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Fira de Sant Marti rià
Dies 18, 19 i 20 de novembre. De 10 a 20 h

Al parc de la Draga de Banyoles

Ho expliquem millor 
perquè puguis decidir millor.

naturgy.com

Samanta Villar entrevista diferents 
experts independents a la recerca 
de respostes clares i senzilles a:

Escaneja aquest QR
i descobreix tots
els vídeos a Youtube.
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L’ENTREVISTA
Redacció d’Els Colors

Joan Frigola, president de la Fira de Sant 
Martirià
Com es presenta aquest any la 44a Fira de Sant 
Martirià?
Es presenta molt bé. De totes maneres tots 
els esdeveniments que es fan a l’aire lliure 
depenen molt de la meteorologia. Si el temps 
hi acompanya tindrem una gran fira.

Les hípiques del Pla de l’Estany s’impliquen amb 
les activitats de la Fira?
La Fira compta amb un gran recolzament per 
part de totes les hípiques del Pla de l’Estany. 
Amb elles tenim molt bona entesa i col·laboren 
amb tots els espectacles on participen cavalls.

A quines activitats concretament?
Cada hípica està especialitzada en diferents 
activitats, com poden ser el horseball, el 
concurs de salt, doma, els carrusels, els 
espectacles que es fan amb cavalls, etc. Des 
de l’organització també tenim molt en compte 
que els espectacles els portin a terme la gent 
de la comarca. 

La Fira va més enllà del cavall, no?
El cavall va ser el pal de paller de la fira durant 
molts anys, però ja fa un temps la vam convertir 
en una fira de mostres de tot el que són races 
autòctones dels Països Catalans. Hem fet 
un pas més i avui dia ja no solament és una 
mostra sinó que són concursos qualificats. Ja 
anem per 16 edicions de la Mosta de Races 
Autòctones dels Països Catalans. Celebrarem 
la 13a Edició del Concurs Monogràfic de la 
Gallina Empordanesa i de l’Oca de l’Empordà, 
de la gallina Flor d’Ametller, Colom Vol Català, 
Gallina Penedesenca i Gallina del Prat. També 
celebrarem el 7è Concurs Morfològic de la 

Gallina Pairal. La 5a Mostra Monogràfica del 
Conill del Penedès i la 3a Mostra Monogràfica 
de Colom d’Enreixat o Xorrera, el Colom 
Figureta, el Colom Refilador Ull de Peix, el 
Colom Ull de Maduixa i Colom Flamenc o 
Colom d’Ull. I també enguany se celebrarà la 
41a Exposició Monogràfica del Gos d’Atura 
Català.

Es preveu molta assistència a la Fira, quin 
impacte econòmic creieu que pot tenir pels 
comerços de Banyoles?
Es preveu que visitin la Fira més de 30.000 
persones, això implica un gran impacte pel 
comerç i, en major part, per la restauració de 
la ciutat. A més del cap de setmana, si hem 
de valorar l’impacte a la ciutat, cal tenir en 
compte que el muntatge de la fira comença 
15 dies abans i tota la gent que treballa en el 
muntatge general, instal·ladors, impremtes, 
retolacions, assegurances, pinsos, palla, 
farratges, etc. procurem que ho realitzi i ens 
ho subministrin empreses i persones del Pla 
de l’Estany. 

HORARI D’ATENCIÓ CLÍNICA I BOTIGA
Cal demanar cita prèvia

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

Perruqueria a hores convingudes
Urgències / Servei a domicili

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

ANIMALS PROPERS

M’encanten les Festes Majors i també la Fira de Sant Martirià! Sobretot 
passar volant i escoltar tota la gentada fent vida a la tardor.

Faci fred o plogui o surti el sol solet, des d’una branca observo com cauen 
les fulles i arriba l’hivern.
Saps qui sóc? L’Estornell

Català: Estornell Vulgar; Castellà: Estornino Pinto; Anglès: Common starling; Llatí: Sturnus Vulgaris

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS
Fa uns 20 cm i pesa 60-95 grams. 

Té el plomatge generalment fosc amb reflexos iridescents i tacat de blanc.
Els estornells solen passar dos períodes de muda de plomes, la muda d'estiu i la muda d'hivern.

Per Clínica 1001
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NOTÍCIES

Uns 300 alumnes de primer d’ESO dels centres de secundària de 
Banyoles han realitzat aquests dies un circuit d’educació viària. 
La formació, que ha anat a càrrec de la Policia Local de Banyoles, 
forma part de les acti vitats impulsades dins la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura.
Dins aquesta campanya, els agents de la Policia Local s’han 
desplaçat als centres, on han recordat als alumnes la normati va 

de trànsit, incidint especialment en els desplaçaments a peu, en bicicleta i en Vehicles de Mobilitat 
Personal, que són els que més uti litzen els i les alumnes.
Per l’acti vitat, la Policia Local ha muntat als centres un circuit d’educació viària on l’alumnat s’havia 
de moure a peu, en bicicleta o pati net respectant la normati va viària.

L’Ajuntament de Banyoles obrirà a parti r de novembre els pati s 
de les escoles de primària a les tardes amb acti vitats gratuïtes als 
infants. La iniciati va forma part del projecte ‘Esbargir’ que pretén 
oferir un espai de joc i de trobada puntual gratuït per als nens i 
nenes perquè les famílies puguin gaudir d’un temps d’esbarjo.
Esbargir és el resultat de la unió de bones experiències prèvies 
que s’han fet a Banyoles i recull també la proposta d’alumnes de 

cicle superior de les escoles dins el projecte ‘Banyoles ets tu’ que demanaven poder uti litzar els 
pati s fora de l’horari escolar. La regidora d’Educació i Acció Social de l’Ajuntament de Banyoles, 
Ester Busquets, ha explicat que “oferint temps lliure als progenitors, oferirem també un temps de 
socialització i educació als infants a les mateixes escoles”.

UNS 300 ALUMNES DE SECUNDÀRIA DE BANYOLES APRENEN EDUCACIÓ 
VIÀRIA

BANYOLES OBRE ELS PATIS DE LES ESCOLES A LES TARDES PER OFERIR 
ACTIVITATS ALS INFANTS



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

TOTS ELS PARTITS DE FUTBOL

LES CURSES DE MOTO GP I FÓRMULA 1

VINE A DISFRUTAR DE...

ESCANEJA PER 
A MENÚ DIARI

GAUDEIX DE LA 
NOSTRA 

TERRASSA 
D’HIVERN

HABITACIONS REFORMADES 
AMB TV i BANY COMPLET

ÚNIC 
CANAL AUTORITZAT 
per emetre
tot el futbol 
als locals públics
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NOTÍCIES

L’Ajuntament de Banyoles impulsa una nova edició de la 
campanya de sensibilització per reduir les bosses de plàsti c al 
mercat i al comerç local. Amb aquesta iniciati va, es premiarà 
aquells clients que facin les seves compres uti litzant un envàs 
reuti litzable.
L’objecti u principal de la campanya és reduir l’ús de bosses 
de plàsti c lleugeres al mercat incenti vant l’ús d’envasos 

reuti litzables, especialment a les parades d’alimentació del mercat. Per aquest moti u, l’Ajuntament 
reparti rà gibrells a la quarantena de parades d’alimentació del mercat perquè els clients els uti litzin 
a l’hora de comprar la fruita i la verdura.
Paral·lelament, a totes les persones que contesti n el qüesti onari ‘Per un mercat i comerç de 
Banyoles sostenible’, on se’ls preguntarà sobre els seus hàbits de consum i l’ús de bosses de plàsti c 
i d’envasos reuti litzables, se’ls lliurarà un paquet de sarronets, una bossa de malla o una bossa de 
cotó.
Totes les persones que hi parti cipin entraran en el sorteig de vals per valor de 50 euros per comprar 
als establiments de l’Associació Banyoles, Comerç i Turisme. Els vals se sortejaran el dimecres 9 de 
novembre al migdia.

La brigada de neteja del Centre Especial de Treball El Puig 

disposa d’una nova eina per a realitzar les tasques de neteja dels 

embornals. La nova hidronetejadora facilitarà el manteniment 

d’aquests espais que se solen embruti r amb fulles i sorra 

impedint que les aigües plujanes puguin ser engolides.

A principis d’esti u El Puig va adquirir una nova escombradora per donar resposta a la demanda 

creixent dels municipis de la comarca per disposar d’aquesta màquina. La nova escombradora, a 

diferència de l’anterior, és d’arrossegament, fet que permet l’absorció de peti tes branques, més 

enllà de les fulles i de les restes de sorra i terra. Actualment, aquesta escombradora fa la neteja 

viària a Palol de Revardit, Cornellà del Terri, Porqueres, Serinyà, Fontcoberta i Camós. També el 

Consorci de l’Estany en fa ús.

L’AJUNTAMENT DE BANYOLES IMPULSA UNA SEGONA CAMPANYA PER 
FOMENTAR LA REDUCCIÓ DE L’ÚS DE BOSSES DE PLÀSTIC

EL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL EL PUIG AMPLIA LA BRIGADA DE NETEJA 
VIÀRIA AMB UNA NOVA HIDRONETEJADORA
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LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA
Per Josep Grabuleda

Desgraciada explosió
A començament de l’any 1895 es va produir 
una desgraciada explosió a la carretera de 
Banyoles a Olot. 
La informació ens la dona el dominical 
Semanario de Bañolas el dia 3 de febrer de 
1895, a la pàgina 6. També varen publicar la 
notí cia El Correo de Gerona (l’1 de febrer), El 
Baluarte (l’1, el 2 i el 8 de febrer) i Lo Geronès (el 
2 de febrer), tots tres de Girona; i el barceloní El 
Diluvio (el 4 de febrer).
Els fets varen passar el 30 de gener de 1895, 
era dia de mercat i tres nois de vuit a tretze 
anys varen pati r els efectes d’una explosió de 
pólvora. 
Segons el Semanario de Bañolas: “El miércoles 
al terminar el mercado, tres jovencitos de 8 
y 13 años regresaban á su casa en un carrito 
con la mercancía consistente en pólvora que 
tenían en una caja sobre la que iba sentado el 
pequeño”. Tot anava bé fi ns que varen arribar 
a un punt de la carretera d’Olot. Llavors, en un 
instant, va explotar la caixa de pólvora i el més 
peti t va ser llançat a terra i tots tres varen pati r 
greus cremades: “Al poco rato y al atravesar 
la carretera de Olot esplotó la caja arrojando 
lejos al desgraciado pequeñín quedando 
mal parados dos ellos y el otro con alguna 
quemadura grave.”
No cal dir que es va senti r un gran soroll i els 
veïns, les autoritats, la guàrdia civil i els metges 
varen anar corrents a auxiliar els tres peti ts: 
“Atraídos por la fuerte detonación acudieron 
todos los vecinos de la calle, las Autoridades, 
guardia civil y médicos que atendieron á los 
infelices muchachos.” 
Tanmateix hi ha discrepàncies entre les 
diferents publicacions en el relat dels fets i en 

el resultat fi nal, ja que el Semanario de Bañolas 
afi rma que “Hemos sabido ha muerto uno de 
los niños.” En canvi, El Baluarte primer dona per 
bona la versió del Semanario de Bañolas i al fi nal 
(el 8 de febrer) la rebat: “En la edición anterior 
dimos la noti cia tomándola del Semanario 
de Bañolas, cuya información, tratándose de 
asuntos de la localidad habíamos de suponer 
exacta de haber fallecido uno de los niños 
vícti ma de la explosión de pólvora, ocurrida días 
atrás en aquella población. Afortunadamente la 
noti cia no es exacta, pues ambos niños heridos, 
sin haber salido de la gravedad, siguen en un 
estado relati vamente sati sfactorio.” Igualment 
contradiu el succés narrat. El Baluarte fi xa la 
desgràcia també a la carretera de Banyoles 
a Olot, davant de la casa de cal Cerillé, però 
comunica que els nens (dos, no tres) jugaven 
amb llumins: “Jugaban dos chiquillos de unos 
diez años de edad, y ocurrióseles encender un 
fósforo y aplicarlo á una caja de pólvora que á la 
sazon estaba al lado de la carretera.” Els altres 
diaris segueixen la mateixa explicació que El 
Baluarte, segurament la més versemblant.
El Semanario de Bañolas va recti fi car la dada 
de la mort de la criatura el dia 10 de febrer. 
Tot i això, sembla que per al redactor de la 
publicació Semanario de Bañolas, de tendència 
catòlica i conservadora (“Defensor de los 
intereses religiosos, morales y materiales de la 
población y su comarca), no importaven tant 
els “fets concrets” i no es va estar de donar 
una lliçó moral i condemnar els pares de les 
criatures (és l’única que ho fa): “Merecen en 
verdad una censura los padres que fí an tales 
cosas en manos de inespertos jóvenes”.

Categories Any de 
masculí i femení naixement

Promoció A Fins al 2008

Promoció B 2007 – 2004

Sènior 2003 – 1983

Veterans A 1982 - 1973

Veterans B A partir de 1972 

PREMI ESPECIAL
PUIG-CLARÀ

Premi a la regularitat 
participant en un mínim 
de 5 proves.

Premi “Atleta popular”:
Premi als 3 primers atletes amb 
major puntuació al llarg del Circuit 
per categoria.
Consultar normativa.

Inscripcions i més informació a www.cursesplaestany.cat
Consell Esportiu del Pla de l’Estany - T 972 58 13 44 - consellesportiu@ceplaestany.cat

7è
CIRCUIT
DE CURSES
POPULARS
DEL PLA DE L’ESTANY

27 Novembre 2022 XV Marxa popular Ciutat de Banyoles

8 Desembre 2022 XXVI Cursa popular de Porqueres

29 Gener 2023 III Cursa popular de Camós

26 Febrer 2023 XIV Cursa atlètica Run-Run La Vall del Terri

12 Març 2023 VII Marxa solidària Serinyà - Mas Casadevall

19 Març 2023 V Cursa popular de Fontcoberta

Distància de 6 a 10km. - Desnivells populars - 5 categories per any de naixement 

Organització Circuit: Organització de proves: Amb el suport de:

AJUNTAMENT
DE BANYOLES

AJUNTAMENT
DE PORQUERES

AJUNTAMENT DE
CORNELLÀ DEL TERRI

AJUNTAMENT
DE SERINYÀ

AJUNTAMENT DE
FONTCOBERTA

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

A Ermedàs, un veïnat de Cornellà del Terri, hi ha 
un jaciment arqueològic important, la bòbila 
romana d’Ermedàs. És el més notable dels 
vestigis romans que s’han trobat al municipi. 
Les excavacions que s’hi han realitzat han 
permès treure a la llum el funcionament d’una 
bòbila en temps dels romans. Fora dels temps 
d’excavació, el jaciment no és visitable, però el 
veïnat d’Ermedàs té el seu interès perquè està 
format per diverses masies, que, tot i ser molt 
modificades, tenen orígens medievals.

Entre les nombroses masies del municipi de 
Cornellà del Terri n’hi ha sis que són BCIL (Béns 
Culturals d’Interès Local): Can Rovira (s. XIX) i la 
Bastida (masia fortificada d’origen medieval), a 
Borgonyà; Can Pinjolan (s. XVI-XVII), a 
Pont-xetmar, dit també Can Corominas; Can 
Fuselles (s. XIV-XVII), a Pujals dels Pagesos; 
Mas Geli (s. XIII-XVIII), al veïnat de Prades, a 
Santa Llogaia del Terri; i Can Nadal (s. 
XIV-XVIII), a Sords. Alguns d’aquests edificis 
conserven finestres gòtiques i altres elements 
d’interès i n’hi ha que, a l’interior, conserven la 
sala tradicional. Cal esmentar també les restes 
de pintures murals d’estil rococó que hi ha a la 
Bastida. Tots són habitatges particulars, llevat 
de Can Fuselles, que es dedica al turisme rural.

