: inici de les classes a educació
infantil i primària.
Dia 7 de setembre: inici de les classes a educació
secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius.
Dia 24 d’octubre: festa local.
Dia 31 d’octubre: dia de lliure disposició.
Dia 9 de desembre: dia de lliure disposició.
Del 22 de desembre 2022 al 8 de gener de 2023:
vacances de Nadal.
Dies 17 i 20 de febrer: dies de lliure disposició.
Dia 16 de març: dia de lliure disposició a l’Escola
Oficial d’Idiomes i a l’Escola Municipal de Música.
Del 3 al 10 d’abril: vacances de Setmana Santa.
Dia 22 de maig: dia de lliure disposició (excepte a
l’EOI i EMMB.)
Dia 20 de juny: acaben les classes a secundària i
batxillerat.
Dia 22 de juny: acaben les classes a infantil i
primària.
DIES FESTIUS
2022
Dies 12 i 24 d’octubre
Dia 1 de novembre
Dies 6 i 8 de desembre
Dia 26 de desembre
2023
Dia 6 de gener
Dies 7 i 10 d’abril
Dia 1 de maig
Dia 24 de juny
15 i 16 d’agost
OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ

L’Escola
Multiesportiva,
l’extraescolar
estrella del Consell
Esportiu del Pla de
l’Estany
L’Escola Multiesportiva és l’extraescolar estrella
del Consell Esportiu destinat als nens i nenes
de 3 a 12 anys de totes les escoles del Pla de
l’Estany i Besalú.
L’objectiu és que a través d’una oferta
poliesportiva de qualitat s’ajudi a millorar el
desenvolupament motriu, personal i emocional
de l’infant.
L’activitat extraescolar es duu a terme a les
escoles i tenint en compte el projecte curricular
de cadascuna d’elles, amb la finalitat d’actuar en
la mateixa línia i seguir el seu funcionament.
El programa, coordinat pel Consell Esportiu del
Pla de l’Estany i dissenyat conjuntament amb
les AMPA i AFA dels centres educatius, pretén
promoure les activitats físiques i esportives,
també, amb una vessant educativa.
Les propostes que s’ofereixen són MULTIESPORT
i BALL I RITME, de caràcter polivalent i educatiu.
Per altra banda, també s’ofereixen disciplines
més específiques com l’ESCACS i l’HANDBOL
en alguns grups de 1r a 6è de primària.
I és que pels grups de grans, el Consell
Esportiu coopera amb entitats esportives de
la comarca per donar a conèixer l’entitat, la
modalitat esportiva i els beneficis de practicarla. Concretament aquest curs els col·laboradors
són el Club Escacs Banyoles i el Club Handbol
Banyoles.

Generació Post
Xavi Palomares Rodríguez
La teva història?
Sempre que penso en els meus orígens, em ve al
cap la meva infància i especial vincle amb l’estany
de Banyoles. Com tothom que viu a la ciutat, cada
racó de l’estany em genera un cúmul de sensacions
i emocions.
La meva segona família és l’Handbol Banyoles, on
he après molts valors i conegut grans persones.
Encara recordo aquell dia a l’escola, en què en Joan
Vila (en Nani), ens va ensenyar un esport que m’era
totalment desconegut. En aquell moment, i des
d’aquell dia, no he parat fins arribar a jugar com
a veterà, i sentir que sense això, una part de mi es
perd.
Sempre m’han atret les humanitats. Sense haver
acabat els estudis de Dret, vaig començar a estudiar
una de les coses que més m’apassionen a la vida, la
carrera d’Història, on vaig fer grans amics i amigues
amb qui tinc molt bons records de quan anàvem a
excavar a les expedicions arqueològiques.
M’hauria encantat dedicar-me i viure del món de
l’arqueologia, però és molt complicat a causa de
l’escassetat d’oportunitats.
Mentre acabava els estudis, vaig treballar com a
formador en tecnologia, en grans empreses i també
en casals d’avis, com el de Banyoles. A través
de l’experiència, vaig descobrir que m’agradava
ensenyar i que ho trobava molt enriquidor i
recíproc, i vaig entendre que aquest podia ser
un dels altres camins per explorar i dedicar-me
professionalment.
Soc molt friqui i amant de la tecnologia, per tant,
sempre he estat autodidacta, fins al punt que en
plena pandèmia, conjuntament amb un company,
vam iniciar un projecte d’emprenedoria per oferir
activitats extraescolars a alumnes de primària i
secundària, i també, a un públic adult a través de
tallers. S’anomena espai_TIC, un espai d’educació
tecnològica. Actualment ho porto a terme en
solitari i s’hi ofereixen activitats de mecanografia
gamificada, alfabetització digital, robòtica,
programació, creació de videojocs i impressió 3D,
com d’altres que aniran arribant. De petit, sempre

Text: Redacció Els Colors

Emprenedor d’espai_TIC, educació tecnològica

pensava que m’hauria encantat gaudir d’un espai
com aquest, i em sento afortunat de crear-lo.
Ambició o vocació?
Sense l’ambició, no m’hauria atrevit a emprendre
un projecte, ja que és molt dur i difícil mantenir i
aixecar una acadèmia des del no-res. I la vocació,
és el fet del dia a dia, de ser constant, i de voler
aprendre constantment, i de ser conscient que això
que fas, és el que vols fer.
Viure per treballar o treballar per viure?
Sincerament, no sé què respondre, perquè tot
depèn del moment i del context social que es
visqui, tot i que aquí, tenim el privilegi de fer el
que volem quan volem. Mentre escric, aquestes
línies, em considero afortunat de treballar amb una
cosa que m’omple, amb un repte que m’il·lusiona
i m’apassiona, i que m’és igual el temps que hi
dediqui mentre pugui viure i ser feliç amb els que
m’envolten.