Però de masies n’hi ha moltes més. 
Esmentarem només les més notables, seguint 
l’inventari que va fer el Consell Comarcal ja fa 
anys. Algunes tenen origen medieval, com Can 
Frigola, a Borgonyà; la masia fortificada de Can 
Prades, a Pujals dels Cavallers; Can Riera, a 
Pujals dels Pagesos; Can Galí, Can Vedruna i 
l’Estanc Vell, a Ravós del Terri; i Mas Mitjà, a 

Sant Andreu del Terri. Altres tenen els seus 
orígens en els segles XVI-XVIII, com Cal Nen, a 
Cornellà; Can Mateu i Mas Noguera, a 
Borgonyà; Can Renart, a Pont-xetmar; Mas 
Viladevall a Pujals dels Pagesos; Can Sureda, a 
Ravós del Terri; Can Ferrer, a Sant Andreu del 
Terri; i Can Gironès i Mas Peret Galí, a Santa 
Llogaia del Terri. 

Cal tenir en compte també l’interès que tenen 
algunes cases de poble a Cornellà, com Ca 
l’Andreu (amb restes de l’antic hospital), Ca la 
Flora, Cal Metge i l’antic Cine Rosa, que encara 
conserva un vistós rètol identificatiu. Alguns 
carrers de Cornellà tenen el seu interès com a 
conjunt arquitectònic, com el de Sant Pere, un 
dels més antics del poble, i el del Carme, amb 
cases dels segles XVIII i posteriors. Esmentem 
finalment alguns veïnats, com els de Can Figa i 
Mas Rufí, a Borgonyà; de Dalt i de Can Ribes, a 
Pujals dels Cavallers; de Palol de Farga, a Pujals 
dels Pagesos; i el de Ca l’Ànima, a Sords. En tots 
hi ha masies d’interès, tot i que molt 
transformades.

La Bastida, a Borgonyà

Cornellà del Terri, 2. Masies i veïnats

Ajuntament de Cornellà del Terri

Ajuntament de Cornellà del Terri@AjCornellaTerri @ajcornelladelterri

Tota la informació a www.cornelladelterri.cat 
i a les xarxes socials de l’Ajuntament



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

A Ermedàs, un veïnat de Cornellà del Terri, hi ha 
un jaciment arqueològic important, la bòbila 
romana d’Ermedàs. És el més notable dels 
vestigis romans que s’han trobat al municipi. 
Les excavacions que s’hi han realitzat han 
permès treure a la llum el funcionament d’una 
bòbila en temps dels romans. Fora dels temps 
d’excavació, el jaciment no és visitable, però el 
veïnat d’Ermedàs té el seu interès perquè està 
format per diverses masies, que, tot i ser molt 
modificades, tenen orígens medievals.

Entre les nombroses masies del municipi de 
Cornellà del Terri n’hi ha sis que són BCIL (Béns 
Culturals d’Interès Local): Can Rovira (s. XIX) i la 
Bastida (masia fortificada d’origen medieval), a 
Borgonyà; Can Pinjolan (s. XVI-XVII), a 
Pont-xetmar, dit també Can Corominas; Can 
Fuselles (s. XIV-XVII), a Pujals dels Pagesos; 
Mas Geli (s. XIII-XVIII), al veïnat de Prades, a 
Santa Llogaia del Terri; i Can Nadal (s. 
XIV-XVIII), a Sords. Alguns d’aquests edificis 
conserven finestres gòtiques i altres elements 
d’interès i n’hi ha que, a l’interior, conserven la 
sala tradicional. Cal esmentar també les restes 
de pintures murals d’estil rococó que hi ha a la 
Bastida. Tots són habitatges particulars, llevat 
de Can Fuselles, que es dedica al turisme rural.

Però de masies n’hi ha moltes més. 
Esmentarem només les més notables, seguint 
l’inventari que va fer el Consell Comarcal ja fa 
anys. Algunes tenen origen medieval, com Can 
Frigola, a Borgonyà; la masia fortificada de Can 
Prades, a Pujals dels Cavallers; Can Riera, a 
Pujals dels Pagesos; Can Galí, Can Vedruna i 
l’Estanc Vell, a Ravós del Terri; i Mas Mitjà, a 

Sant Andreu del Terri. Altres tenen els seus 
orígens en els segles XVI-XVIII, com Cal Nen, a 
Cornellà; Can Mateu i Mas Noguera, a 
Borgonyà; Can Renart, a Pont-xetmar; Mas 
Viladevall a Pujals dels Pagesos; Can Sureda, a 
Ravós del Terri; Can Ferrer, a Sant Andreu del 
Terri; i Can Gironès i Mas Peret Galí, a Santa 
Llogaia del Terri. 

Cal tenir en compte també l’interès que tenen 
algunes cases de poble a Cornellà, com Ca 
l’Andreu (amb restes de l’antic hospital), Ca la 
Flora, Cal Metge i l’antic Cine Rosa, que encara 
conserva un vistós rètol identificatiu. Alguns 
carrers de Cornellà tenen el seu interès com a 
conjunt arquitectònic, com el de Sant Pere, un 
dels més antics del poble, i el del Carme, amb 
cases dels segles XVIII i posteriors. Esmentem 
finalment alguns veïnats, com els de Can Figa i 
Mas Rufí, a Borgonyà; de Dalt i de Can Ribes, a 
Pujals dels Cavallers; de Palol de Farga, a Pujals 
dels Pagesos; i el de Ca l’Ànima, a Sords. En tots 
hi ha masies d’interès, tot i que molt 
transformades.

La Bastida, a Borgonyà

Cornellà del Terri, 2. Masies i veïnats

Ajuntament de Cornellà del Terri

Ajuntament de Cornellà del Terri@AjCornellaTerri @ajcornelladelterri

Tota la informació a www.cornelladelterri.cat 
i a les xarxes socials de l’Ajuntament
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MENJAR BÉ
Per Jaume Fàbrega

Oca amb múrgoles
L’oca o l’ànec amb bolets, rovellons, etc. és 
també un menjar apreciat a moltes comarques. 
Però fet amb múrgoles, a l’esti l del Pla de 
l’Estany, és un plat excepcional. A casa, i 
gairebé a totes les cases de pagès, hi havia 
oques de raça empordanesa. Té la carn més 
grassa i saborosa que la de l’ànec, i el mateix val 
pel fetge gras. A casa, com era corrent a pagès, 
les múrgoles (dites també murgues, rabassoles, 
etc.) s’enfi laven en un fi l, tallades per la meitat 
si eren grosses, i es feien assecar penjades a la 
vora del foc a terra.

INGREDIENTS
Una oca
Una ceba
Dos tomàquets peti ts
Quatre múrgoles seques per persona
Oli
Un got de vi ranci
Sal
Picada (2 alls, un grapat d’ametlles torrades, un 
carquinyoli).

ELABORACIÓ
Socarrimeu i netegeu l’oca, o compreu-la ja 
preparada. Talleu-la en 8 trossos.
Saleu-los i sofregiu-los lentament en una 
cassola amb l’oli a fi  que es fongui al màxim 
el greix que té. Un cop ros, escorreu el greix. 
Guardeu els talls d’oca. Feu el sofregit. Quan 
sigui llest, d’un quart a una mitja hora, ti reu-hi 

els talls d’oca, afegiu-hi el vi ranci i deixeu-ho 
reduir.
Tapeu la cassola i deixeu-ho coure una horeta 
a foc baix, afegint-hi aigua si cal. Afegiu-hi les 
múrgoles, prèviament remullades durant una 
mitja hora o una hora. A conti nuació afegiu-hi la 
picada d’alls, ametlles i galetes, deixatada amb 
suc de la cocció (o més vi ranci). Tasteu el punt 
de sal i, si convé, hi afegiu una mica d’aigua. 

NOTES
A la salsa o fons s’hi pot afegir un ros de farina, i 
fi ns i tot prescindir del tomàquet, sobretot si feu 
un plati llo amb els menuts. Es pot aromati tzar 
amb alguna herba o espècies: pebre, canyella, 
farigola, julivert, marduix… Igualment, per fer-la 
més fi na, es pot passar la salsa pel xinès.
El mateix plat el podeu fer amb ànec, i podeu 
substi tuir les múrgoles per rovellons, llenegues, 
etc.



Pressupostos sense compromís

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

TAPISSERIES · TENDALS · CORTINATGES · NÒRDICS · LLENÇOLS · CATIFES



16 _

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
NOVEMBRE 2022

BANYOLES

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

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

CORNELLÀ DEL TERRI
Dies 21, 22, 23, 24, 25 
M. CARME BUSQUET
Tel. 676 214 419 (Guàrdia)

SERINYÀ
Dies 29, 30 
ROSA M. PIJUAN
Tel. 615 370 311 (Guàrdia)

FONTCOBERTA
Dies 2, 3, 4
NATÀLIA RUHÍ
Tel. 646 474 828 (Guàrdia)

CAMÓS
Dies 7, 8, 9, 10, 11
CARME FRIGOLÉ 
Tel. 673 586 979 (Guàrdia)

PORQUERES
Dies 14, 15, 16, 17, 18 
JOSEP M. TORRES
Tel. 667 989 894 (Guàrdia)

ADRECES I TELÈFONS

Les guàrdies localitzades als següents pobles de la 
comarca, són de 9 a 22 h del dia que s’indica.

L’horari de les farmàcies de guàrdia comença a les 9 
del matí del dia indicat i acaba a les 9 del matí del 
dia següent.

ESTEVE ALSIUS SUÑER
Girona, 7 · Banyoles
Tel. 972 57 00 79
ROSA ALSIUS
Països Catalans, 171 · Banyoles
Tel. 972 57 05 95
NÚRIA BALLÓ
Llibertat, 70 · Banyoles
Tel. 972 57 63 08
CARME BUSQUET
Av. Girona, s/n · Cornellà del Terri
Tel. 972 59 40 11
MARIA FÀBREGA
Av. Països Catalans, 247 · Banyoles
Tel. 972 58 38 01
FRANCESC FIGUERAS
Av. Catalunya, 17 · Banyoles
Tel. 972 57 13 04
CARME FRIGOLÉ
Ctra. Camós, 37 · Camós
Tel. 972 57 42 24

JOAN GRATACÓS
Mn. Constans, 180 · Banyoles
Tel. 972 57 24 33
EVA LLAVERIA
C/ Figueres, 41 (Can Puig) · Banyoles
Tel. 972 58 27 35
ALBERT MASGRAU
Porta Turers, 8 · Banyoles
Tel. 972 57 01 29
JORDI OMEDES
Mercadal, 16 · Banyoles
Tel. 972 57 01 46
ROSA MARIA PIJUAN
Nou, 48 · Serinyà
Tel. 872 20 22 87
NATÀLIA RUHÍ
Ctra. Banyoles, 25 · Fontcoberta
Tel. 972 57 32 15
JOSEP TORRES
Sant Andreu, 35 · Porqueres
Tel. 667 989 894

TELÈFONS D’INTERÈS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VILADEMULS
Ajuntament ..........................................................................972 56 02 04
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CONSULTORI OBERT Per Marta Expósito
Foto: Byrdyak

Quants ous menges a la setmana? 
Porto una bona notí cia pels amants de menjar 
ous i especialment pels qui, a més a més, 
ti nguin colesterol. 
L’ou resulta ser un aliment únic per infi nites 
raons: la qualitat de la proteïna, el greixos 
saludables, vitamines, minerals i anti oxidants 
que conté. És cert que conté colesterol, però 
s’ha vist que no s’assimila tant com es creia fa 
uns anys. 
L’ou, com dèiem, és molt complet! Té una 
proteïna d’alt valor biològic, de fet la proporció 
d’aminoàcids de la clara es considera òpti ma 
per la síntesi de les proteïnes necessàries per 
l’organisme i s’uti litza com a patró de referència 
en nutrició per valorar la resta d’aliments. Es 
digereix el 97% de la proteïna de l’ou. 
Conté vitamines i minerals, no aporta, en 
canvi, vitamina C. Conté pigments que són 
els responsables del color ataronjat de l’ou 
i que l’organisme transforma en vitamina 
A. Les vitamines del grup B també hi són 
bastant presents, des de la B1, B2, B3, B5, 
B8, B9 i sobretot la B12, imprescindible pel 
bon funcionament del sistema nerviós i evitar 
l’anèmia. 
Conté greixos, però de manera molt 
equilibrada, ja que conté greixos saturats i 
insaturats que tenen efectes positi us a nivell 
de sistema cardiovascular i a més a més són 
necessaris per fabricar cèl·lules de l’organisme. 
No tot el colesterol és dolent. L’ou conté 
aproximadament uns 200 mg de colesterol per 
ou, el gran problema és la forma oxidada del 
colesterol, que és la dolenta pel cos, això es pot 
escollir, segons el ti pus de cocció. Mantenir el 
rovell de l’ou sencer i cru, evita la formació de 
compostos oxidats que s’absorbeixen i estan 
associats a un risc cardiovascular més elevat. A 
més a més quan s’evita la coagulació del rovell, 
els glòbuls de greix que conté es digereixen 
molt millor. Ara, la clara hauria de ser ben cuita! 
Així que són menys recomanables les coccions 

on el rovell es coagula i les preparacions en les 
que el rovell ha estat exposat a l’aire: remenat, 
pasti sseria, salses i postres elaborats amb 
ou. Per tant, l’ou ferrat, encara que esti gui 
cuit correctament amb la clara ben cuita i el 
rovell cru, es considerarà poc saludable i no 
recomanable diàriament perquè està fregit. 
L’ou al vapor serà una molt bona opció.
A part de tot això, s’ha de tenir en compte que 
gran part del colesterol de l’ou no s’absorbeix 
gràcies a la presència de fosfolípids que ell 
mateix conté. Per tant, els efectes perjudicials 
dels ous per la salut s’atribueixen més a la 
manera com els cuinem. 
Quants ous es poden menjar a la setmana? 
Doncs, si consumeixes ous de qualitat, és a 
dir, de gallines que corren, que mengen el que 
troben a terra, etc., hi ha evidència cientí fi ca 
que sis/set ous a la setmana són correctes 
sempre i quan l’alimentació sigui equilibrada 
i no hi hagi cap problema cardiovascular o 
hipertensió, llavors la quanti tat recomanada 
seria entre dos i quatre ous setmanals, igual 
que els nens. Les persones que tenen pedres 
a la vesícula biliar, hauran de consumir-ne amb 
moderació, ja que la bilis facilita la digesti ó del 
greix i l’ou n’és ric.
Salut i bon profi t!

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



BAR - RESTAURANT

- ESMORZAR  (llesca de pa amb 
tomàquet i acompanyament)

- DINARS I SOPARS
- CREPS BRETONES
- FRANKFURTS I HAMBURGUESES

EL TEU PUNT DE TROBADA!

C/ Born, 10 · BANYOLES · Telèfon 669 744 127
Dilluns i dimarts, tancat

el_trobador

Telèfon 

609 284 872

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

SERVEI 24 HORES
sussivila@hotmail.com

TRASLLATS A PORTS I AEROPORTS 
SERVEI A PARTICULARS I EMPRESES 

CURTS I LLARGS RECORREGUTS
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UNS ULLS ESTRANYS
Per Mar Vilà

Aprenent a parlar (encara)
Porto gairebé 15 anys vivint a Banyoles. Recordo 
les primeres setmanes de vida banyolina, quan 
em costava horrors entendre-us, no només per 
l’accent, perquè us mengeu lletres o n’afegiu, 
o perquè ajunteu paraules; sinó també per un 
munt d’expressions i paraules que no havia 
senti t mai. Una de les primeres paraules que 
vaig aprendre va ser “esperxar”. Aquí els nens, a 
l’hora del pati  “esperxen la pilota”. I a aquesta, en 
van seguir tantes altres com “anar estès”, “poc 
que puc pas”, “la runió del divenres”, “eltrerei”... 
Després de tant de temps em pensava que ja 
estava preparada pel meu examen de banyolí 
expert... però no! Per què als exàmens sempre 
surt aquella pregunta que no t’has estudiat? El 
cas és que fa uns dies, un amic, me’n va deixar 
anar dues que vaig necessitar una bona estona 
per pensar què m’estava dient, fi ns que li vaig 
acabar preguntant què m’estava dient, perquè 
no en treia l’entrellat. 
La primera va ser un dia que estàvem endreçant 
material i jo tenia una capsa que s’havia de 
desar a la part més alta d’un armari. A mi em 
van fer bastant escapçada (poc més de 1,60), i 
no hi arribava ni de puntetes per poder guardar 
la capsa. Vaig demanar ajuda i per darrere 
sento una veu que em diu “ets de mata baixa”. 
M’havien dit baixeta de moltes maneres (peti ta, 
esquifi da, tap de bassa, curta, del país Liliput...) 
però mai m’havien dit que era de “mata baixa”. 
Tot i que pel context, aquesta vegada em va ser 
bastant fàcil d’endevinar que m’estaven dient 

que no aixecava dos pams de terra. 
Al cap d’uns dies, el mateix amic, enmig d’una 
conversa em diu “un cop vist el cul sabem si 
és mascle o femella”. Tenint en compte que 
no estàvem parlant de besti ar, ara vés que 
m’estava dient? Aquí sí que vaig necessitar 
un servei de traducció simultània. La primera 
traducció que vaig rebre va ser “si tu mires el 
cul de qualsevol animal ja veus si li penja alguna 
cosa o no”. Em vaig quedar exactament amb la 
mateixa cara d‘estúpida que al principi. Vaig 
necessitar una segona traducció per entendre’l, 
“vol dir que un cop t’has trobat o ha passat 
la situació ja saps com va, les coses s’han de 
provar”. I no era més fàcil dir-m’ho directament 
així, enlloc de tenir-me pensant què hi tenien a 
veure els animals amb la conversa que teníem? 
De vegades penso que ho feu expressament, 
que sempre us guardeu un as a la màniga per 
riure-us una estona de la “banyolina de can 
fanga”. Però, sabeu què? Aquests moments no 
ens els pot treure ningú!
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DONES AMB HISTÒRIA
Per Maica Palmada

Qui va ser Dorothy Lucille Tipton? 
Va ser una gran pianista de jazz coneguda com a Billy Tipton

Va néixer a Oklahoma el 29 de desembre de 
1914 en una família benestant. Va créixer 
a Kansas City, on va estudiar piano, orgue i 
saxo, de seguida va demostrar un gran talent 
i capacitat artí sti ca. La seva passió era el jazz, 
per la qual cosa va intentar integrar-se en 
alguna de les bandes que es formaven en el 
col·legi, però sempre se li negava perquè era 
dona. Va buscar treball en grups i orquestres de 
jazz professionals, però la resposta era sempre 
la mateixa: només homes, elles s’havien de 
quedar a casa.
Cansada de tot això, va decidir provar sort 
com a Billy. Es va embenar el pit i es va posar 
farcit als pantalons, si alguna vegada la bena 
quedava al descobert deia que s’havia trencat 
les costelles en un accident. Gràcies al seu 
talent no li va ser difí cil entrar en el grup Bàner 
Cavaliers, i el més important, va obtenir la seva 
targeta del sindicat i la Seguretat Social.
Des del primer moment va observar i va 
aprendre a imitar perfectament els moviments 
d’home, tant en escena com en el tracte 
quoti dià amb la seva família i els seus companys. 
Només així va poder mantenir el seu secret. Va 
tenir moltes parelles femenines, fi ns i tot es va 
casar amb Kitt y Kelly i van adoptar tres fi lls. 
La seva dona i els seus fi lls no van descobrir 
mai aquest secret. Els va explicar que de jove 
havia ti ngut un accident de cotxe que li havia 
deixat diverses costelles trencades, deformat 
el pit i els genitals, i per això no podia mantenir 
relacions sexuals o deixar que la veiessin nua. 
Fins i tot va aconseguir un certi fi cat mèdic per 
a no enrolar-se a l’exèrcit, document amb el 
qual justi fi cava la seva impossibilitat sexual.
Tampoc els seus companys de treball van 
sospitar. El 1938, quan va començar a tocar 
professionalment, va comparti r escenari amb 
diversos músics i orquestres i mai ningú va 
sospitar que fos una dona.

Al començament dels cinquanta va formar el 
seu propi grup, Billy Tipton Trio, amb el qual va 
gravar dos àlbums el 1957; interpretaven molts 
dels èxits del moment. Els discos van tenir 
bon acolliment, de manera que els van cridar 
per a tocar en un hotel de manera estable, 
però ella va rebutjar l’oferta davant el risc que 
es descobrís el seu secret, ja que havia de 
comparti r habitació amb els homes del grup. 
També va treballar com a promotor i agent 
d’altres músics.
Es va reti rar a la dècada dels anys setanta per 
culpa de l’artriti s.
El 21 de gener de 1989, estant a casa seva es 
va trobar malament i va perdre el senti t, el seu 
fi ll William va telefonar a l’ambulància i quan els 
infermers intentaven reanimar-lo van descobrir 
el seu secret: Billy no era un home, en realitat 
era una dona. Per ocultar el seu sexe no va anar 
mai al metge, de manera que en morir es va 
saber que pati a artriti s, emfi sema i una úlcera 
gastroduodenal que va ser la causa de la seva 
mort; cap de les seves malalti es havia estat 
tractada. Tenia 74 anys.
Només dues cosines seves amb qui havia 
manti ngut contacte durant anys sabien el seu 
secret des del principi.



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

REHABILITACIÓ D’HABITATGES
FAÇANES I OBRA NOVA

ESPECIALISTA EN MAMPOSTERIA
(COL·LOCACIÓ DE PEDRA)



24 _24 _

PREVENCIÓ I SEGURETAT
Per Faust Moreno Rodríguez

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

El tall de llum
Aquest ti pus d’estafa s’adreça principalment 

als propietaris d’establiments d’hostaleria, 

fl eques o boti gues d’alimentació, que davant 

la probabilitat de quedar-se sense llum abonen 

possibles rebuts pendents per poder seguir 

treballant. Aquesta estafa no es limita només 

a aquest ti pus d’establiment, també podria 

afectar-ne d’altres, i fi ns i tot en ocasions, a 

parti culars.

La persona estafadora es fa passar per una 

empresa de subministrament elèctric i truca 

per informar de l’impagament d’alguna 

factura; aprofi ta en aquest moment per 

indicar a l’afectat que es procedirà al tall del 

subministrament amb efectes immediats.

L’única opció que l’estafador dóna a la vícti ma 

per evitar la desconnexió, és fer efecti u el 

pagament de l’import de forma immediata, de 

manera que li facilita un número de compte 

bancari en el marc de la mateixa trucada.

Davant d’aquesta amenaça hi ha qui cau 

en el parany, especialment si truquen als 

establiments que per poder exercir la seva 

acti vitat requereixen essencialment de 

subministrament elèctric. Moltes vegades 

actuen coincidint amb  l’inici del cap de 

setmana  o amb els dies festi us ja que la pèrdua 

econòmica pel negoci és major.

A més, algunes vegades, un cop realitzat el 

pagament, els estafadors tornen a trucar a la 

vícti ma i amb l’excusa que la transferència no 

s’ha rebut per haver-se equivocat o algun altre 

pretext similar, exigeixen de nou el pagament, 

aconseguint així dues o més transferències de 

la mateixa persona o enti tat.

Consells de seguretat:

• No realitzeu el pagament del suposat deute 

amb caràcter d’urgència.

• Comproveu si al vostre compte bancari 

s’han realitzat els pagaments dels rebuts 

perti nents a la comercialitzadora elèctrica.

• Davant del dubte truqueu a la vostra 

empresa de subministrament elèctric per 

confi rmar que es pugui tractar d’una estafa.

• Recordeu que en cas d’impagaments, la 

comercialitzadora us comunicarà aquesta 

situació. No us informarà mai només per 

telèfon i, tampoc us exigiria de forma 

immediata el pagament. 



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

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

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

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

Oferim menús estacionals que varien en funció del 
producte que podem trobar, a cada zona concreta i 
en cada moment, sempre buscant els projectes més 
sostenibles.

Potenciem la creativitat amb una proposta molt 
flexible.

Apostem per ser respectuosos i responsables amb 
el producte i els productors/es.

Totes les opcions es poden adaptar a necessitats 
alimentàries i a versió vegetariana o vegana.

Espai cultural i gastronòmic

Obert de dimecres a diumenge migdia. Divendres i dissabte nit

Reserves
reserves@gastronomiaradical.com
972 572 461
gastronomiaradical.com 
De dimecres a diumenge

Direcció
Can Salvi
17833 Vilavenut, Fontcoberta
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TEMPS AL TEMPS
Per Enric Estragués

Plantejament per afrontar els possibles 
episodis de pluja dels mesos de novembre 
i desembre
Amb el canvi climàti c, els episodis de 
precipitació intensa poden esdevenir més 
freqüents i assolir major magnitud en els anys 
vinents.
La tardor és, estadísti cament, l’estació de l’any 
amb major nombre d’episodis meteorològics 
que produeixen inundacions a la nostra 
comarca. Aquestes inundacions es poden 
produir per grans pertorbacions que donen 
lloc a pluja abundant i extensa, com per 
exemple les llevantades, o per aiguats locals i 
sovint estàti cs que registren intensitats molt 
elevades de pluja en llocs reduïts. A causa de la 
persistent calor d’aquest esti u, la temperatura 
del mar és més alta del que caldria esperar. Tot 
i que aquest factor no és sufi cient per provocar 
pluges extremes i inundacions, sí que és un 
dels ingredients que afavoreix aquest ti pus 
d’aiguats. Cal però, que s’hi sumin altres factors 
meteorològics per tal que les condicions siguin 
les idònies per les grans pluges.
  
Abans que arribi el període de grans pluges:
• Coneix les zones inundables de l’entorn pel 

qual et mous (casa, feina, etc).
• Manti ngues nets els baixants i desguassos 

d’aigua de pluja, especialment als pati s o als 
terrats.

• Si vius en zona inundable i tens garatge o 
soterrani, preveu mesures de protecció i 
disposa d’eines per treure l’aigua (bombes 
d’aigua, etc.).

En cas de previsió de pluges o de calamarsa:
• Reti ra el vehicle de rieres o zones inundables 

abans de la pluja.
• Adapta o suspèn la mobilitat i les acti vitats 

a l’exterior, sobretot en el medi natural, a les 
zones afectades per les alertes de protecció 
civil. Mai les facis si no tens les sufi cients 
garanti es de seguretat.

• En cas de calamarsa o pedra, busca refugi 
immediatament a l’interior d’un edifi ci o 
sota cobert. Actua amb calma però de forma 
ràpida perquè pot caure pedra grossa de 
forma sobtada, tal com mostra la fotografi a 
adjunta de la carretera d’Esponellà.

• Si ets a l’aire lliure sense cap refugi 
disponible a prop, ajup-te i protegeix-te el 
cap amb les mans o amb algun objecte.

• Refugiar-te sota els arbres pot ser perillós i 
ha de ser l’últi m recurs, perquè és freqüent 
que caiguin branques durant les tempestes 
fortes i en cas de tempesta elèctrica són un 
imant pels llamps.

Per a més informació www.meteobanyoles.com



Ara més a prop teu

T’hi esperem!

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

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

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

Estalvia mitjançant l'agrupació de les teves pòlisses 

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

 Negocis  Decessos Estalvi i jubilació VidaAutomòbil Llar  

• Pagar una única quota mensual.

 

• Incrementar la taxa d'interès.

 

• Obtenir interessants descomptes.

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

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

CARNISSERIA · XARCUTERIA

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

Fes-nos el teu encàrrec! 

Deixa’t sorprendre amb els 
nostres productes de 

qualitat, assortits 
d’embotit, de formatges...

Segueix-nos a 
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COL·LABORACIÓ
Per Dr. August Corominas

Professor de Fisiologia Humana
de l’Universitat Autònoma de Barcelona

La triple celebració de Tots Sants
Tots Sants, l’1 de novembre, és la festi vitat 
dedicada a la memòria dels avantpassats, amb 
elements i rituals que provenen del cristi anisme 
i de creences celtes.
L’origen de la celebració és cèlti ca, segons 
aquesta creença l’any estava dividit en dues 
parts: el temps clar i el temps fosc, i hi havia 
uns dies que separaven ambdues meitats. 
Aquests dies es corresponien amb la festa de 
l’anomenada Samain o Samhain, connexió entre 
el món dels vius i el món dels morts, en els 
llenguatges gaèlics. Es veneraven els morts i 
donaven la benvinguda a l’etapa fosca de l’any. 
Des de temps remots, diferents cultures i 
civilitzacions han celebrat una festa dedicada 
al record i a la relació amb els difunts.

Tots Sants: No es va celebrar en el calendari 
cristi à fi ns al segle VII, concretament en la 
dedicació del Panteó de Roma –temple pagà 
dedicat a tots els déus– a la Mare de Déu i a 
tots els màrti rs per part del papa Bonifaci IV. 
Més tard, al segle IX, la festa es propagà per tot 
l’occident gràcies a Gregori IV, que ordenà que 
se la considerés una de les festes principals de 
l’any litúrgic.
A les acaballes del segle X a aquesta festa se 
n’hi afegí una altra dedicada a pregar pels fi dels 
difunts, fet que ha seguit perpetuant-se, i es 
conserva encara. 
A la nit de Tots Sants era creença comuna que 
les ànimes dels avantpassats retornaven a les 
cases i els llocs on havien viscut. Fins i tot es 
precisava l’hora: a parti r de les dues de la tarda 
de la diada de Tots Sants fi ns a l’endemà a la 
mateixa hora. 

Dia dels Morts: Per això, després del dia de 
Tots Sants, segueix immediatament el dedicat 
al record dels difunts de la família (2 de 
novembre). A l’Amèrica del Sud la infl uència 
hispànica va portar el día de los muertos a tot 
el conti nent. En especial a Mèxic i a l’Amèrica 

Central, se celebra massivament el dia dels 
morts als cementi ris amb espectaculars ofrenes 
i àpats familiars, estenent sobre la verda gespa 
àmplies i acolorides estovalles plenes de 
viandes. Actualment Tots Sants és la festa de 
tardor més esperada, durant la qual hi ha el 
costum d’anar a visitar els morts al cementi ri, i 
portar fl ors als avantpassats, menjar castanyes 
i fer panellets. 

Halloween: Té també un origen celta i 
procedeix de l’expressió All Hallows Eve, que 
signifi ca vigília de Tots Sants. També va néixer 
a parti r de Samhain, una festi vitat que durava 
diversos dies i marcava la fi  de la temporada de 
collites i l’inici de l’any nou. Segons la tradició 
irlandesa, s’havien d’encendre espelmes a les 
cases per ajudar els difunts a trobar el camí. 
Per foragitar els esperits del mal, s’encenien 
fogueres a les muntanyes, i per evitar que les 
ànimes del morts s’instal·lessin a les cases, 
la gent es vesti en com bruixes o dimonis. Els 
immigrants irlandesos van transmetre versions 
de la tradició a l’Amèrica del Nord a mitjan s. 
XIX, especialment des dels EUA, s’ha difós a 
la resta del món, convivint amb les tradicions 
pròpies (com la castanyada als Països Catalans). 
A aquesta celebració s’associen els colors 
negre, taronja i lila, i alguns símbols com la 
carbassa buida, amb una cara tallada i una 
espelma a dins. Entre altres acti vitats tí piques 
de la festi vitat, hi ha el truc o tracte i les festes 
de disfresses.



34 anys al servei dels clients de la nostra comarca

INFORMA’T DE LES CAMPANYES FINS A FINAL 
D’ANY EN ASSEGURANCES DE VIDA I  SALUT

I-SEGUR
CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL

BANYOLES
CORBALAN ASSESSORS - DES DE 1986

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

Xarxa Nacional de Corredors d’Assegurances

CONSULTA’NS SENSE COMPROMÍS
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LA FOTO NOTÍCIA D’ARA FA….
Foto: Joan Comalat Text: Josep Grabuleda

A vegades a Banyoles s’hi estrenen algunes 
pel·lícules, com la dirigida pel banyolí Albert 
Serra, titulada Honor de Cavalleria.
Aquesta imatge del 13 de maig de 2006 
correspon a l’estrena a Banyoles, al Teatre 
Municipal, de la pel·lícula Honor de Cavalleria, 

amb el parlament del director i amb els dos 
actors principals (Lluís Carbó i Lluís Serrat).

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

La foto notícia d’ara fa 16 anys

Cervesa Lager Artesana 
PRODUCTE OFICIAL DE L’ATLÈTIC CLUB BANYOLES

www.atletica.cat



C/ Bailen, 6 · GIRONA
PROP DE L’ESTACIÓ DE TREN

 Telèfon 697 363 544

PROPERA OBERTURA 
A GIRONA

C/ Mendez Núñez, 11 
 Telèfon 666 913 633

I DES DE FA 12 ANYS TENIM 
BOTIGA A FIGUERES AL

SEGUEIX-NOS A LES XARXES!