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

mpte*
o
c
s
e
d
10% erial escolar!

en mat
2022/23
s
r
u
c
a
y
Campan
*Compra mínima de 20 euros

DE DILLUNS A DISSABTE, MATÍ I TARDA

Telèfon 657 80 84 83

Av. Països Catalans, 227 · BANYOLES
arxifesta@gmail.com

Tel. 972 575 310

Visió Òptica

Text: Núria Ferrer Riera
Òptic-optometrista. Núm. col·legiada 15917

Dèficit d’atenció i problemes visuals
Quina és la relació entre el dèficit d’atenció i els
problemes visuals?
Quan trobem dificultats en realitzar un treball sigui
visual o no, l’ésser humà per naturalesa evita fer la
tasca perquè li suposa un gran esforç, per exemple
llegir, quan hi ha un problema visual.
Una manca en una de les habilitats que ha de tenir el
sistema visual, pot donar lloc a una reduïda atenció
visual, que es podria confondre perfectament amb
un dèficit d’atenció.
Són nens que tenen símptomes molt similars però per
causes diferents.
Una manca en la capacitat d’enfoc, un problema de
control ocular, un problema en la coordinació dels
dos ulls... això fa que el nostre cervell eviti i fugi
del treball demanat pel gran esforç que li requereix.
A dins l’aula, això es pot traduir en moure’s
excessivament de la cadira, parlar o molestar
el company del costat, mirar per la finestra i

motor del nen, com va anar el part, si va gatejar,
com va gatejar? A quina edat va caminar, ja que
hi podria haver reflexos primitius retinguts (en
parlaré en una altra ocasió) que podrien donar lloc
a moviments incontrolats del nostre propi cos.
Igual com algunes intoleràncies alimentàries que
també poden donar lloc a un dèficit d’atenció.
Cal i és molt important buscar la causa d’aquest
dèficit d’atenció per poder realitzar un bon

desconnectar de l’aula...

tractament, ja que tractar el símptoma no

També cal traslladar aquest problema a altres

solucionarà el problema, només l’emmascararà.

àrees sensorials com l’audició, el mateix que en el

No és fàcil donar un diagnòstic, ja que intervenen

sistema visual, el sistema auditiu s’ha de valorar

múltiples

tenint en compte no només si “hi sent o no”, sinó

desenvolupament i aprenentatge d’una persona.

“com hi sent?”. Així com el desenvolupament

Per tant, un equip multidisciplinari és fonamental.

factors

que

interfereixen

en

LES MUNTURES MÉS
CÒMODES I INDESTRUCTIBLES
DEL MERCAT!

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

el

“El nivell acadèmic dels
alumnes Catalans cau en
totes les competències”
La Vanguardia, 4 d’agost.
Les Matemàtiques i L’ANGLÈS són els pitjors
rendiments.

- Problema?
- Tenim una solució!
Adults - Joves - Nens
CONVERSES - EXÀMENS - REPÀS ESCOLAR
AQUÍ PARLARÀS
Carrer Canat, 95 - Tel. 972 571 522

johnandjohnbanyoles@gmail.com - www.johnandjohnbanyoles.com

Consultori obert

Text: Marta Expósito

Quina és la millor alimentació pel meu fill/a?
Ara que tornem a la rutina passat l’estiu, a la
consulta arriben els pacients amb dubtes sobre
quina és la millor alimentació pels seus fills/es.
Doncs el més important és decidir quines són
les pautes que per vosaltres com a família són
imprescindibles. Que els adults tinguem clar quina
és la pauta que volem seguir com a família serà
clau per no començar a confondre els infants. Les
pautes no cal que s’estableixin com a normes pels
nens, sinó que ho tinguem clar nosaltres ja serà
suficient. Ells ja rebran la pauta adequada, sense
que hi hagi d’haver una norma específica.
Per què no normes? Cada vegada em preocupa
més que siguem massa estrictes amb l’alimentació
o massa permissius també. Trobar el punt mig
no és gens fàcil, tots fem el que podem, però no
deixem d’intentar-ho. No hem d’oblidar que vivim
en una era de processats i productes no saludables
on encara que decidim que no en volem menjar,
sempre seran presents a l’entorn. Per tant, trobar el
punt de permissivitat adequat no és fàcil però serà
necessari per no obsessionar els nostres infants a
la llarga.
Evidentment una alimentació a base de vegetals
(amanides, verdures), proteïna de qualitat (carn,
peix, ous o combinant bé la proteïna vegetal),

carbohidrats (arròs, llegums, patata, quinoa, etc.) en
la proporció adequada, on a poc a poc la presència
de vegetals sigui el més abundant possible, serà
clau per una alimentació sana i equilibrada i perquè
els nostres infants rebin aquest concepte com a
menjar sa, sense haver hagut de dir massa res, sinó
vivint-ho a casa. Evitant al dia a dia ultraprocessats,
però essent permissius en moments especials
perquè no ho visquin com una restricció i tampoc
com un premi, perquè menjar ultraprocessats no és
precisament un premi per la salut del cos (potser
sí que es pot viure com un premi d’explosió de
sabors).
La frase que sempre es diu sobre: no oferir però no
negar, és més vàlida que mai en aquests moments.
No cal oferir productes que sabem que no són
saludables per ells, però si un dia, fora de casa,
volen un gelat, no cal dir-los que no els convé, sinó
acceptar... ara, si en volen dos, llavors potser cal
dir-los que ja n’han menjat un.
Que tingueu un molt bon inici de curs!
Si teniu algun dubte o suggeriment em podeu
localitzar al 678 933 437 o bé consultar la web
www.martaexposito.cat

Tornada al cole!