@sexyloveshop11

PAU VELA
FISIOTERÀPIA I  OSTEOPATIA

6 8 6  8 9 5  2 8 1
B a n y o l e s  -  To r t o s a
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GENERACIÓ POST

ORIOL MARÉS MARQUÈS Ferrador

La teva història?
Vaig néixer a Banyoles el 8 d’abril de 1987, 
vinc d’una família de ferrers de cavalls, soc la 
4a generació. De ben peti t em preguntaven 
què volia ser de gran, i jo els deia que volia ser 
ferrador com el meu pare. M’he criat enmig 
de cavalls, fum i ferradures. Suposo que era 
d’esperar que seguís la tradició familiar, però 
més enllà de tot això, és que m’apassiona i 
m’encanten els cavalls, és un animal que sense 
parlar és capaç de dir-ho tot, i saber interpretar-
ho és el veritable art. Es deia que si un cavall no 
es podia ferrar a can Marés no es podia ferrar 
enlloc. No vaig conèixer ni el meu besavi, ni el 
meu avi, i el meu pare va morir quan jo tenia 16 
anys, deixant-me molts dubtes sense resoldre, i 
moltes coses per aprendre. Cal remarcar que el 
meu pare, Jaume Marés, era considerat un dels 
millors ferradors del món, i va assisti r a diverses 
olimpíades com a ferrador de l’equip espanyol. 
Amb el llistó tan alt, el nivell d’autoexigència 
era enorme, fi ns que vaig entendre que de 
Picasso o Beethoven només n’hi havia un i vaig 
deixar de comparar-me. Després va aparèixer 
el meu oncle, Eduard Marés, que es va oferir a 
ensenyar-me més de l’ofi ci, i el que va insisti r 
que anés a l’escola de ferradors de Catalunya. 
on vaig poder treure’m el tí tol d’Eurofarrier, a 

l’anti ga caserna militar de Barcelona. Després 
vaig seguir, 10 anys més amb ell, ferrant cavalls 
d’alta competi ció, viatjant per tot Espanya 
i assisti nt a congressos internacionals i 
concursos de forja. Avui dia ti nc la meva pròpia 
empresa i és un somni fet realitat, treballar del 
que més m’agrada. 

Ambició o vocació?
En gran part és vocacional, perquè és una 
feina molt dura i sacrifi cada. T’han d’agradar 
els cavalls, però l’ambició també és important, 
perquè l’ofi ci està en constant moviment, has 
de conti nuar estudiant i formar-te en les noves 
tècniques i descobriments per no estancar-te i 
poder oferir el màxim benestar dels cavalls.

Viure per treballar o treballar per viure?
És una pregunta difí cil, i més si et dediques 
al que t’agrada, moltes vegades hi inverteixes 
més temps del que tocaria sense adonar-
te’n, però fa poc que sóc pare i és el millor 
que m’ha passat a la vida, i no vull perdre’m 
aquests moments perquè els fi lls creixen molt 
de pressa. Em sembla que trobar l’equilibri és 
difí cil però no impossible, viure el dia a dia, 
gaudir de la família i estar agraït.

Tu demanes, nosaltres ho fem realitat

Distribuïdors oficilas de



Tu demanes, nosaltres ho fem realitat

Distribuïdors oficilas de



ON ANAR

34 _

BANYOLES
Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

FIRA SANT MARTIRIÀ BANYOLES 

FIRA AGRÍCOLA I RAMADERA DES DEL 
1368. DIES 18, 19 i 20 DE NOVEMBRE. 
DE 10 A 20 H. AL PARC DE LA DRAGA

44a MOSTRA DEL CAVALL
DISSABTE 19 DE NOVEMBRE
A les 12 h. INAUGURACIÓ FIRA SANT 
MARTIRIÀ. 
A les 9.30 h. TORNEIG DE SALT.
De 10 a 13 h. CONCURS MORFOLÒGIC.
Cavall de Tir, Híbrid i Ase Català.
A les 10.30 h. 10è MEMORIAL Francesc 
Bosch Llorella. 
Trofeu al millor ase català de la Fira.
A les 13.30 h. PRESENTACIÓ DE 
L’ESPECTACLE OR BLANC. De la Yeguada Can 
Boada, a càrrec d’Inti Schenkel.
A les 14 h. CONCURS DE CARRUSELS
A les 16.30 h. EXHIBICIÓ DE DOMA 
CLÀSSICA. Amb un pas a dos amb música a 
càrrec de les amazones Inti Schenkel i Paula 
Fernández amb la Yeguada Can Boada.

DIUMENGE 20 DE NOVEMBRE
A les 10 h. EXHIBICIÓ DE HORSEBALL.
A càrrec de les hípiques del Pla de l’Estany.
A les 11 h. EXHIBICIÓ DE DOMA CLÀSSICA. 
Amb un pas a dos amb música a càrrec de les 
amazones Inti Schenkel i Paula Fernández amb 
la Yeguada Can Boada.

A les 11:30 h. DEMOSTRACIÓ DE WESTERN. 
Amb curses de Pole Bending i Barrel Racing.
A les 13 h. PRESENTACIÓ DE L’ESPECTACLE 
OR BLANC. De la Yeguada Can Boada, a 
càrrec d’Inti Schenkel.

17a EDICIÓ MOSTRA DE RACES 
AUTÒCTONES DELS PAÏSOS 
CATALANS
DIVENDRES 18 DE NOVEMBRE
JORNADA PER A ESCOLES. Diada educativa i 
lúdica per totes les entitats del territori.

DISSABTE 19 DE NOVEMBRE
De 10 del matí a 8 del vespre. 
41a EXPOSICIÓ MONOGRÀFICA DEL GOS 
D’ATURA CATALÀ.
13è CONCURS MONOGRÀFIC. Gallina 
Empordanesa, Gallina Prat, Gallina 
Penedesenca, Gallina For d’Ametller, Oca 
empordanesa i Colom vol català.
7è CONCURS MONOGRÀFIC. Gallina pairal.
5a MOSTRA MONOGRÀFICA. Conill del 
Penedès.
3r CONCURS MONOGRÀFIC. Colom 
d’Enreixat o Xorrera, Colom Figureta, Colom 
Refilador Ull de Peix, Colom Ull de Maduixa, 
Colom Flamenc o Colom d’Ull.
A partir de les 6 de la tarda. CATA 
d’hamburgueses (producte autòcton) i 
cerveses artesanes.
A  les 8 del vespre. CONCERT “ Versions de 
Taberna” per maridar la Cata de Cerveses i 
Hamburgueses.



LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
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DIUMENGE 20 DE NOVEMBRE
A partir de les 10.30 h. EXHIBICIÓ D’AGILITY 
Amb Gos d’Atura Català.
A partir de les 11.30 h. 5a DEMOSTRACIÓ 
DE TREBALL amb Gos d’Atura Català.
A les 12 h. 10è CONCURS DE CANT DE GALL

ESPAI DIVULGATIU
PAVELLÓ DE LA DRAGA
De 10 a 19 h. Entrada gratuïta.
Xerrades, conferències, exposicions de temes 
d’interès i d’actualitat relacionats amb la Fira.

DISSABTE 19 DE NOVEMBRE
A les 11 del matí. TALLER PRÀCTIC.  
NOVETAT. Empelts de varietats tradicionals 
de fruiters, a càrrec de Marco Sangiorgio, 
d’Arboreco.
A les 12 del migdia. ESPECTACLE FAMILIAR.  
NOVETAT. La llegenda de la Fira de Sant 
Martirià, a càrrec de la cia. La Dona del Sac.
A la 1 del migdia. LLIURAMENT DE PREMIS 
dels concursos monogràfics.
TAULA RODONA I COL·LOQUI sobre la 
Gallina Empordanesa i el Conill del Penedès.
A les 4 de la tarda. NOVETAT. XERRADA. 
Xerrada de presentació de la Xarxa Catalana de 
Graners, a càrrec d’Ernest Tasias (Les Refardes), 
Marco Sangiorgio (Arboreco) i Pere Pareta 
(Can Bosc del Baró).

DIUMENGE 20 DE NOVEMBRE
A partir de les 10 h. TAULA RODONA, 
COL·LOQUI, TROBADA I XERRADES de 
Gallina Flor d’Ametller.
ASSEMBLEA ORDINÀRIA PELS SOCIS 
D’ARFA.
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: L’aviram autòcton 
dels Països Catalans.
A les 11 h. TALLER PRÀCTIC. NOVETAT. 
Extracció i neteja de llavors en sec i humit, a 
càrrec d’Anna Sopeña de Les Refardes.

ARTS ESCÈNIQUES

TEATRE
LA SETENA PORTA
Cia. Pirates Teatre.
Divendres 4 de novembre, 20 h. La Factoria 
d’Arts Escèniques.

Direcció: Adrià Aubert / Dramatúrgia: Laura 
Aubert Blanch / Ajudant de direcció: Montse 
Farrarons i Jordi Dragon / Escenografia: Enric 
Romaní / Il·luminació: Adrià Aubert / Vestuari: 
Maria Albadalejo, Carlota Ricart i Goretti 
Puente / Música: Pere Gual / Producció: 
Marina Marcos, Montse Farrarons.
Un espectacle, amb dramatúrgia de Laura 
Aubert, creat a partir de textos de Joan 
Brossa.
Preu: 12 €.

CINEMA FAMILIAR
SOLAN & ERI, MISSIÓ A LA LLUNA
Diumenge 6 de novembre, 17 h. Auditori 
de l’Ateneu. 50 anys després de la mítica 
arribada de l’home a la Lluna, el Solan i l’Eri 
s’embarquen en una aventura espacial, per 
fer-hi el segon pas.
Amb l’ajuda del seu amic inventor i 
d’enginyoses eines, aconseguiran construir la 
seva nau i arribar a l’espai?
Preu: 5 €.

MÚSIQUES MODERNES
MAGALÍ SARE
Dissabte 12 de novembre, 20 h. Auditori 
de l’Ateneu. Artista de veu politímbrica i 
interpretació talentosa, Magalí Sare arriba 
a Banyoles per presentar el seu segon disc 
com a compositora. Inspirat en les dones de 
les seva família, Esponja (Segell Microscopi, 
2022) gira al voltant de la creació de la pròpia 
personalitat i posa èmfasi en les etapes de la 
vida que més defineixen el nostre caràcter.
Un viatge de pop mediterrani, amb tocs 
folklòrics i experimentals, que en aquest 
concert comptarà amb la col·laboració especial 
del músic i banyolí Pau Brugada, productor 
del disc.
Preu: 10 € anticipada / 13 € taquilla

ESPECTACLE INFANTIL
UN VESTIT NOU PER A L’EMPERADOR
Cia. La Pera Llimonera.
Diumenge 13 de novembre, 12 h i 17 h. Teatre 
Municipal. Sa Majestat l’Emperador, tot i tenir 
l’armari ple a vessar, no està mai content 
amb els vestits que porta. Per satisfer-lo, el 
seu conseller fa una crida a tots els sastres i 
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modistes de l’Imperi per presentar els seus 
dissenys a canvi d’una gran recompensa. 
Aquest vestit haurà de ser diferent, únic, 
fantàstic, i meravellós.
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla.

TEATRE
PÒSIT
De Meri Yanes.
Divendres 18 de novembre, 20 h. La Factoria 
d’Arts Escèniques. Els cuidadors dels pacients 
d’Alzheimer acaben recopilant un grapat de 
records desorganitzats, converses absurdes 
i situacions hilarants. A la dura tasca de 
cuidar el familiar o amic, s’hi afegeix la gran 
responsabilitat de tenir cura d’aquests records, 
que per pudor o necessitat, s’acabaran 
oblidant de mica en mica, i s’acumularan en 
un continent, digues-li casa, armari, calaix o 
cervell, fins a perdre la forma, sentit, context 
sense l’oportunitat de convertir-se en idea, 
imatge, inspiració per a futures generacions.
Preu: 12 €.

FLAMENC
ALBA CARMONA
Espectacle emmarcat al festival FlamenGI.
Dissabte 19 de novembre, 20 h. Auditori 
de l’Ateneu. Estudiosa de la música d’arrel, 
Alba Carmona investiga entre els sons de 
les diferents músiques populars i la música 
moderna. Ha trepitjat escenaris de tot el 
món i ha col·laborat amb artistes com Perico 
Sambeat, Carlos Saura, Chano Domínguez, Las 
Migas o Miguel Poveda, entre altres.
Preu: 12 €.

CINEMA
ALCARRÀS
Cicle Gaudí.
Diumenge 20 de novembre, 19 h. Auditori de 
l’Ateneu. Alcarràs és una pel·lícula dramàtica 
hispano-italiana dirigida per Carla Simón i 
gravada en català que va guanyar l’Os d’Or a 
la setanta-dosena edició de la Berlinale i es va 
convertir en la primera pel·lícula de la història 
en català que ha rebut aquest guardó.
Durada: 120 minuts.
Preu: 4’5 €.

CINEMA DOCUMENTAL
ESTIMADA SARA
Docs del Mes.
Dijous 24 de novembre, 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. Un emotiu retrat de la Sara, la 
primera dona taxista de l’Afganistan. La 
cineasta Patricia Franquesa captura la força 
d’una dona poderosa que trenca barreres 
en una societat marcadament patriarcal. El 
rostre de la Sara mostra uns ulls brillants, 
incansables per defensar els drets de les dones 
i aconseguir allò que semblava impossible. 
Una inspiradora història d’amistat entre dues 
dones plenes de vida, un cant a l’empatia i 
al diàleg entre cultures. El relat circular de la 
història vital de la Sara gira de la por a l’amor i 
de l’amor a la por.
Un testimoni d’una realitat que ja no existeix.
Durada: 60 min. 2021. Subtítols: català.
Preu: 3 €.

TEATRE
MONOPOLI
Amb Edu Buch i Sara Espígol.
Divendres 25 de novembre, 20 h. Teatre 
Municipal. Mar Monegal, autora de Ramon 
(Premi de la Crítica al Millor Text 2019) ara 
presenta Monopoli (Text guanyador del X 
Combat de Dramatúrgia de Temporada Alta 
2020). Una nova comèdia dramàtica que 
forma part del tríptic sobre la generació 
perduda.
Un espectacle vibrant que interpel·la 
directament al públic, una partida divertida 
i demolidora que reflexiona sobre el valor 
de l’individu, els límits de la llibertat i com el 
capitalisme modifica les relacions humanes. 
Una comèdia dramàtica sobre el capitalisme.
Preu: 15 €.

BIBLIOTECA COMARCAL

ACTIVITATS  INFANTILS I FAMILIARS
Dijous 3 de novembre. 17 h. Biblioteca.
CLUB DE LECTURA INFANTIL 
DEVORALLIBRES
Com escriure realment malament, d’Anne Fine.
Per a infants de 9 a 12 anys. 
Conductor: Xavi Garcia
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Dissabte 5 de novembre. 11:30 h. Biblioteca.
PRESENTACIÓ
Maria, la perfumista, a càrrec de l’autora, 
Dolors Salvador.

Dijous 10 de novembre. 17:30 h. Biblioteca.
HORA DEL CONTE
El millor regal del món, a càrrec de Cacauet 
Teatre. A partir de 3 anys.

Dissabte 19 de novembre. 12 h. Biblioteca.
STORY TIME
Contes en anglès, a càrrec de BNY Language 
Corner. 
Per a infants de 5 a 10 anys.

Dijous 24 de novembre. 17:30 h. Biblioteca.
BIBLIONADONS. Menudaines, a càrrec de 
Carmina Rabasseda. 
De 0 a 3 anys.

CONCURS 
L’Endevinalla de la Rita: Qui l’encerta l’endevina!
Cada mes la Rita Xuclalletres proposa una 
endevinalla. Per participar-hi cal emplenar, 
amb la vostra resposta, la butlleta que 
trobareu a la Biblioteca o enviar un correu 
electrònic a: biblioteca@ajbanyoles.org 
indicant la resposta, el nom i cognom i l’edat. 
Entre totes les butlletes i els correus correctes 
sortejarem un llibre. Per a nens i nenes fins als 
11 anys.

TINC LA PELL RATLLADA
COM UN PAS DE VIANANTS.
NO SOC CAVALL NI ASE,
PERÒ SOM FORÇA SEMBLANTS

ACTIVITATS ADULTS
CICLE SHAKESPEARE
Una introducció a Shakespeare de la mà de 
Salvador Oliva, poeta i traductor de la seva 
obra completa. Un cicle de conferències que 
inclou lectures dramatitzades a càrrec d’actors 
banyolins i que vol ser alhora un homenatge a 
Oliva en el seu 80è aniversari.

Dijous 3 de novembre. 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. 
Conferència. Lectura dramatitzada. Gratuït.
Els sonets. Malgrat no ser l’obra més popular 
de Shakespeare, per a mols especialistes els 
sonets són el cim literari de a seva producció. 
L’amor, la bellesa, la política o la mort són els 
temes centrals d’aquesta col·lecció de poemes 
dels quals es podrà escoltar una selecció per 
Salvador Oliva.

Dijous 10 de novembre. 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. 
Conferència. Lectura dramatitzada. Gratuït.
Les comèdies. En les seves comèdies 
Shakespeare utilitza personatges de la 
baixa noblesa o la burgesia que viuen tot 
tipus d’embolics i malentesos. Oliva oferirà 
un recorregut per les principals comèdies 
de Shakespeare acompanyat d’una lectura 
dramatitzada d’una escena d’El somni d’una nit 
d’estiu.

Dijous 17 de novembre. 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. 
Conferència. Lectura dramatitzada. Gratuït.
Les tragèdies. El dramaturg anglès és famós 
especialment per les seves tragèdies, 

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

TAMBÉ FEM CLASSES AL MATÍ,
INCLOSOS DISSABTES
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considerades obres mestres de la literatura 
universal i que ja formen part de l’imaginari 
col·lectiu global. Reviurem les caigudes 
tràgiques dels herois de Shakespeare i podrem 
escoltar algunes escenes del rei escocès, 
Macbeth.

CLUB DE LECTURA
Dimarts 22 de novembre. 19 h. Museu Darder.
El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde, de 
Robert Louis Stevenson (traducció de Salvador 
Oliva). Conductors: Salvador Oliva i Jaume 
Bayó. Setmana de la Ciència al Pla de l’Estany.
Coorganitza: Astrobanyoles.

ENGLISH READING CLUB
Dijous 24 de novembre. 20 h. Biblioteca.
Stet, by Diana Athill.
Moderator: Matthew Tree.

EXPOSICIÓ
Del 2 al 30 de novembre. Biblioteca Comarcal
XVIII Setmana de la Ciència al Pla de l’Estany.
Exposició dels cartells creats pels alumnes dels 
instituts del Pla de l’Estany. El fil conductor 
de l’edició d’enguany és la innovació i el 
coneixement local com a motor de creixement 

EXPOSICIÓ DOCUMENTAL
Del 2 al 30 de novembre. Biblioteca.
Any Joan Fuster.
Exposició emmarcada en la commemoració 
dels 100 anys del naixement de Joan Fuster i 
Ortells (Sueca, 1922-92). Assagista, dietarista, 
historiador, crític literari i activista cultural i 
poeta.

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

NOVETATS NOVEMBRE 
INFANTIL - FICCIÓ
Riu avall. Magnus Weighman. Baula. 
Roland l’elefant: artista. Louise Mézel. Bira 
Biro. 
La vaga de les granotes. Oriol Canosa. Bindi 
Books. 

INFANTIL - CONEIXEMENTS
En un segon: les velocitats de l’univers. Soledad 
Romero. Zahorí Books. 
Samurais. Lucas Riera. Mosquito. 
Suciedad: la apestosa historia de la higiene. 
Wydawnictwo Dwie. Maeva. 
 
NARRATIVA JUVENIL
Aquelles donetes. Louisa May Alcott. Viena. 
Bruna Brown. Marta Bellvehí. Fanbooks. 
Cendra: història d’una nena i del seu monstre. 
Jonathan Auxier. Blackie Books. 
Constel·lacions. Quim Torres. Babulinka Books. 
Encara he de viure. Jaume Funes. Columna. 

ADULTS - FICCIÓ
Assaig sobre la ceguesa. José Saramago. 
Navona. 
Poesies reunides. Salvador Oliva. Edicions 62. 
Pura passió. Annie Ernaux. Angle. 

ADULTS - NO FICCIÓ 
Els homes no són illes: els clàssics ens ajuden a 
viure. Nuccio Ordine. Quaderns Crema. 
Geografia de l’oblit: exploradors i aventurers 
silenciats per la història. Eduard Niubó. Sidillà. 
Vèncer la por: vida de Gabriel Ferrater. Jordi 
Amat. Edicions 62. 

CÒMIC
Padrines: cròniques de maternitat i criança 
d’una generació silenciada. Mariona Visa. 
Pagès. 
Guardianes de la noche. Koyoharu Gotouge. 
Norma. 

CINEMA
La abuela. Paco Plaza. Catalunya 2021. 
Belfast. Kenneth Branagh. Regne Unit 2021. 

MÚSICA
Podeu escoltar al Spotify la nostra playlist: 
Novetats 2022.

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

Tancament per inventari:
Dilluns 14  i dimarts 15 de novembre.
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MUSEUS DE BANYOLES

XERRADES
XXVIII COL·LOQUIS DE TARDOR
Del 4 al 6 de novembre. 
Els nous paisatges energètics.
Els nous paisatges energètics emergents, 
tant geogràfics com socioeconòmics, seran 
analitzats en aquestes jornades. 
Més informació: www.cecbanyoles.cat

Divendres 4 de novembre. 19 h. Auditori 
de l’Ateneu. Conferència inaugural Els nous 
paisatges energètics. Dilemes i contradiccions. 
A càrrec del Dr. Ramon Folch i Guillèn, 
socioecòleg.

Dissabte 5 de novembre. De 9:30 a 19 h. Sala 
d’Actes del Museu Darder de Banyoles.
Ponències i debats sobre normatives, 
regulacions, iniciatives, opinions d’experts, 
línies d’actuació i experiències diverses, tant 
des de l’àmbit públic com del sector privat.

Diumenge 6 de novembre. De 9 a 14 h., c/ 
Servites (darrere el Museu Darder).
Sortida de camp: Visita comentada a la planta 
de biogàs de Vilademuls, a Sant Esteve de 
Guialbes, on es produeix energia elèctrica amb 
el biogàs generat a partir de residus ramaders.
Organitzen: Centre d’Estudis Comarcals, 
Universitat de Girona, Objectiu 2030. 
Col·labora: Museus de Banyoles.

DIJOUS CULTURALS
Dijous 17 de novembre. A les 5 de la tarda. 
Sala d’Actes del Museu Darder.
Diversitat religiosa en la història de Catalunya. A 
càrrec de Dolors Bramon, doctora en Filosofia 
i Lletres.
Més informació: Museu Darder de Banyoles, 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org; 
Tel. 972 574 467.

Organitzen: Àrea d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Banyoles, Associació Gent 
Gran de Banyoles, Casal Cívic i Comunitari de 
Banyoles, Museus de Banyoles. Gratuïta.

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE 
BANYOLES
Informació i reserves: 
Museu Arqueològic de Banyoles. 
Tel. 972 57 23 61.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà 
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.
Organitza: Museu Arqueològic de Banyoles, 
Ajuntament de Banyoles.
Entrades: museusdebanyoles.cat.

EXPOSICIONS 
Fins al 8 de gener de 2023. Al Museu Darder. 
Remences, la lluita per la llibertat. L’exposició, 
comissariada per la historiadora Rosa Lluch, 
explica com vivia la pagesia entre els segles 
XII i XV. 

XERRADES
Dissabte 12 de novembre. 12 h. Sala d’Actes 
del Museu Darder de Banyoles. 
Qui eren els remences? On vivien? Què van fer? 
A càrrec de Rosa Lluch, historiadora i 
comissària de l’exposició. Activitat gratuïta.

VISITES GUIADES
Dissabte 19 de novembre. 10 h. Església de 
Santa Maria de Banyoles.
Ruta dels temples
Durada: 2 hores. Preu: gratuït. 
Entrades: museusdebanyoles.cat
Amb reserva prèvia. 

Diumenge 20 de novembre. 11 h. Banys Vells.
El Rec Major: un passeig històric i natural.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 

Pol. Ind. del Terri - C/ Indústria, s/n 
17834 PORQUERES
Tel. 972 576 704
email: porqueres@mafonsa.cat
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euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta. 
Durada: 2 hores.
Entrades: museusdebanyoles.cat

Dies 12 i 27 de novembre. 11:30 h. Parc 
Neolític de la Draga.
Visita al 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.
Entrades: museusdebanyoles.cat

Dissabte 26 de novembre. 19 h. Monestir de 
Sant Esteve.
Robatori sacríleg al Monestir de Banyoles.
Edat: a partir de 10 anys. 
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta;
Entrades: museusdebanyoles.cat

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.

XERRADES
Dissabte 12 de novembre. 19 h. Sala d’Actes 
del Museu Darder de Banyoles i en directe per 
YouTube.
TARDES DE CIÈNCIA
100 científiques a l’Antàrtida. A càrrec d’Anna 
Cabré, física del clima i oceanògrafa. 
Una expedició de 100 científiques en el 
marc del programa Homeward Bound busca 
aconseguir un món més sostenible i just, que 
sense igualtat de gènere no s’aconseguirà.
Organitzen: Astrobanyoles, Museu Darder, 
Ajuntament de Banyoles. 
Activitat gratuïta.

Dissabte 19 de novembre. 19 h. Sala d’Actes 
del Museu Darder i en directe per YouTube.
ACTIVITAT EMMARCADA DINS LA 
SETMANA DE LA CIÈNCIA.
Ciència ciutadana. A càrrec de Xavier Salvador.
Organitzen: Centre de Recursos Pedagògics 

del Pla de l’Estany, Astrobanyoles, Ajuntament 
de Banyoles, Museu Darder. Activitat gratuïta.

VISITES GUIADES
Dissabte 19 de novembre. 17 h. Museu 
Darder. Visita guiada al Museu Darder. 
ACTIVITAT EMMARCADA DINS LA 
SETMANA DE LA CIÈNCIA
Edat: No recomanada per menors de 7 anys.
Durada: 1,5 hores. Preu: gratuït
Entrades: www.museusdebanyoles.cat

ACTIVITATS FAMILIARS
Diumenge 6 de novembre. 11 h. Museu 
Darder de Banyoles.
Investiguem els mamífers. 
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una 
persona adulta.
Durada: 2 hores. Preu: 5 euros; menors de 3 
anys, entrada gratuïta.
Entrades: www.museusdebanyoles.cat

Diumenge 4 de desembre. 11 h. Museu 
Darder de Banyoles.
Descobrim els insectes. 
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una 
persona adulta.
Durada: 1,5 hores. Preu: 5 euros; menors de 3 
anys, entrada gratuïta.
Entrades: www.museusdebanyoles.cat

CURSOS I TALLERS
Dissabte 19 de novembre. De 10:30 a 13:30h.
ACTIVITAT EMMARCADA DINS LA 
SETMANA DE LA CIÈNCIA
Professora: Blanca Martí (il·lustradora 
científica).
Dibuix de mamífers amb aquarel·les al Museu 
Darder. Taller de dibuix de natura per adults i 
joves des de 14 anys.
Límit màxim de participants: 15. 

PRESENTACIONS
Dissabte 26 de novembre. 12 h. Museu 
Darder de Banyoles.
Presentació del llibre Aigua a dojo. Estanys, 
estanyols, brolladors i llacunes del Pla de l’Estany. 
A càrrec dels autors, David Brusi, Joan Anton 
Abellán, Miquel Campos i Ramon Casadevall.
Aquest llibre pretén ser un inventari molt 
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acurat dels diferents estanys, estanyols, 
brolladors i surgències de la comarca del Pla 
de l’Estany.

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.

Pont de Tots Sants (1 de novembre)
Diumenge 30 i dilluns 31 d’octubre: de 2/4 
d’11 a 2/4 de 2 i de 4 a 2/4 de 7.
Dimarts 1 de novembre: 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sales disponibles.
• Informació sobre ajudes i subvencions que 

poden sol·licitar les entitats.

TANCAMENT OFICINA JOVE
El dimarts 1 de novembre l’Oficina Jove estarà 
tancada en motiu de la festivitat de Tots Sants.

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.

AUDITORI DE L’ATENEU 

MÚSICA CLÀSSICA
KEBYART ENSEMBLE, PABLO BARRAGÁN I 
ALBERT CANO SMIT
Dissabte 26 de novembre. 20 h. 
Auditori de l’Ateneu. 12 €.

Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 839 067

pablopenabad72@gmail.com
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CURSOS FORMATIUS DE L’ATENEU
MÚSICA I MOVIMENT EN FAMÍLIA
Iniciació musical per a nadons, pares i mares.
Professora: Mireia Monterde.
Dilluns, de 17 a 17.45 h o de 18 a 18.45 h.
Fins a maig de 2023.
Preu: 40 € mes/nadó + acompanyant.
Inscripcions: https://ateneu.banyoles.cat/
inscripcio

AVUI, MÚSICA
Iniciació musical per a adults.
Professora: Meritxell Roure.
Fins a maig 2023.
Dijous, de 15:15 a 16:30 h. Preu: 20€/mes.
Inscripcions: 
https://ateneu.banyoles.cat/inscripcio

CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS 
DE BANYOLES

Divendres 4 de novembre. 19 h. Auditori de 
l’Ateneu de Banyoles. XXVIII Col·loqui de Tardor: 
Els nous paisatges energètics.
Conferència inaugural Els nous paisatges 
energètics: dilemes, paradoxes i oportunitats, a 
càrrec de Ramon Folch i Guillèn, socioecòleg.
Inscripció prèvia.

Dissabte 5 de novembre. 9.15 h. Museu 
Darder de Banyoles. XXVIII Col·loqui de Tardor: 
Els nous paisatges energètics.
Ponències, experiències d’èxit i taules rodones.
Inscripció prèvia.

Diumenge 6 de novembre. 10 h. Lloc de 
trobada: carrer Servites de Banyoles. XXVIII 
Col·loqui de Tardor: Els nous paisatges energètics.
Visita comentada a la planta de biogàs de Sant 
Esteve de Guialbes, al municipi de Vilademuls. 
Inscripció prèvia. 

Diumenge 13 de novembre. 9.15 h. Correus 
de Banyoles. 
Sortida Conèixer el Pla de l’Estany. 
Esponellà. Recorregut circular i força planer, 
d’uns 6.5 Km., en què visitarem el poble de 
Centenys i els veïnats de Martís de Dalt i 
Martís de Baix.

Inscripció prèvia a www.cecbanyoles.cat abans 
del dia 10 de novembre.

ASTROBANYOLES

TARDES DE CIÈNCIA
Dissabte 12 de novembre. 19 h. Museu 
Darder. Tema: 100 científiques a l’Antàrtida.
Convidada: Anna Cabré. La conferencia es farà 
a partir de connexió telemàtica.

SETMANA DE LA CIÈNCIA
Dissabte 19 de novembre. 19 h. Museu 
Darder. Tema: Ciència ciutadana.
Convidat: Xavier Salvador Costa, de l’Institut 
de Ciències del Mar.

CLUB DE LECTURA
Dimarts 22 de novembre. 19 h. Museu 
Darder. Llibre: L’estany cas del Dr. Jekyl i Mar 
Hyde, de Robert Louis Stevenson. 
A càrrec de Jaume Bayó.

LA PORTA DEL MÓN 
Diumenge 6 de novembre. 12 h. Concert de 
Crazy Cat Lady. Taquilla inversa. 

Dimecres 9 de novembre. 19:30 h. En un moll 
de Normandia. Cicle de cinema social.
Tancarem la sessió amb un debat obert.
Gratuït.

Del 17 de novembre al 15 de desembre 
Travessar portals. Exposició d’Anna Batlle.
Nascuda a Porqueres, Batlle aposta per 
Annahivaa com a nom artístic. Il·lustracions 
fetes amb cafè i aquarel·les que evoquen 
moments d’alliberament, de transformació 
interna i de serenitat.