Text: Redacció Els Colors

Beneficis d’aprendre un altre idioma
Existeixen diferents estudis que demostren que
l’aprenentatge precoç d’idiomes de forma natural,
és a dir, quan a casa es parlen dues llengües
diferents, implica un domini important d’aquestes
dues llengües en els infants.
Els beneficis d’aprendre un altre idioma des de
la infància són molts, en podem destacar els
següents:
• L’aprenentatge és més fàcil, ja que els nens
i les nenes aprenen d’una manera natural i
innata. El cervell dels infants es comporta
com una esponja que absorbeix gran quantitat
d’informació i coneixements de manera ràpida,
entre d’altres, les llengües.
• Es potencia el desenvolupament cognitiu de
l’infant. Combinar la llengua materna amb una
d’estrangera ajuda a programar els circuits
neuronals de l’infant. La seva ment es torna
més flexible i àgil i es desenvolupa la rapidesa
mental.
• Fa que l’infant augmenti la capacitat per
aprendre nous idiomes fomentant el
bilingüisme.
• Estimula la comunicació dels infants. Es

comuniquen amb més fluïdesa, són més oberts i
tenen més confiança en ells mateixos.
• Els infants que aprenen idiomes des de molt
petits són molt més receptius, creatius i més
hàbils en la resolució de problemes i capacitat
de memòria.
• Millora el rendiment acadèmic de cares a un
futur i la capacitat per a relacionar-se. El seu
cervell treballa en altres habilitats com ara la
concentració i l’atenció.
• Es potencia la capacitat de desenvolupar
les seves habilitats en un futur de manera
autònoma.
• Obre portes culturals en un futur. En un món
globalitzat, facilita el desenvolupament social i
laboral, a més de mostrar-li cultures diferents
a la seva.
En l’edat infantil, la metodologia d’aprenentatge ha
de ser estimulant, lúdica i natural per tal de captar
l’atenció dels nens i nenes. Els recursos poden
anar des de cançons, contes, imatges, titelles, etc.
, activitats que els engresquin, els motivin i els
portin a una actitud oberta i positiva.
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CLASSES

D’ANGLÈS
A BANYOLES
PR OFE SSO R S 1 0 0 % NA D I U S

Taxa d'aprovats

del 100%
per als exàmens de Cambridge English

CLASSES AMB
ACTIVI TATS
La majoria de les classes són
basades en jocs, projectes i
activitats pràctiques!

WWW.BNYLC.COM
INFO@BNYLC.COM
+34 681 028 936
PASSEIG DE LA GENERALITAT
20, 17820 BANYOLES

Els
teus fills
han de
millorar
el seu
anglès?
A la nostra escola a Banyoles, els
nens, nenes i adolescents aprenen
anglès d’una manera ràpida,
parlant constantment mentre
juguen a jocs i fan projectes
motivadors.

S PE A K I NG
Maximitzem el temps de
speaking, augmentant la
fluïdesa i la confiança!

NO HE U DE
COMPR AR LLIBRE S
No haureu d’invertir en la
compra de llibres i material
d’aprenentatge.

Prevenció i seguretat

Text: Faust Moreno Rodríguez
Agent - Oficina de Relacions amb la Comunitat
Comissaria Districte Banyoles - Pla de l’Estany

Patinets elèctrics per a la tornada a l’escola
Amb la tornada a l’escola que viurem els propers
dies, els patinets elèctrics són una gran opció que
permet desplaçar-se amb comoditat i és un mitjà
de transport cada cop més utilitzat per joves.

El Servei Català de Trànsit ha elaborat el díptic
informatiu per recordar “12 normes de circulació de
vehicles de mobilitat personal (VMP)”:
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No pots circular per voreres
ni zones de vianants

No pots portar acompanyant
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ALCOHOL

No pots utilitzar
ni auriculars ni mòbil
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TAXA 0,0
No pots superar la taxa de
0,25mg/l d’alcoholèmia.

És recomanable que portis casc.
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Has d’obeir els senyals i
normes de trànsit
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No pots anar per travesseres,
vies interurbanes, autopistes ni
autovies que transcorren dins de
poblat i tampoc per túnels urbans
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A les cruïlles comprova
que pots passar i assegura’t
que t’han vist

!!

No consumeixis drogues

No pots superar els 25Km/h
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A la nit porta el llum encès i
elements reﬂectors

Abans de fer una maniobra
l’has de senyalitzar
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Acadèmia

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

TAMBÉ FEM CLASSES
AL MATÍ,
INCLOSOS DISSABTES

INSCRIPCIONS OBERTES
PEL NOU CURS ESCOLAR

PROFESSOR NADIU
TOTS ELS NIVELLS
NENS I NENES DES DE 10 ANYS
GRUPS REDUÏTS (MÀXIM 4 ALUMNES)
PREPARACIÓ PER EXÀMENS DE CAMBRIDGE!
COMPLIM LES MESURES PREVENTIVES DE LA COVID-19
Plaça Major, 20 1r · BANYOLES · Tels. 972 57 60 38 / 619 271 675
stuarthaynes62@gmail.com

Dones amb història

Text: Maica Palmada

Qui va ser Anna Leonowens?
La institutriu que va canviar al rei de Siam
Va néixer el 6 de novembre de 1831 a Ahmednagar,
Índia, que en aquells dies era colònia britànica.
Filla de Thomas Edwards i Mary Ann Glascott, de
la seva infantesa no se’n sap pràcticament res i
de l’adolescència, que va exercir de mestra. Va ser
autobiògrafa, viatgera, pedagoga, memorialista i
sufragista, principalment coneguda per les seves
publicacions sobre els anys que va passar a Siam
impartint classes als fills del rei Mongkut.
Es va casar als divuit anys amb un modest membre
de l’administració colonial. El matrimoni se’n va
anar a viure a Austràlia i més tard a Singapur i a
Malàisia. Allí es va quedar vídua als vint-i-vuit anys,
amb dos fills. Per a sobreviure va obrir una escola
per als nens dels oficials britànics de Singapur.
Al cap de tres anys, el 1862, va rebre una oferta
extraordinària: Mongkut, el rei de Siam (actual
Tailàndia), li va proposar que exercís de professora
de les seves trenta-nou esposes i els seus vuitantados fills.
No s’ho va pensar gaire. Va enviar la seva filla a
Anglaterra en un internat perquè rebés una bona
educació i ella es van traslladar a Bangkok amb el seu
fill Louis. Durant cinc anys, va fer classes a l’enorme
família reial, però els costums de la cort en aquelles
terres desconegudes i exòtiques l’escandalitzaven:
l’esclavitud, la poligàmia, la submissió dels súbdits
al seu sobirà i de les dones cap als homes eren
assumptes que a ella li resultaven molt incòmodes.
Així que es va veure immersa en una lluita constant
amb l’obstinat sobirà, però amb insistència, al final
es va guanyar la confiança del rei.
Va ensenyar, als nens i a les esposes del rei, el
coneixement dels costums europeus i també
conceptes com ara la neu, la geografia moderna,