ASSOCIACIÓ DE VEHICLES 
HISTORICS PLA DE L’ESTANY 

XIV TROBADA DE COTXES ANTICS I 
CLÀSSICS MEMORIAL VICENÇ PEDRET
Dia 6 de novembre. A les 10 h. Sortida al 
pavelló de la Farga.



LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS

43 _

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A 
LES PERSONES LGBTI DEL PLA DE 
L’ESTANY

Dijous 24 de novembre, de 18 a 20 h. 
Biblioteca de Porqueres. Xerrada: Ampliem la 
mirada a la diversitat sexual i de gènere. Dirigit 
a: entitats i professionals de tots els àmbits 
(social, esportiu, cultural...). 
Mes informació i inscripcions:
Servei d’Atenció Integral (SAI) per a les 
persones LGBTI del Pla de l’Estany 
Àrea de Benestar Social - Consell Comarcal
C. Pere Alsius 12 - Banyoles 17820
Tel. 972 58 03 88 / 639 314 764 
sai@plaestany.cat

XARXA FEMINISTA DEL PLA DE 
L’ESTANY

ACTES 25 N
Del 2 de novembre al 9 de desembre. 
Exposició Les 1000 cares del masclisme i tallers 
de conscienciació als instituts de Banyoles. 
Organitza: Ateneu Obert de la Dona.
Dijous 17, a les 21 h. A l’Institut Brugulat. 
Eduques de la mateixa manera el teu fill i la 
teva filla? A càrrec d’Alba Alfageme Casanova. 
Organitza: Eduquem en Família.

Divendres 18, a les 18:30 h. Taller Biblioteca 
i gènere: com es naturalitza el sexisme des de 
la primera infància i reproduïm a l’adolescència 
mitjançant els contes i llibres, a càrrec d’Ana 
Tutzó (associació l’Hora Lliure). 
Organitza: Ateneu Obert de la Dona.

Divendres 25, a les 19 h. Plaça Major. Acte 
contra la violència masclista i caminada 
nocturna. 
Organitza: Xarxa Feminista del Pla de l’Estany. 

Dissabte 26, a les 16:30 h. C/ Muralla, 26. 
Xerrada per famílies sobre abusos sexuals. 
Organitza: Legki Yakaru.

Diumenge 27, de 10:30 a 11:30 h., c/ Muralla, 
26. Taller d’autodefensa mixt. Després del 
taller, vermut a l’Ateneu Popular Sol Ixent.
Organitza: Gimnàs Popular Estel Roig.

SOL IXENT. ATENEU POPULAR. 
BANYOLES

Divendres 4 de novembre, de 19 a 22 h. 
Passatge del Rec Major, 11. Cada primer 
divendres de mes, vine a jugar a jocs de taula 
a l’Ateneu Popular Sol Ixent! Porta el teu joc, 
coneix i gaudeix dels jocs que portaran altres 
persones.

ANC PLA DE L’ESTANY

Dimarts 29 de novembre, 7 de la tarda.
Museu Darder. Conferència - col·loqui 
Estratègies per a la independència. La via judicial.
A càrrec de Josep Costa. Advocat i politòleg.
Més informació: www.ancplaestany.cat

CAMPANYA LA DIVERSITAT ETS 
TU - CUIDEM-NOS DE LA SALUT 
MENTAL – PLA DE L’ESTANY 2022 

Organitzada per l’Àrea de Benestar Social del 
Consell Comarcal juntament amb la Taula de 
la Salut Mental del Pla de l’Estany i la Taula de 
Salut Comunitària de Banyoles.  

Dissabte 5 de novembre. 17 h. Centre Cívic de 
Porqueres. Teatre Un bar de huevos. Gratuït. 
Interpretada per persones usuàries de 
l’Associació Família i Salut Mental de Girona 
(Club Social El Cercle).
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Divendres 18 de novembre. 20 h. Factoria 
d’Arts Escèniques. Teatre Pòsit. 12€.
Direcció: Martí Torras. Actriu: Meri Yanes.
Espectacle sobre l’acompanyament i la cura 
de les persones malaltes d’Alzheimer. Al 
final hi haurà un col·loqui dirigit per l’actriu 
protagonista i una professional de la salut 
mental. 
Entrades a: https://cultura.banyoles.cat/ 

Dissabte 26 de novembre. 19 h. Museu 
Darder. Documental i taula rodona: Art i 
benestar emocional. Gratuït.
Documental: L’art de l’antídot (Aina Palomer 
/ 2021 / 25 minuts). Taula rodona amb 
terapeutes de diverses disciplines artístiques: 
Aina Palomer, Agus Prats, Ànnia V. Cabratosa, 
Laia Bedós i Marie-Noëlle Marange. 
Modera: Laura Arcas.

Setembre – desembre. Biblioteca comarcal. 
Aparador Cuidem-nos de la salut mental. 
Exposició documental relacionada amb la 
campanya.

FEM_LAVOLTA 22

DISSABTE 5 DE NOVEMBRE
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 de 
la seva pràctica per a la salut.  
A les 16.30 h. Espectacle infantil de titelles 
amb Els Pànids. 
A les 17 h. Xocolatada amb melindros.
A les 19 h. Concert de Waltrapa & The 
Cashmakers i La Senyora.

DIUMENGE 6 DE NOVEMBRE
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.
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.

CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE 
L’ESTANY

FORMACIÓ ESPORTIVA
ESCOLA DE TUTOR/A DE JOC 
CURS 2022-23
Destinataris: majors de 16 anys interessats en 
el futbol, l’educació esportiva i arbitratge.
Més informació: www.ceplaestany.cat

ACTIVITATS CONTINUES AMB 
INSCRIPCIÓ OBERTA
DESTINATARIS: TOTS ELS PÚBLICS
FEM DRECERA! 
PORQUERES. Data: 6 de novembre. 
Distància: 15 km.
Més informació i inscripcions: 
www.ceplaestany.cat

CRESPIÀ. Data: 20 de novembre. 
Distància: 10 km
Més informació i inscripcions: 
www.ceplaestany.cat

DESTINATARIS: INFANTS I JOVES
ESCOLA MULTIESPORTIVA CURS 2022-23
Lloc: Escoles de la comarca. Destinataris: nens 
i nenes de P3 a 6è de Primària.
Activitats extraescolars d’iniciació a diversos 
esports.
Més informació: www.ceplaestany.cat

FUTBOL-JOVE CURS 2022-23
Dilluns i dimecres, de 17 a 18.30 h. Pavelló i 
escola de Can Puig. Destinataris: joves de 1r a 
4t d’ESO.
Més informació: www.ceplaestany.cat
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DANSA’T CURS 2022-23
Dimecres, de 17 a 18.30 h. Gimnàs de l’escola 
Can Puig. Destinataris: infants de 4t de 
Primària a joves de 1r d’ESO.
Més informació: www.ceplaestany.cat

ARTS MARCIALS CURS 2022-23
Dimarts i dijous, de 17 a 18.30 h. Pavelló La 
Farga (Sala Tatami). Destinataris: infants de 1r 
a 6è de Primària.
Més informació: www.ceplaestany.cat

ESPORT I BARRIS CURS 2022-23
Barri de Canaleta: dimarts (joves) i divendres 
(infants), de 17 a 18.30 h.
Barri de Sant Pere: divendres (infants), de 17 
a 18.30 h.
Destinataris: infants de 1r a 6è de Primària i 
joves de 1r a 4t d’ESO.
Més informació: www.ceplaestany.cat

VOLUNTARIAT JOVE CURS 2022-23 
Banyoles. Destinataris: joves de 14 a 18 anys.
Descripció: formar part d’un equip de joves 
de la comarca motivats i amb inquietuds per 
col·laborar de manera activa en projectes, 
activitats i esdeveniments esportius. 
Més informació i inscripcions: 
www.ceplaestany.cat

DESTINATARIS: ADULTS I GENT GRAN
CIRCUIT DE CURSES POPULARS 
1a prova - XV Marxa popular ciutat de 
Banyoles.
Diumenge 27 de novembre. Sortida a les 10 h.
Sortida i arribada a la plaça de les Rodes. 
Més informació: www.cursesplaestany.cat  

Inscripcions: a www.cursesplaestany.cat o el 
mateix dia de la prova de 8 a 9.30 h.

PARCS DE SALUT CURS 2022-23 
Parcs urbans de salut de la comarca. Activitats 
de manteniment i millora de la condició física.
Més informació i inscripcions: 
www.ceplaestany.cat

MARXA NÒRDICA CURS 2022-23 
Comarca del Pla de l’Estany.
Més informació i inscripcions: 
www.ceplaestany.cat o 972 58 13 44
 
TONIFICACIÓ I ESTIRAMENTS CURS 22-23
Pavelló de la Farga - Sala Fitness.
Més informació i inscripcions: 
www.ceplaestany.cat

IOGA CURS 2022-23
Gimnàs Pavelló de la Farga. 
Més informació i inscripcions: 
www.ceplaestany.cat

RELAXACIÓ CURS 2022-23
Casal Cívic-Banyoles.
Més informació: www.ceplaestany.cat

AIGUAGIM CURS 2022-23
Club Natació Banyoles 
Més informació i inscripcions: 
www.ceplaestany.cat

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Activitats de manteniment i millora de la 
condició física. Destinataris: adults. 
BANYOLES. Pavelló de La Draga.

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

JURÍDICA
Avda. Països Catalans, 45-47 entresòl 1a - 17820 BANYOLES - Tel.  972 570 919 - Fax 972 573 611

administracio@vergeteix idor.com - www.vergeteix idor.com 
Horari d’oficina:  De di l luns a divendres: matins,  de 8:30 a 13:30h. -  tardes: de 16 a 19h.
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Inscripcions: al telèfon del Consell Esportiu 
972 58 13 44.

CORNELLÀ DEL TERRI. Can Font
Inscripcions: al 972 59 40 01 - 619 70 61 30.

SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR. Local Social
Inscripcions: al 609 58 26 85 - 649 33 17 57.

ESPONELLÀ. Gimnàs Carles de Fortuny
Inscripcions: al 609 58 26 85 - 649 33 17 57.

CLUB NATACIÓ BANYOLES 

SALVAMENT I SOCORRISME
Dia 12 de novembre. 1a jornada de piscina.

NATACIÓ
Dia 5 de novembre. 2a jornada de lliga Aleví.

WATERPOLO
Dia 6 de novembre. 12 h. A Banyoles.
Juvenil – CN Sant Feliu B.
Dia 12 de novembre. 13.30 h. A Banyoles.
Absolut – CE Creu Groga.
Dia 19 de novembre. 10 h. A Banyoles.
Aleví – CN Terrassa.
Dia 26 de novembre. 13:30 h. A Banyoles.
Absolut – GEiEG.
Dia 27 de novembre. 10 h. A Banyoles.
Aleví – CW Sant Adrià.

SETMANA DE LA DIVERSITAT 
RELIGIOSA - BANYOLES

DE L’11 AL 20 DE NOVEMBRE
Divendres 11, a les 19 h. Museu Darder. 
Col·loqui: Com van de fe, els joves? Amb la 
participació de joves de diferents creences, 
i moderat per Xavi Serra Narciso, llicenciat 
en Filosofia i diplomat en Teologia i Ciències 
Religioses.

Dimarts 15, a les 19.30 h. Auditori de l’Ateneu 
de Banyoles. El vespre de les religions (lectura 
de textos dels llibres sagrats), a càrrec de 
representants dels diferents centres de culte 
de la ciutat de Banyoles i amb les actuacions 
musicals de l’Escola Municipal de Música i del 

Batxillerat Artístic de l’INS Josep Brugulat.

Dijous 17, a les 17 h. Museu Darder dins el 
cicle Dijous Culturals. Xerrada: La diversitat 
religiosa en la història de Catalunya, a càrrec de 
Dolors Bramon, doctora en Filosofia i Lletres 
i professora emèrita d’Estudis Àrabs i Islàmics 
de la Universitat de Barcelona. 

Divendres 18, a les 20 h. Església de Santa 
Maria dels Turers de Banyoles. Concert de 
música sacra. A càrrec de la Capella de Música 
de la Catedral de Girona. 
Director Frederic Pujol.

Dissabte 19, a les 10 h. Trobada: davant 
l’església de Santa Maria dels Turers.
Ruta dels temples. Es visitaran els 
principals centres de culte de les diferents 
confessions religioses que hi ha a Banyoles. 
Places limitades, reserveu a través de 
museusdebanyoles.cat o 972 57 44 67.
A les 16 h. Trobada: c/ Mn. Cinto Verdaguer, 
64. Ruta auliniana: recorregut pels espais 
emblemàtics de Magdalena Aulina, a càrrec de 
l’historiador banyolí Jordi Galofré i Illamola. 
Places limitades: reserveu a través de 
museusdebanyoles.cat.

Organitzen: 
Ajuntament de Banyoles
Museus de Banyoles
Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany.

CASAL CÍVIC I COMUNITARI
BANYOLES

ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS
VINE A CANTAR CANÇONS DE TAVERNA
Dimarts, a les 10.30 h. 
Amb Nasi Marco.

ACTIVITATS MANUALS I ARTÍSTIQUES
TALLER DE BRODAT CREATIU I 
EXPERIMENTAL  
Del 17 al 24 de novembre. 
Dijous, 18.30 h. 
Amb Marta Ballester.
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JOCS DE TAULA MODERNS
Del 8 al 29 de novembre. 
Dimarts, de 16.30 a 18.30 h. 
A càrrec de Mar Hereu.

SALUT I BENESTAR
TAO KUNG
Divendres, de 10.30 a 11.45 h. 
Organitza Silat.

FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA
Dia 17 novembre, a les 17 h. Xerrada Dijous 
Culturals, al Museu Darder. La diversitat 
religiosa en la història de Catalunya, a càrrec de 
Dolors Bramon, doctora en Filosofi a i Lletres.

Dimecres 16 de novembre, de 17 a 19 h.
Taller sobre violències masclistes per ajudar 
a entendre la complexitat de les violències 
masclistes i comprendre com podem 
identi fi car-les i prevenir-les. A càrrec de 
l’enti tat L’Esberla. 
Cal inscripció prèvia

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ
Informació: presencialment al Casal Cívic i 
Comunitari Banyoles o trucant al 972 571 
162. Les acti vitats organitzades pel Casal 
(Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària) 
són gratuïtes.

ASSOCIACIÓ PRO-CAPELLA DE 
SANT MARTIRIÀ

VOS CONVIDEM A PRENDRE PART AL 
SANT ROSARI
Dijous 24 de novembre, a 1/4 de 4 de la 
tarda, al Puig de Sant Marti rià, lloc denominat 
La Creu (Convent Vell).
En cas de pluja, el res del Rosari ti ndrà lloc a 
la Capella del Santí ssim de l’església de Santa 
Maria dels Turers, a la mateixa hora.

ASSOCIACIÓ PESSEBRISTES DE 
BANYOLES
Dissabte 3 de desembre, a les 20h., al 
Monesti r de Banyoles. Inauguració de 
l’exposició de Pesebres.

CAMÓS
ACTIVITATS NOVEMBRE

Dissabte 5 novembre, a les 10 h. Local Social. 
Xerrada: Què cal saber de la diabeti s? 
A càrrec de Núria Dellonder, farmacèuti ca.

Dissabte 5 novembre, a les 17:30 h. Pavelló 
municipal. Celebració de la castanyada.
Menú: amanida, pa amb tomàquet i carn a 
la brasa. Postres i castanyes. Vi, aigua, cava i 
café. Cal portar plat, got i coberts. 
Preu: 10 € socis; 12 € no socis.
Inscripcions: dia 2 de novembre, de 15 a 17 h, 
al Local Social.
Organitza: Casal de la Gent Gran de Camós.

Diumenge 13 novembre, a les 9 h. Sorti da del 
pavelló municipal. XXXI Caminada popular.
Preu: 5 € adults; 3 € menors fi ns a 10 anys. 
Esmorzar inclòs. 
Inscripcions: a la pàgina web de l’Ajuntament 
de Camós a parti r del 2 de novembre.

NIT D’ÀNIMES 2022

EL DIMONI EXISTEIX
Diumenge 30 i dilluns 31 d’octubre. A parti r 
de les 7 de la tarda. Sorti da del Pavelló.