la ciència, la literatura
i l’anglès.
El rei tenia un caràcter
molt complex, era
culte i intel·ligent, però
estava molt limitat
per la seva pròpia
educació i tradicions,
no obstant això, tenia
un gran respecte per
ella pel fet de ser
una dona europea
i culta. De fet, les seves freqüents protestes i les
llargues xerrades amb el rei i amb el príncep hereu,
Chulalongkorn, van donar alguns fruits positius i
van canviar coses importants en la vida del palau
i del país.
De fet, quan Chulalongkorn va arribar a ser rei va
abolir l’esclavitud, va instituir la llibertat religiosa,
va reformar el sistema judicial i va promoure la
creació d’escoles i hospitals.
Quan el rei Mongkut va morir el 1867, Anna es va
traslladar a viure a Nova York, on va fundar una
escola per a nenes. Aviat va començar a publicar
articles sobre els seus exòtics viatges i també dos
llibres de memòries dels seus anys a Siam. Aquells
escrits, als quals es van afegir uns altres sobre els
seus viatges posteriors, la van convertir en una
escriptora respectada.
En canvi, el seu fill Louis, que va arribar a ser capità
de la cavalleria real de Siam, va estar la resta de la
seva vida al costat del seu vell company de classe,
el rei.
Va morir el 19 de gener de 1915, als 83 anys, a
Montreal, Canadà.

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

Això és el que passa en
una aula Montessori

VOLS VEURE-HO?

Visites guiades en horari lectiu

www.montessori-palau.net

ANIMALS PROPERS

Per Clínica 1001

Tant se val a on siguis, mira, mira, mira!
Que la vida són dos dies, i l’estiu passa volant!
Com nosaltres, mentre pel cel anem fent somriure, ja saps qui
som: som com tu, lliures i pardals!

Català: Pardal; Castellà: Gorrión; Anglès: House Sparrow ; Llatí: Passer Domesticus

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS

Fa un niu mal acabat amb herba seca en un forat d'arbre o d'una construcció humana. El seu caminar és molt
característic, ja que va fent salts a terra. A més, s'ha adaptat molt bé a la vida amb l'ésser humà, amb qui conviu
des de fa mil·lennis. Això fa que el pardal comú aproﬁti tot tipus d'aliment humà, ja sigui d'origen vegetal o animal.

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

JO ASSAJANT PEL TALLER
DE CÒREOS TIKTOK DEL CÍVIC

Inscripcions en línia a partir
de l’1 de setembre

Consulta tota la programació a:
centrecivicporqueres.cat

#nomesalcivic

u
mal.

1

C. Mercè Rodoreda, 5
17834 Porqueres
972 573 612 - 672 220 255
info@centrecivicporqueres.cat
centrecivicporqueres.cat

civic_porqueres
672 220 855

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
SETEMBRE 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
F. FIGUERAS
OMEDES
OMEDES
NÚRIA BALLÓ
ROSA ALSIUS
MASGRAU
GRATACÓS
EVA LLAVERIA
F. FIGUERAS
F. FIGUERAS
ESTEVE ALSIUS
OMEDES
NÚRIA BALLÓ
ROSA ALSIUS

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

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

CAMÓS

SERINYÀ

PORQUERES

FONTCOBERTA

Dies 1, 2
CARME FRIGOLÉ

Dies 5, 6, 7, 8, 9
JOSEP M. TORRES

TELÈFONS D’INTERÈS

Dies 19, 20, 21, 22, 23
ANNA M. PAGÈS

Dies 26, 27, 28, 29, 30
NATÀLIA RUHÍ

CORNELLÀ DEL TERRI
Dies 12, 13, 14, 15, 16
M. CARME BUSQUETS

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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MENJAR BÉ

Per Jaume Fàbrega

Rap a l’all cremat
L’all cremat, malgrat el nom, basa el seu sabor
en els alls ben rossejats, però no realment
cremats, perquè amargarien. Aquesta recepta
procedeix de la Catalunya Nord i de les costes
centrals i meridionals del país.
INGREDIENTS
Un quilo de rap (aproximadament).
400 g. de patates.
4 o 5 alls.
Un tomàquet.
Oli.
Sal.
ELABORACIÓ
Poseu una cassola de ferro fos al foc amb
un cul d’oli; fregiu-hi els alls tallats a meitats,

NOTES
La picada d’alls es pot enriquir amb una
llesqueta de pa fregida prèviament –o sense
fregir, xopada en vi–, julivert, ametlles,
avellanes o pinyons, tomàquet, vi ranci, etc.,
que es pot fregir en l’oli roent o tirar-la al suc

procurant que quedin d’un color marró

que ja bull.

fosc. Traieu-los de l’oli i afegiu a la cassola el

Alguns enfarinen prèviament el peix i el

tomàquet ratllat, deixeu-lo sofregir bé. Mulleu-

fregeixen. N’hi ha una versió, també excel·lent,

ho amb aigua, que n’hi hagi prou per poder

sense patates.

coure les patates, i les hi tireu. A mitja cocció

S’hi pot incloure llorer o pebre, vermell o negre.

tireu-hi el peix tallat a rodanxes i els alls picats

En comptes de rap es pot fer sevir qualsevol

al morter, ho poseu a punt de sal i ho feu coure

peix d’escata i de carn dura, però també

fins que el peix sigui a punt.

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

LA FOTO NOTÍCIA D’ARA FA….

Foto: Joan Comalat Text: Josep Grabuleda
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C
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C
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La foto notícia d’ara fa 16 anys
Abans al carrer de Sant Benet de Banyoles hi
havia l’antiga fàbrica d’espardenyes de Can
Castañer, que va ser enderrocada ara fa setze
anys i el solar actualment és un aparcament
públic.

En aquesta imatge de l’1 de novembre de 2006
es veu un moment de l’enderroc de la fàbrica
de Can Castañer.
Es conserva a l’Arxiu Comarcal del Pla de
l’Estany (Fons de Joan Comalat i Vilà).

PAU V E L A

13

C

17

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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C

CAMPIONAT DE LLIGA DE FUTBOL

TEMPORADA 2022/23 · CALENDARI 3a CATALANA GRUP 18

ATLÈTIC CLUB BANYOLES
01 18/09/22 18 05/02/23
Campdevànol
Cellera
Sant Gregori
EF Garrotxa
Fontcoberta
Cornellà del Terri
Sant Ponç
Fornells
Sant Privat

-

Atlètic
Camprodon
Abadessenc
Santa Pau
Sarrià de Ter
Amer
Les Planes
Comacros
Les Preses

05 16/10/22 22 12/03/23
Camprodon
Atlètic
Campdevànol
Cellera
Sant Gregori
EF Garrotxa
Fontcoberta
Cornellà del Terri
Sant Privat

-

Abadessenc
Santa Pau
Sarrià de Ter
Amer
Les Planes
Comacros
Les Preses
Fornells
Sant Ponç

09 14/11/21 26 10/04/22
Santa Pau
Abadessenc
Camprodon
Atlètic
Campdevànol
Cellera
Sant Gregori
EF Garrotxa
Sant Privat

-

Sarrià de Ter
Amer
Les Planes
Comacros
Les Preses
Fornells
Sant Ponç
Cornellà del Terri
Fontcoberta

13 18/12/22 30 14/05/23
Amer
Sarrià de Ter
Santa Pau
Abadessenc
Camprodon
Atlètic
Campdevànol
Cellera
Sant Privat

-

Les Planes
Comacros
Les Preses
Fornells
Sant Ponç
Cornellà del Terri
Fontcoberta
EF Garrotxa
Sant Gregori

02 25/09/22 19 12/02/23
Atlètic
Camprodon
Abadessenc
Santa Pau
Sarrià de Ter
Amer
Les Planes
Comacros
Les Preses

-

Sant Privat
Campdevànol
Cellera
Sant Gregori
EF Garrotxa
Fontcoberta
Cornellà del Terri
Sant Ponç
Fornells

06 23/10/22 23 19/03/23
Abadessenc
Santa Pau
Sarrià de Ter
Amer
Les Planes
Comacros
Les Preses
Fornells
Sant Ponç

-

Sant Privat
Camprodon
Atlètic
Campdevànol
Cellera
Sant Gregori
EF Garrotxa
Fontcoberta
Cornellà del Terri

10 20/11/22 27 23/04/23
Sarrià de Ter
Amer
Les Planes
Comacros
Les Preses
Fornells
Sant Ponç
Cornellà del Terri
Fontcoberta

-

Sant Privat
Santa Pau
Abadessenc
Camprodon
Atlètic
Campdevànol
Cellera
Sant Gregori
EF Garrotxa

14 08/01/23 31 21/05/23
Les Planes
Comacros
Les Preses
Fornells
Sant Ponç
Cornellà del Terri
Fontcoberta
EF Garrotxa
Sant Gregori

-

Sant Privat
Amer
Sarrià de Ter
Santa Pau
Abadessenc
Camprodon
Atlètic
Campdevànol
Cellera

-

Les Preses
Fornells
Sant Ponç
Cornellà del Terri
Fontcoberta
EF Garrotxa
Sant Gregori
Cellera
Sant Privat

Atlètic
Campdevànol
Cellera
Sant Gregori
EF Garrotxa
Fontcoberta
Cornellà del Terri
Sant Ponç
Sant Privat

-

Camprodon
Abadessenc
Santa Pau
Sarrià de Ter
Amer
Les Planes
Comacros
Les Preses
Fornells

07 30/10/22 24 26/03/23
Abadessenc
Camprodon
Atlètic
Campdevànol
Cellera
Sant Gregori
EF Garrotxa
Fontcoberta
Sant Privat

-

Santa Pau
Sarrià de Ter
Amer
Les Planes
Comacros
Les Preses
Fornells
Sant Ponç
Cornellà del Terri

11 27/11/22 28 30/04/23
Sarrià de Ter
Santa Pau
Abadessenc
Camprodon
Atlètic
Campdevànol
Cellera
Sant Gregori
Sant Privat

-

Amer
Les Planes
Comacros
Les Preses
Fornells
Sant Ponç
Cornellà del Terri
Fontcoberta
EF Garrotxa

15 15/01/23 32 28/05/23
Les Planes
Amer
Sarrià de Ter
Santa Pau
Abadessenc
Camprodon
Atlètic
Campdevànol
Sant Privat

-

Comacros
Les Preses
Fornells
Sant Ponç
Cornellà del Terri
Fontcoberta
EF Garrotxa
Sant Gregori
Cellera

04 09/10/22 21 05/03/23
Camprodon
Abadessenc
Santa Pau
Sarrià de Ter
Amer
Les Planes
Comacros
Les Preses
Fornells

-

Sant Privat
Atlètic
Campdevànol
Cellera
Sant Gregori
EF Garrotxa
Fontcoberta
Cornellà del Terri
Sant Ponç

08 06/11/22 25 02/04/23
Santa Pau
Sarrià de Ter
Amer
Les Planes
Comacros
Les Preses
Fornells
Sant Ponç
Cornellà del Terri

-

Sant Privat
Abadessenc
Camprodon
Atlètic
Campdevànol
Cellera
Sant Gregori
EF Garrotxa
Fontcoberta

12 11/12/22 29 07/05/23
Amer
Les Planes
Comacros
Les Preses
Fornells
Sant Ponç
Cornellà del Terri
Fontcoberta
EF Garrotxa

-

Sant Privat
Sarrià de Ter
Santa Pau
Abadessenc
Camprodon
Atlètic
Campdevànol
Cellera
Sant Gregori

16 22/01/23 33 04/06/23
Sant Privat
Les Preses
Fornells
Sant Ponç
Cornellà del Terri
Fontcoberta
EF Garrotxa
Sant Gregori
Cellera

-

Comacros
Les Planes
Amer
Sarrià de Ter
Santa Pau
Abadessenc
Camprodon
Atlètic
Campdevànol

Fes-te soci

17 29/01/23 34 11/06/23
Comacros
Les Planes
Amer
Sarrià de Ter
Santa Pau
Abadessenc
Camprodon
Atlètic
Campdevànol

03 02/10/22 20 26/02/23

Col·labora amb l’Atlètic i, de regal,
la samarreta de soci de la temp. 22-23

més informació:

25€

www.atletic.cat

I aquest octubre, amb el carnet de soci de l’Atlètic,
gaudiràs de descomptes a més de 60 establiments
de l’Associació Banyoles Comerç i Turisme.