 

 

 

 

 

 

 

 

L’any vinent estarem  d’aniversari  (1973-2023) 
Et fa il·lusió celebrar-ho cantant amb nosaltres? 

Si t’animes, truca’ns: 648 53 15 97 
Assagem els dimarts al vespre. 
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CORNELLÀ 
DEL TERRI

MUSICA PER L’ONCOLLIGA 

AMB ELS CANTAIRES DE L’ESTANY
Diumenge 13 de novembre. A les 17 h. 
Pavelló de Cornellà del Terri. Preu: 5 €.
Organitza:  Oncolliga Cornellà del Terri i Palol 
de Revardi.

FESTA DE LA VELLESA DE 
CORNELLÀ DEL TERRI i PALOL DE 
REVARDIT 

CONCERT I BALL AMB EL GRUP 
MILLENIUM
Dissabte 19 de novembre. A les 18 h. Pavelló 
de Cornellà del Terri.
Organitza: Ajuntament de Cornellà del Terri i 
Ajuntament de Palol de Revardit

TEATRE LA CONILLERA 

Diumenge 27 de novembre, a les 18 h. A 
la Sala de Teatre la Conillera – Can Font 
de Borgonyà. FEELS, de l’Aula de Teatre de 
Banyoles.
Més informació i reserva invitacions a: 
www.cornelladelterri.cat 
Organitza: Ajuntament de Cornellà del Terri

ASSOCIACIÓ L’ATENEU LA VALL 
DEL TERRI

CLUB DE LECTURA 
Divendres 4 de novembre, a les 19h. 
comentarem QUANTA GUERRA, de Mercè 
Rodoreda.

XERRADA DE PATRIMONI
Divendres 18 de novembre, a les 19 h.

JOCS DE ROL / TALLER INFORMÀTICA 
Dissabtes, d’11 a 13 h i de 16 a 18 h.

JOCS DE TAULA
De dilluns a divendres, de 15 a 18 h.

Per a més informació o per propostes 
d’acti vitats podeu contactar amb la Junta de 
l’Ateneu a: ateneuterri@gmail.com.

ESPONELLÀ
GRUP D’INTERCANVI LINGÜÍSTIC 
CATALÀ-ANGLÈS

Dissabte 5, a les 11h, a l’Espai 1 d’Octubre, 
trobada oberta de veïnes i veïns de parla 
anglesa i catalana, per practi car conversa en 
les dues llengües.

FOT-LI CASTANYA-PEDALADA DE 
MICROPOBLE A MICROPOBLE

Diumenge 6, a les 9 h. A la plaça 1 d’Octubre 
d’Esponellà. Ruta circular amb BTT/gravel/e-
bike, entre  Esponellà i Sant Miquel de 
Campmajor. 
Inscripcions al Consell Esporti u del Pla de 
l’Estany: www.ceplaestany.cat

FESTA MAJOR DE CENTENYS
EN HONOR DE SANT ISCLE I SANTA 
VICTÒRIA 

DISSABTE 19 DE NOVEMBRE
A les 17 h. Missa Solemne.
A les 18:30 h. Castanyada Popular a l’exterior 
de Can Vila.

FESTA DE LA GENT GRAN

FESTA EN HOMENATGE A LA GENT 
GRAN DEL MUNICIPI
Diumenge 20 de novembre. 
A  les 11:30 h. Missa solemne
A les 14 h. Al Local Social, dinar de germanor. 
A les 16:30 h. Havaneres a càrrec del grup 
Terra endins.
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CLUB DE LECTURA

Dimecres 23, a les 19 h, a l’Espai 1 d’Octubre. 
Sessió per comentar el llibre Tu no ets una mare 
com les altres, d’Angelika Schrobsdorff .

XERRADA COL·LEGI DE 
FARMACÈUTICS

Divendres 25 de novembre, a les 18 h, a 
l’Espai 1 d’Octubre. Xerrada La salut buco-
dental, a càrrec de la farmacèuti ca Mireia 
Fernàndez.

GRUP DE DONES

Dissabte 26 de novembre, a les 11 h, a l’Espai 
1 d’Octubre. Reunió del Grup de Dones, per 
parlar, intercanviar experiències, programar 
acti vitats, xerrades, sorti des culturals, 
acti vitats esporti ves...

FONTCOBERTA

APLEC DE SANTA CATERINA 
D’ESPASENS

DIUMENGE 13 DE NOVEMBRE
A les 12 h. Missa amb acompanyament de la 
coral Fontcoberta Canta.
Tot seguit, vermut popular.

PORQUERES
BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ
PRESENTACIÓ LLIBRE
Dijous 3 de novembre, a les 19 h. Josep 
Rull presentarà el seu llibre 1 dia d’octubre i 
2 poemes. Benvinguda a càrrec de Susanna 
Bazan López, regidora de l’Ajuntament de 
Porqueres i Consellera Comarcal al Pla de 
l’Estany. En fi nalitzar hi haurà coca i moscatell 
per a tots els assistents.
Acte obert a tothom.

CLUB DE LECTURA LLEGIM TEATRE
Divendres 11 de novembre, a les 19 h.
Comentarem la lectura de Terra baixa, d’Àngel 
Guimerà. A més de programar la sorti da al 
Teatre Muncipal de Girona, en el marc de 
Temporada Alta.

VISITA GUIADA A L’ESTUDI TALLER 
CARLES FONTSERÈ
Dissabte 12 de novembre, a les 11:30 h.
La visita ofereix un recorregut per la vida i 
l’obra de l’arti sta amb la voluntat d’acostar al 
públic la fi gura d’un dels arti stes clau de la 
segona meitat del segle XX.
Entrada general: 4 €. Entrada reduïda: 2 €.
Cal inscripció prèvia a www.porqueres.cat

TALLER CIENTÍFIC FAMILIAR A LA 
RECERCA DEL MÓN
Diumenge 13 de novembre, a les 10:30 h.
En el marc de la 27a Setmana de la Ciència us 

Us oferim tots els serveis de fleca, 
cafeteria, botigueta i esmorzars a la 
terrasseta.

Us hi esperem!

La Fleca d’Esponellà
TORNA A ESTAR OPERATIVA
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animem a participar en l’activitat familiar de 
divulgació científica A la recerca del món. Els 
tallers estan relacionats amb la commemoració 
dels 100 anys del naixement del primatòleg 
Jordi Sabater i Pi, Esther Lederberg, 
microbiòloga i la commemoració de l’Any 
Internacional de les Ciències Bàsiques per al 
Desenvolupament Sostenible.
A càrrec de Tresdosu.
En cas de superar les inscripcions, es faria un 
segon torn a les 11:30 h.
Organitzat pel Departament de Recerca i 
Universitats de la Generalitat de Catalunya. 
Adreçat a nens i nenes de 8 a 12 anys.
Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia a bit.ly/3eFpbs5

HORA DEL CONTE
Dijous 17 de novembre, a les 17:30 h. 
Castanyes i castanyots. A càrrec de Pepa 
Contes. Quan ve el temps de menjar castanyes 
ve el temps d’escoltar els contes a la vora del 
foc, però vigila que no et salti una castanya, 
com li va passar al pobre Marrameu, o et 
caigui un castanyot i et deixi sense poder dir 
ni un mot.
Vet aquí una sessió amb contes, guspires i olor 
de tardor.
Activitat adreçada a mainada a partir de 4 
anys. Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia a bit.ly/3TbGBLn

BIBLIOCINEMA
Divendres 18 de novembre, a les 17:30 h.
Projectarem la pel·lícula Pokemon. Detective 
Pikachu. Pots venir disfressat del teu Pokemon 
preferit o acompanyat del teu peluix Pokemon. 
Durada: 104 minuts. Any 2019.
Activitat familiar. La mainada ha d’anar 
acompanyada en tot moment per un adult. 
Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia a bit.ly/3enwTqF

PRESENTACIÓ LLIBRE
Divendres 18 de novembre, a les 19:30 h.
Carme Ferrando presentarà la seva novel·la No 
facis plans. Els homes de la meva vida. 
Activitat oberta a tothom.

CLUB DE CINEMA
Divendres 25 de novembre, a les 19 h. 
Projectarem la pel·lícula Los puentes de 
Madison, dirigida per Clint Eastwood. 
Adaptació cinematogràfica de la novel·la 
homònima de Robert James Waller. 
Projecció oberta a tothom.

PRESENTACIÓ LLIBRE
Dijous 1 de desembre, a les 19 h.
Quim Español presentarà la seva novel·la Un 
lloc en el temps, d’Edicions del 1984. 
Activitat oberta a tothom.

LLIBRES SOLIDARIS
Durant el mes de novembre, la biblioteca 
ofereix duplicats i donatius a 1€ per recaptar 
fons per LA MARATÓ DE TV3, dedicada 
aquest any a la salut cardiovascular.

EXPOSICIÓ
Del 8 al 25 de novembre, podeu visitar 
l’exposició Teresa Juvé, pedagoga i escriptora. En 
commemoració dels 100 anys del naixement. 
Amb la col·laboració del Servei de Biblioteques 
de la Diputació de Girona.

MÉS INFORMACIÓ
Biblioteca Carles Fontserè
C/Balmes, 27. 
Tel. 972 583 898.
biblioteca@porqueres.cat

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

ACTIVITAT DE TURISME
LA CASA DE PAGÈS AMIGA DEL MEDI 
AMBIENT
Diumenge 6 de novembre, a les 10.30 h. 
Una casa de pagès amiga del medi ambient.
El puig de les Heures és una masia sostenible 
casa de pagès situada al mig del bosc que 
compta amb plaques solars fotovoltaiques, 
molí de vent, calefacció de biomassa, recollida 
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d’aigua... També veurem el bosc, l’hort i el 
bestiar (cabres, ovelles, gallines, ànecs...).
Durada: 2,5 hores.
Punt de trobada: Bombes Espa, per pujar amb 
cotxes fins a la casa (Pujarnol).
Edat: activitat per a famílies amb infants a 
partir de 3 anys.
Reserves i més informació: 
Oficina de Turisme de l’Estany.
Tel. 972 58 34 70 – WhatsApp: 690 853 395. 
turisme@ajbanyoles.org
Realitza l’activitat: Escola de Natura. 

ESTUNES I TIR AMB ARC
Diumenge 13 de novembre, a les 11 h., a 
l’aparcament del bosc de les Estunes.
Gaudirem de l’emblemàtic bosc de les Estunes, 
esmorzarem i practicarem tir amb arc.
Preu: 2 €/persona.
Edat: A partir de 6 anys.
Més informació i reserves: 
Oficina de Turisme de l’Estany. 
Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org
Realitza l’activitat: Caiac i Natura.

DE L’ESTANY A LES ESTUNES 
Diumenge 20 de novembre, a les 11 h.  
Itinerari hidrogeològic.
Fent una tranquil·la passejada, podrem 
descobrir el procés de formació de l’estany de 
Banyoles i el seu funcionament hidrogeològic, 
les particularitats de la font de la Puda, els 
estanyols Cendra i Montalt i els laberints de 
roca que formen les Estunes.
Durada: 2,5 hores
Punt de trobada: Camp de futbol nou de 
Banyoles (Estadi Miquel Coromina).
Edat: No recomanable per a infants menors 
de 8 anys.
Reserves i més informació: 
Oficina de Turisme de l’Estany.

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

CENTRE CÍVIC DE PORQUERES

TEATRE SOCIAL I SOLIDARI
Dissabte 5 de novembre, a les 17 h.
UN BAR DE HUEVOS
Un home rep una herència del seu avi. Un 
bar. Més que una herència i fortuna, és un 
problemon. No arriben clients!! Per matar 
les llargues hores avorrides farà volar la seva 
imaginació.
Direcció: David Estany.
Interpretació: Persones usuàries de 
l’Associació Família i Salut Mental de Girona i 
Comarques (Club Social El Cercle).
Organitza: Àrea de Benestar Social del Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany, Taula de la Salut 
Mental del Pla de l’Estany i Taula de Salut 
Comunitària de Banyoles.
Les entrades es reserven a 
info@familiaisalutmental.cat
Hi haurà un donatiu solidari en format taquilla 
inversa.

Diumenge 13 de novembre, a les 18 h.
LA CITA
El Doctor Puig, mai s‘hauria imaginat que 
l’agenda se li complicaria d’aquesta manera, 
però quan un no controla bé les visites 
donades, i barreja l’agenda de la consulta amb 
l’agenda personal… Sempre sol acabar amb un 
daltabaix.
Autoria: Mar Vilà-Duch.
Direcció: Jordi Angelats (Pei Petit).
Interpretació: El grup de teatre Les lloques: 
Maite Gayolà, Rosa Gifra, Dolors Isern, Olga 
Ros, Marylene Tarré i Dolors Gratacós. 
Amb la col·laboració del Cercle de Catòlics de 
Banyoles.

DEL TERRI

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

Tel. 872 720 057 - 676 989 031
marbresdelterri@hotmail.com
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Organitza: Fundació Oncolliga Girona.
Les entrades es poden adquirir a taquilla del 
Centre Cívic o bé https://oncolligagirona.cat/
El donatiu solidari és de 10 €.

Diumenge 27 de novembre, a les 12 h. A 
l’Església de Santa Maria de Porqueres.
LES MARÍN
Són un grup vocal de dones que fa uns 20 
anys que canten. Al principi, de portes endins 
i, més endavant, mostrant el seu repertori. 
Han cantat sota les ordres de diferents 
batutes i han optat, sobretot, per les cançons 
del món, de diferents estils i llengües diverses. 
Han anat creixent en tots sentits en aquests 
anys: ara són més de 20 cantaires motivades, 
que esperen que pugueu gaudir amb les seves 
propostes.
L’entrada és lliure fins a completar aforament. 
Fer donatiu que anirà a benefici de l’associació 
AETTO del Senegal.

L’INCÍVIC
Dissabte 26 de novembre, a les 20 h.
Sí… un altre festival musical a comarques 
gironines. El 26 de novembre tindrà lloc la 
primera edició d’un festival musical al Centre 
Cívic de Porqueres. Sí, es diu incívic perquè 
es fa a un centre cívic. Una festival que no és 
apte per a tots els públics i que té confirmades 
tres bandes que ho peten:
MERINA GRIS · L’HEREU ESCAMPA · LE NAIS
Tota la informació i venda d’entrades a 
@l.incivic
Preu: 15€ (+ despeses de gestió) / 18€ 
taquilla.
Hi haurà servei de bar.

FESTA SANT ANDREU DE MATA

DIUMENGE 27 DE NOVEMBRE 
A les 11.30 h., a l’església de Sant Andreu de 
Mata, ofici solemne i refrigeri per a tots els 
assistents.  

ACTIVITATS ESPORTIVES 
8a MARXA POPULAR DE PORQUERES
Diumenge 6 de novembre. Sortida i arribada 
zona esportiva de Miànigues.

Horaris: Inscripcions a partir de les 7 h. 
Sortida oberta de 7:30 a 8 h. 
Recorregut: 14 km. 
Preu: 5 € anticipades, 8 € mateix dia (detall i 
esmorzar) 
Inscripcions anticipades a 
www.esportsporqueres.com
Marxa a peu de muntanya no competitiva, 
oberta a caminadors i corredors. Inclosa al 
circuit comarcal “Fem Drecera”.
Organitza: Ajuntament de Porqueres – Consell 
Esportiu Pla de l’Estany.
Més informació: www.esportsporqueres.com

CAMPIONAT SOLIDARI DE PETANCA
Diumenge 20 de novembre. Pistes municipals.
Horaris: A partir de les 9 h.
Donatiu: 10 €. 
Torneig solidari de Petanca, que es jugarà 
en la modalitat sorteig. Totes els beneficis 
es destinaran a la FUNDACIÓ ONCOLLIGA 
GIRONA. Premis pels 8 primers classificats.
Organitza: Club Unió Esportiva Petanca 
Porqueres.
Més informació i inscripcions: 
Tel. 618 311 274 (fins el 19 de novembre).