TEMPS AL TEMPS

Per Enric Estragués

Resum del mes més calorós mai
enregistrat a Banyoles
Aquest mes farem un breu repàs al terrible i ja
passat mes de juliol de 2022. No existeix cap
precedent a Banyoles d’un mes tan i tan calorós
com aquest juliol. Una llengua quasi perpètua
d’aire sobreescalfat d’origen africà, juntament
amb l’absoluta falta de pluges, va propiciar
altes temperatures sostingudes durant dia i nit.
Rècord històric de la temperatura de l’aigua de
l’estany de Banyoles
El divendres dia 12 d’agost 2022, la temperatura
de l’aigua de l’estany de Banyoles en superfície
(20 cm de fons) és exactament de 29,0 graus
i ha superat tots els rècords coneguts fins
ara. Des que vàrem començar a mesurar la
temperatura de l’aigua de l’estany l’any 2000,
mai no havíem tingut un valor tan i tan alt.
El motiu l’hem de trobar en les continuades
onades de calor que està patint Banyoles i el
nostre Estany. Aquestes temperatures diàries
tan altes sobreescalfen l’aigua fins a uns valors
mai vistos ni mesurats.
Últims rècords històrics:
29,0 graus --- 12-08-2022
28,8 graus --- 28-07-2013
28,7 graus --- 24-08-2012
28,6 graus --- 30-07-2022
28,4 graus --- 25-06-2017
Quant al nivell de l’aigua de l’estany de
Banyoles, també està baixant paulatinament;
amb data 12 d’agost l’aigua era a 19 cm per
sota de la cota zero o nivell de normalitat. La
forta sequera que està patint la comarca i els
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aqüífers que alimenten l’estany, juntament amb
les extraccions d’aigua potable, les aigües que
surten pels 5 recs i la inevitable evaporació
de 3.600 m3/dia d’aigua a conseqüència de
la intensa radiació solar sobre l’aigua de matí
a vespre, provoquen el descens continuat del
nivell de l’estany. Malgrat aquest escàs nivell,
no és cap rècord negatiu. El dia 2 de setembre
de l’any 1994 teníem el nivell de l’aigua molt
més baix: a 24 cm sota cota zero. A la foto es
veu el baix nivell de l’estany.
Rècord absolut de nits tropicals de Banyoles.
Les nits tropicals (temperatura mínima
nocturna igual o superior als 20 ºC) han estat
habituals a Banyoles durant aquest mes de
juliol 2022. S’han registrat 24 nits tòrrides amb
valors entre 20 i 24 graus de mínima. Mai cap
mes d’estiu des de l’any 1950, havíem tingut
tantes nits tropicals com aquest juliol. Les
altes temperatures nocturnes impossibiliten
el descans i el bon dormir de les persones i
animals.
Per més informacio: www.meteobanyoles.com

UNS ULLS ESTRANYS

Per Mar Vilà

Dóna’m dues hores i t’ho trobo
Això és el que li vaig dir al meu germà, ja fa uns
anys, quan buscava, desesperat, una tenda de
campanya per anar a un festival. Primer li vaig
dir que agafés la meva, però es veu que tot i
agafant-la, encara en necessitava una altra.
Així d’entrada, on penseu que és més fàcil
trobar una tenda de campanya, a Barcelona
o a Banyoles? Jo, així de cop, apostaria per
Barcelona. Tens botigues especialitzades en
esports i càmpings a cada cantonada. Si hagués
de comprar una tenda a Banyoles, em sembla

individualista. I ja està bé no haver de dependre
de ningú... però des que visc a Banyoles, els

que em tocaria agafar el cotxe i baixar fins a

moments que he viscut demanant i donant un

Girona.

cop de mà, són impagables. De fet, és aquí, a

A Banyoles potser no tenim botigues de tendes

Banyoles, on amb els anys i amb molt d’esforç

de campanya, però tenim una eina molt més

he après a demanar ajuda. I us puc assegurar

eficaç: el boca-orella. Diguem que mentre a

que la sensació d’aconseguir un objectiu entre

Barcelona només puc comprar una tenda, a

diverses mans és brutal.

Banyoles només la puc demanar prestada.

Us demano que per molts invents que ens

I això és el que vaig fer, llençar un crit d’auxili a

vulguin vendre, per molts robots que inventin

través de diversos grups de whatsapp i, abans

i per molts intents que hi hagi de crear una

de dues hores, ja tenia a disposició una tenda de

societat individualitzada, abans de demanar un

campanya a cost zero. I és que aquesta espècie

favor a la maleïda “Alexa”, demanareu un cop

de cadena de favors que als pobles teniu tan

de mà al del costat. Amb el company podreu

assumida, en una gran ciutat com Barcelona és

riure, li podreu donar les gràcies i us podrà

bastant més complicat d’aconseguir. La manera

tornar el favor. L’“Alexa”, com a molt us dirà que

de fer de la ciutat és més autònoma, més

se li està acabant la bateria.
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Per Dr. August Corominas
Professor de Fisiologia Humana
de l’Universitat Autònoma de Barcelona

COL·LABORACIÓ

La sexualitat en la gent gran (1)
La tercera edat no és asexuada. A la societat
hi ha molts tabús, mites, prejudicis, tòpics,
repressió social, cultural i religiosa sobre el sexe
en la vellesa.
La nostra societat està plena de tabús culturals
i socials, repleta de mites contra el sexe en
l’ancianitat. La gent gran, de més de 70 anys,
tenen i necessiten una expressió sexual més
o menys intensa que durant la joventut, però
amb matisos. La sexualitat és una dimensió
de la personalitat, és la forma de viure com a
persones sexuades que som, la forma de sentir,
d’emocionar-nos, d’estimar, amb els matisos,
peculiaritats i formes particulars de cadascun
de nosaltres. La sexualitat és bàsicament
comunicació, tant al nivell verbal com al nivell
corporal, la comunicació global de la persona
amb les persones, en la qual homes i dones
poden expressar els seus sentiments, emocions
i afectes obtenint i donant plaer a través del
sexe.
La sexualitat és un component de la necessitat
de donar i rebre plaer, amor i afecte. No podem
permetre en l’educació dels més joves, que els
nets consideren ofensiu veure la parella d’avis
fent-se un petó pel carrer.

• La satisfacció sexual decreix després de la
menopausa.
• La gent gran no té capacitat fisiològica que
els permeti tenir conductes sexuals.
• Les persones grans no tenen interessos
sexuals.
• La sexualitat és exclusiva de la joventut, no
és important pels ancians.
• El sexe en l’ancianitat perjudica la salut,
afebleix.
• Les persones grans no necessiten parella ni
intimitat,
• És indecent i de mal gust que la gent gran
tinguin interès per la sexualitat.
• La gent gran que s’interessa per la sexualitat
són persones immadures (vells verds).
• Les persones grans no són atractives
sexualment.

Les falses creences sobre la sexualitat en

Tot això facilita que la societat consideri els

general i la vellesa en concret que s’han

ancians com a éssers asexuats. Trenquem

difós com un rumor al llarg de la història, han

aquests

condicionat negativament les possibilitats de

afortunadament un ancià i la sexualitat no ha

les persones grans de viure adequadament i

de desaparèixer en aquesta edat, sinó que

lliurement la seva sexualitat. Podríem destacar

canvia l’expressió, varia en relació amb la

idees com:

quantitat i qualitat.
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LA GUIA
A

AGÈNCIA DE VIATGES

SERVEIS PROFESSIONALS I COMERCIALS

E

M

ESTÈTICA

MENJARS

MENÚ
DIARI

estètica i salut
WWW.CEMES.ES

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

BANYOLES · Tel. 972 575 978

ANIMALS DOMÈSTICS

F

URGÈNCIES · PERRUQUERIA CANINA
COMPLEMENTS PER ANIMALS

ASSEGURANCES

Ctra. Camós, 73 · BANYOLES

Tel. 872 260 081

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

J

www.boifet.com

FISIOTERÀPIA

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL
ARIADNA TURIAS

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

Tel. 972 57 07 62

JARDINERIA

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

Q

QUEVIURES

@calanor1965

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

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

B

Tel. 972 58 10 93

9jardi.com - info@9jardi.com

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

BARS

Diumenges i festius,
tancat
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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

LA GUIA DE RESTAURANTS
Restaurant

Can Garriga
Barri CanTelèfon
Mach, s/n
Cornellà
972-59
51 01del Terri
972Carrer
59 48
94 Haribo)
Pol. Ind. PontTel.
Xetmar.
E (darrere
Dimarts
i dimecres
tancat
CORNELLÀ
DEL TERRI
Segueix-nos a

elborgonya

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

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

MENÚ DE
DIMARTS A DIVENDRES
I CAPS DE SETMANA
C/ Llibertat, 67 - Banyoles
TEL. 972 746 040 - 627 149 104
Dilluns, tancat

LaBarTrobada
- Restaurant
CUINA CATALANA I MARROQUINA

Menú diari
Reserves a:

Telèfon 972 173 563

Tel. 972 59 70 07 - 633 978 322

C/ Xuncla (dins el Centre Cívic) SARRIÀ DE TER

Plaça U d’Octubre - CRESPIÀ

Segueix-nos a

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

Ctra. Banyoles a Besalú - SERINYÀ
Tel. 972 593 136

www.canxabanet.cat · canxabanet@hotmail.com

Restaurant Bar

Especialitat en plats casolans
Cra. C-66 km, 41,8 · CORNELLÀ DEL TERRI

Tel. 972 59 40 23

reservas.masferrer@gmail.com
www.hostalmasferrer.es
MENÚ DIARI

HABITACIONS 24h

Esmorzars i menú migdia cada dia
També menjars per emportar
Dilluns, tancat
Tel. 972 59 40 80 · www.canselvata.cat
Ctra. Girona - Banyoles, km. 14,8 · Cornellà del Terri

PER
ANUNCIAR-VOS
EN AQUESTA
SECCIÓ DEMANEU
INFORMACIÓ AL
T. 636 133 433
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ANUNCIS PER PARAULES
TAXI SUSSI VILA. Serveis
a particulars i empreses.
Consulti’ns pressupost
sense compromís. Telèfon de
contacte. 609 284 872.
TAXIS BANYOLES. Telèfons
de contacte 639 006 601 i
629 624 584, tots els serveis i
destins al seu abast.
CLASSES DE REPÀS primària
i secundària (consulteu per
batxillerat). Estudiant de 3r
d’Economia UdG, 20 anys.
Telèfon 656 396 210.
ARXIVADOR de color marfil
i de plàstic reforçat, amb
diferents compartiments per
posar folis sota l’ordinador,
pantalla o en una taula. Val
12 euros. Tels. 635 295 914 –
872 200 464.
QUADRE emmarcat de vidre,
molt maco, de l’estany de
Banyoles. Val 25 euros. Tels.
635 295 914 – 872 200 464.
PER NO PODER ATENDRE,
TRASPASSO EMPRESA
de serveis per gent gran a
domicili, en funcionament.
Només per a persones
coneixedores del sector.
Telèfon 620 394 962.
VOLS tenir hort a Banyoles?
Tel. 629 513 654.
GUARDEM remolcs,
autocaravanes, barques, etc.
Tel. 629 513 654.

SI NECESSITES guardar
mobles o un traster, tinc un
lloc on estaran ben guardats.
A 100 m de la zona Esportiva
de Porqueres. Telèfon de
contacte 656 194 936.
COL·LECCIÓ completa
il·lustrada en color de 4
llibres per aprendre sexe. Val
35 euros. Ensenya totes les
tècniques i trucs per gaudir i
durar més en parella. Telèfons
635 295 914 – 872 200 464.
DISSENY i manteniment de
pàgines web per a petites
empreses. Preus econòmics.
Tel. 679 825 835.
DONA amb experiència
busca feina de neteja i/o
ajudant de cuina. Telèfon de
contacte 615 609 300.
ES VEN petit local comercial
al Barri Vell de Banyoles. Tel./
Whatsapp 636 227 975.
UNIVERSITÀRIA d’Educació
Primària s’ofereix a fer classes
particulars, també cuido
infants. Tel. 629 740 027.
ES LLOGA local comercial
d’uns 45 m a la cra. de Camós.
Havia estat una perruqueria.
Tel. 659 233 383.
UNIVERSITÀRIA s’ofereix
per fer classes de repàs (de
primària fins a 2n d’ESO) i per
fer de cangur durant el curs.
Whatsapp al 640 391 759.

CLASSES d’anglès individuals
i en grups reduïts, presencials
i online. Tots els nivells i
edats. Professora catalana
amb nacionalitat britànica,
altament qualificada i amb
experiència. KES Tuition,
c/ Formiga, 63. Banyoles.
Tel. 644 471 527.
VOLS FER un regal original?
Es fan caricatures en llapis i
en color. Tel. 747 40 85 23
(Peipetit).
BUSCO treball d’administratiu
o comptabilitat. Telèfon de
contacte 620 600 382.
VENC patins línia, cadireta/
alçador per cotxe, plats pizza,
llibre violí vol. 2, termòstat
aquari, TP link600, bambes
Munich núm. 34. Telèfon de
contacte 677 732 266.
LLOGUEM local de 39 m2
amb 37 m2 de terrassa.
Disposa d’aire condicionat.
No té WC. Tel. 629 513 654.
GUARDEM remolcs,
autocaravanes, barques, etc.
Tel. 629 513 654.
SADEVIURE Teràpia
Estructural (allibera dolor
físic i emocional). Holística,
Formació, Benestar i
Consciència. Tel. 616 431
328 (Montse Teixidor).
monsavida@gmail.com.
sadeviure.com.

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

ANUNCIS GRATUÏTS PER PARTICULARS A WWW.REVISTAELSCOLORS.COM

ES BUSQUEN voluntaris i
voluntàries per col·laborar
en la 14a FIRA MEDIEVAL
ALOJA de Banyoles,
els dies 8 i 9 d’octubre.
Interessats/ades trucar a
l’Ajuntament de Banyoles,
al telèfon 972 58 40 73
(matins de 8 a 15 h.).
Enviar un email a
promocio@ajbanyoles.org
o Whatsapp 696 268 667
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.
COMPRO discos rock, jazz,
blues, etc., revistes musicals,
tebeos antics i àlbums de
cromos. Ho recullo a domicili.
Tel. 626 016 641.
ES LLOGA O ES VEN a
Banyoles, local cèntric de 90
m2 més soterrani de 90 m2.
Tel. 676 215 340 (Dolors).
VENC tamboret, necesser
viatge, taula Skinboard,
reproductor DVD i CD,
disfresses nenes, forn
elèctric, accessoris Roomba.
Tel. 660 475 195.

HOTEL DE LA COMARCA
CERCA PERSONAL

CAN SALVI DE
VILAVENUT TORNA A
OBRIR

Cerca persona per recepció
i cambrer. Imprescindible
disposar de vehicle propi.

Inauguració divendres 30
de setembre. Espai cultural
i gastronòmic “El Brot”.

Tel. 972 193 137 (Anna), o
Whatsapp al 680 823 864

Informació i reserves al
telèfon 972 572 461

MESTRA en actiu ofereix
classes de repàs, tècniques
d’estudi i suport emocional
a nens i nenes d’educació
primària (6-12 anys). Telèfon
667 384 170.
LLOGO pis cèntric, 3
habitacions, 2 lavabos, cuina,
menjador, traster, calefacció.
Tel. 633 225 529.
VENC tocadiscos, cinta
cassette, vinil, ràdio antiga,
làmpada, tanca, llibres 4t
ESO, pot tupperware, moble
bar, catifa, receptor satèl·lit.
Tel. 618 547 607.
M’OFEREIXO per cuidar
mainada i gent gran a
Banyoles o rodalies. Telèfon
671 264 736.
KIT dispositiu escalfador de
tobacco IQOS 2.4 PLUS amb
tots els accessoris per 20 €.
Tel. 606 051 745.
ES VENEN faisans daurats, a
30 euros/parella. Telèfon de
contacte 659 091 439.

CAMBRERS/ES PER CAP
DE SETMANA I FESTIUS
per restaurant a 15 minuts
de Banyoles i Besalú, amb
vehicle o medi de transport
propi. Enviar CV o referències
al Whatsapp 609 177 691.
DESBROSSAMENT amb
tractor de parcel·les, camps,
boscos, etc. Telèfon de
contacte 616 451 021 (Jordi).
VENC LLIT hospitalari a bon
preu. Tel. 639 512 520.
CLASSES de repàs i reforç
de primària (totes les
assignatures). Professora
qualificada i amb molta
experiència. KES Tuition c/ Formiga, 63. Banyoles.
Telèfon 644 471 527.
TROBAT a prop del Club
Natació Banyoles un sensor
de pulsacions.
Pots contactar per Whatsaap
al 606 051 745.

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

Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

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

AQUESTES FESTES DEL TURA,
APARCA AMB NOSALTRES
I OBLIDA’T DEL COTXE

A OLOT
TOT COMENÇA
AL CENTRE

PUNT DE
CÀRREGA

PLACES
ADAPTADES

CÀMERES DE
VIGILÀNCIA

www.parquingcentreolot.com