V DUATLÓ DE MUNTANYA DE 
PORQUERES 
Diumenge 27 de novembre. Zona Esportiva 
de Mànigues.
Horari: Sortida a les 10 h.
Inscripcions: www.esportsporqueres.com i 
www.triatló.org fins el dia 24 de novembre.
Preu: Júniors 10 €. Resta de categories 25 
€. (No federats hauran d’abonar 12 € en 
concepte de llicència de dia).
Recorregut: 5 km a peu + 15 km BTT + 2,5 km 
a peu.
Prova federada puntuable pel circuit català de 
Duatlons de Muntanya.
Organitza: 
Ajuntament de Porqueres –Tribiketrainer 
Més informació: www.esportsporqueres.com

CASAL DE LA GENT GRAN

XERRADA SOBRE L’INSOMNI
Dijous 3 de novembre, a les 16 h., al Casal 
de la Gent Gran. Xerrada Què cal saber de la 



HIPERCOLESTEROLÈMIA? A càrrec de Gemma 
Fontbernat (Farmacèuti ca).

FESTA DEL SOCI
Dissabte 12 de novembre. A les 11 h. Ofi ci 
solemne a l’església Santa Maria de Porqueres. 
A les 12.30 h. Sardanes davant al Restaurant 
La Carpa. 
A les 14 h. Dinar al Restaurant La Carpa de 
l’Estany i per acabar ball amb Carles i Maite. 
També es faran els homenatges els socis que 
celebrin els 50 anys de casats.  
Menú: Amanida, arròs i melós, postres i cafè.
Preu: 20 €.
Podeu apuntar-vos-hi fi ns al 4 de novembre, 
de 3 a 7 de la tarda. 

EXCURSIÓ D’UN DIA A BARCELONA
Dimecres 23 de novembre. Passejada pel Port 
Olímpic, dinar i fi nalment veure el musical 
Ghost.
Preu: 99 € tot inclòs.
Més informació a les ofi cines del Casal.

LOTERIA NACIONAL
Número 62364. Es pot anar a buscar 
directament a la loteria de Mata.

SANT MIQUEL 
DE CAMPMAJOR 

 
26è HOMENATGE A LA GENT GRAN

DIUMENGE 13 DE NOVEMBRE
A les 11 h. Missa en honor a Sant Martí  a 
l’església de Santa Quitèria. Cantada pel Grup 
de Caramelles de Sant Miquel de Campmajor.
A les 11:30 h. Peti t concert pel Grup de 
Caramelles.
A les 13 h. Dinar a l’Alberg de Sant Miquel.
A les 15:30h. Fi de Festa, concert 
d’Havaneres.
Notes: Pels acompanyants el preu del dinar 
és de 27 euros. Cal confi rmar assistència a 
l’Ajuntament abans del dia 10 de novembre, al 
confi rmar l’assistència també s’haurà de dir el 
segon plat i postres a triar.
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C/ Dr. Carulla, 28 - 17852 SERINYÀ
Tel. 972 59 31 03 

 SERINYÀ
FESTA MAJOR 2022

DIVENDRES 18
A les 17 h. A Can Xerric. Exposició Racons de 
Serinyà - 1r concurs de dibuix. A càrrec dels 
alumnes de l’Escola Bora Gran. 

DISSABTE 19
A les 9 h. Trobada ciclista de Festa Major. Ruta 
aproximada de 30km. Inici davant Ajuntament. 
Tot seguit, boti farrada per a tothom. 

DIUMENGE 20
A les 8 h. Mati nades gralleres pels principals 
carrers del poble.
A les 11 h. Cercavila dels gegants de Serinyà 
acompanyats pels Fidulins. 
Inici davant de l’Ajuntament.

A les 12 h. Pregó de Festa Major, a càrrec de 
Maria Dolors Agustí  i Angelats, Pilar Castel i 
Soler i Josep Roura i Sala. 
Tot seguit, reconeixement al remer de Serinyà 
Aleix Garcia i Pujolar. 
Per fi nalitzar, vermut musical de Festa Major.
A les 18 h. Representació teatral al pavelló 
municipal. 

DIVENDRES 25
A les 17 h. Al pavelló municipal. Lliurament de 
premis del 1er Concurs de Dibuix Racons de 
Serinyà. 
A les 19:30 h. Correfoc Xiqui. Inici plaça Sant 
Andreu.
A les 21:30 h. Sopar de pizzes i cinema per a 
joves a Can Beia.

DISSABTE 26
A parti r de les 10:30 h. Infl ables davant 
l’Ajuntament. 
A les 10 h. Presentació del grafi t a l’entrada 
del camp de futbol (davant del dispensari). Hi 
haurà esmorzar per a tothom.
A les 16 h. Parti t de futbol: Serinyà CF – 
Besalú B.
A les 16 h. Taller per a la gent gran a Can 
Xerric.
A les 17 h. Concurs d’avions de paper reciclat 
al pavelló municipal.
A parti r de les 20 h. Porta la coca / ratafi a al 
pavelló per parti cipar la concurs. Es donaran 
els premis al llarg del sopar.

Els nous 
paisatges 

energètics

XXVIII  COL·LOQUI DE TARDOR 2022 

4, 5 i 6 de novembre de 2022
BANYOLES

OBJECTIU
2030

EO
G_
22
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A les 20:30 h. Sopar popular: pa amb tomata, 
emboti ts, boti farra i xuia a la brasa, xips, aigua 
i vi. Aportació 8 €. Tiquets a la venda a parti r 
del divendres 18 de novembre a l’Estany 
Ayats, Can Parés i Suma fi ns el divendres 25. 
A les 22 h. Espectacle sorpresa.
A les 22:30 h. Concert.

DIUMENGE 27
A les 10:30 h. Fira de l’intercanvi a davant 
l’Ajuntament. 
A les 12 h. Ofi ci Solemne a l’església de Sant 
Andreu amb l’Orquestra Selvatana. 
Tot seguit, sardanes. 
A les 18 h. Concert i Ball amb l’Orquestra 
Selvatana. 
A les 21:30 h. Focs arti fi cials davant 
l’Ajuntament.

DILLUNS 28
A les 17 h. Pavelló municipal. Concert infanti l. 
Tot seguit, xocolatada per a tothom.
A les 18 h. Acti vitat juvenil a l’espai jove Can 
Beia.

BAUMA DE NOVEMBRE

Dijous 3 de novembre, a les 19.30 h., a la Sala 
de Camós.
Després d’uns mesos sense Baumes, el 
novembre tornen amb un cartell molt potent. 
Dins del marc de La nit de les ànimes de 
Camós, Òmnium Pla de l’Estany hem preparat 
una Bauma misteriosa: Dimonis i exorcisme, 
amb Sebasti à d’Arbó.

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

5/11/2022 BANYOLES. Clínica Salus. 
NOMÉS PLASMA. 
De 9:30 a 14 h. i de 16 a 21 h.

CIVÍC CAN XERRIC

INICIACIÓ A L’ENQUADERNACIÓ
Dissabtes 5 i 11 de novembre, de 10 a 13 h.
A càrrec de Toni Sardà, 40€.
Coneixerem totes les parts i les bases de la 
formació del llibre.

 BESALÚ
BALLADA DE SARDANES

Diumenge 20 de novembre, a les 17 h. Al 
Pavelló. Cobla Marinada. La Castanyada.
Organitza: Foment de la Sardana de Besalú.
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CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ 
AMBIENTAL DE L’AJUNTAMENT DE 
BANYOLES
AJUDA ELS BOTIGUERS I EL MEDI AMBIENT! 
I UTILITZA ENVASOS REUTILITZABLES!

Els dimecres 2 i 9 de novembre, de 9 a 14 h.
Vine a la nostra parada de mercat, completa el 
qüestionari i emporta’t un paquet de sarronets, 
una bossa de mall o una bossa de cotó a 
escollir. També entraràs al sorteig de vals de 
valor de 50 euros.  A més a més, ensenya’ns 
que has fet la teva compra amb un sarronet, un 
envàs de plàstic o un envàs de vidre i guanya 
un val regal de 5€. Ambdós premis per gastar 
als establiments de l’Associació Banyoles, 
Comerç i Turisme (fins a exhaurir existències).

Fins al 9 de novembre
Compra als establiments de l’Associació 
Banyoles, Comerç i Turisme completa el 
qüestionari que et podràs descarregar a través 
d’un QR que veuràs a qualsevol de les teves 
botigues de confiança i entra al sorteig  vals 
regals de valor de 50€ cadascun per gastar 
als establiments comercials de l‘Associació 
Banyoles, Comerç i Turisme (fins a exhaurir 
existències).

EL TRASTER TEATRE DE 
FONTCOBERTA ARRIBA ALS 
25 ANYS D’HISTÒRIA! 

Per celebrar l’aniversari, estem preparant 
una exposició, i per aquest motiu fem una 
crida a TOTHOM que en algun moment 
hagi participat en el grup. Us agrairem que 
contacteu amb nosaltres per deixar-nos 
en préstec fotografies, vídeos, cartells... 
i/o per explicar-nos anècdotes i vivències 
relacionades amb El Traster. 

Tenim moltes ganes de recopilar tots 
aquests records. Us animem a col·laborar, 
VOSALTRES TAMBÉ FORMEU PART 
D’AQUESTA HISTÒRIA. 

Correu electrònic de contacte: 
eltrasterteatre@gmail.com

Ajuntament de Banyoles

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

SI HI ESTEU INTERESSATS/DES, DEMANEU INFORMACIÓ A LA BIBLIOTECA

DIJOUS 3 DE NOVEMBRE / 20 H /AUDITORI DE L’ATENEU
CONFERÈNCIA / LECTURA DRAMATITZADA / Gratuït

Els sonets
Malgrat no ser l’obra més popular de Shakespeare, per a molts 
especialistes els sonets són el cim literari de la seva producció. L’amor, la 
bellesa, la política o la mort són els temes centrals d’aquesta col·lecció de 
poemes dels quals se’n podrà escoltar una selecció per Salvador Oliva.

DIJOUS 10 DE NOVEMBRE / 20 H /AUDITORI DE L’ATENEU
CONFERÈNCIA / LECTURA DRAMATITZADA / Gratuït

Les comèdies 
En les seves comèdies Shakespeare utilitza personatges de la baixa 
noblesa o la burgesia que viuen tot tipus d’embolics i malentesos. Oliva 
oferirà un recorregut per les principals comèdies de Shakespeare 
acompanyat d’una lectura dramatitzada d’una escena d’El somni d’una 
nit d’estiu.

DIJOUS 17 DE NOVEMBRE / 20 H /AUDITORI DE L’ATENEU
CONFERÈNCIA / LECTURA DRAMATITZADA / Gratuït

Les tragèdies 
El dramaturg anglès és famós especialment per les seves tragèdies, 
considerades obres mestres de la literatura universal i que ja formen part 
de l’imaginari col·lectiu global. Reviurem les caigudes tràgiques dels 
herois de Shakespeare i podrem escoltar algunes escenes del rei 
escocès, Macbeth.

CICLE SHAKESPEARE
Una introducció a Shakespeare de la mà de Salvador Oliva, poeta i 
traductor de la seva obra completa. Un cicle de conferències que 
inclou lectures dramatitzades a càrrec d’actors banyolins i que vol 
ser alhora un homenatge a Oliva en el seu 80è aniversari.

Foto: rawpixel.com - FreepikFoto: rawpixel.com - Freepik

Ajuntament de Banyoles

CUIDO LA MEVA 
SALUT MENTAL 

QUAN...
PRENC CONSCIÈNCIA 

QUE SOC UNA PERSONA 
ÚNICA PERÒ NO L’ÚNICA.

M’envolto de les meves 
persones de confiança, allà 

on puc ser jo mateixa. Parlem 
de tot el que em preocupa, 

del que ens importa...



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

SI HI ESTEU INTERESSATS/DES, DEMANEU INFORMACIÓ A LA BIBLIOTECA
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Pg. Mn. Constans, 249 baixos
BANYOLES · Tel. 972 575 978

DRA. ANTÒNIA JOVÉ 
ESTÈTICA I SALUT

estètica i salut
WWW.CEMES.ES

MENÚ 
DIARI

Ctra. Camós, 73 · BANYOLES

Tel. 972 57 07 62
www.boifet.com

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

www.mapfre.com/oficinas/1724

ASSEFONT 1977 SL
Agència d’assegurances exclusiva de Mapfre

CD0058B17824566

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

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
MIMI BUSQUETS

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

Urbanització Can Puig, S/N - Banyoles

Pg. Mn. Constans, 265 · BANYOLES 
Tel. 972 57 68 59 · 1965calanor@gmail.com

@calanor1965

URGÈNCIES · PERRUQUERIA CANINA
COMPLEMENTS PER ANIMALS

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

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
ARIADNA TURIAS

Tel. 872 260 081

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

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

17820 BANYOLES

www.cuinatslafarga.cat

Rda. Monestir, 80
BANYOLES
Tel. 972 574 056

Obert de 6 a 22h.
Dissabte, de 8 a 15h.

Diumenges i festius, 
tancat

JARDINS ANDREU
Tot tipus de treballs de jardineria 
amb qualitat i experiència

- Dissenys
- Construcció
- Manteniment

Porqueres (Girona)696 088 056

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
MIMI BUSQUETS

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

CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS
SISTEMES DE REG - GESPA ARTIFICIAL

VENDA DE PLANTES

A AGÈNCIA DE VIATGES E ESTÈTICA

ASSEGURANCES J JARDINERIA

B BARS Q QUEVIURES

ANIMALS DOMÈSTICS F FISIOTERÀPIA M MENJARS
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PER ANUNCIAR-TE, DEMANA’NS INFORMACIÓ AL 636 133 433 

Telèfon 972 59 51 01
Pol. Ind. Pont Xetmar. Carrer E (darrere Haribo)

CORNELLÀ DEL TERRI

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

Dimarts i dimecres tancat
Segueix-nos a elborgonya

Restaurant
Can Garriga

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

DINARS: 
Plats combinats, entre setmana

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

C/ Llibertat, 67 - Banyoles
TEL. 972 746 040 - 627 149 104 

MENÚ DE 
DIMARTS A DIVENDRES 

I CAPS DE SETMANA

Dilluns, tancat

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

BAR - RESTAURANT
C/ Born, 10 · BANYOLES
 Telèfon 669 744 127

MENÚ DE DILLUNS A DIVENDRES
CARTA I TAPES

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

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

www.canxabanet.cat · canxabanet@hotmail.com

Menú diari

La Trobada
Bar - Restaurant

Reserves a:
Tel. 972 59 70 07 - 633 978 322

Plaça U d’Octubre - CRESPIÀ

CUINA CATALANA I MARROQUINA

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

Restaurant Bar

Especialitat en plats casolans

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

Esmorzars i menú migdia cada dia
També menjars per emportar

Dilluns, tancat

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

RENOVACIÓ CARNET DE CONDUIR
RECONEIXEMENTS MÈDICS

especialitats 
mèdiques
WWW.CEMES.ES

R REVISIONS MÈDIQUES

RESTAURANTS



ANUNCIS PER PARAULES
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TAXI SUSSI VILA. Serveis 
a parti culars i empreses. 
Consulti ’ns pressupost 
sense compromís. Telèfon de 
contacte. 609 284 872.
TAXIS BANYOLES. Telèfons 
de contacte 639 006 601 i 
629 624 584, tots els serveis i 
desti ns al seu abast.
CLASSES de repàs per 
a nens/es de Primària i 
Secundària. Tel. 608 229 465 
(Joel).
BUSCO lloguer pàrquing 
tancat per autocaravana. Tel. 
682 764 433.
UNIVERSITÀRIA d’Educació 
Primària s’ofereix a fer classes 
a nens i a nenes. Telèfon de 
contacte 629 740 027 (Tània).
CLASSES d’anglès per a 
estudiants de Primària i 
Secundària. Tel. 655 635 058.

BUSCO pis per lloguer. Som 
família de 4 persones: mare, 
pare i dos fi lls. Telèfon de 
contacte 658 324 554.
VENC tocadiscos, cassett e, 
vinils, ràdio anti ga, botes 
hípica n. 35, llibres 4t ESO, 
pots tupperware, moble bar, 
disfresses, receptor satèl·lit. 
Tel. 618 547 607.
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.
VENC bicicleta nens, conte 
infanti l, sabates futbol n. 35, 
llibre llenguatge musical 2 
Irena Sagarra, pati ns línia, 
bambes Munich n. 34. Tel. 
972 584 055.

CLASSES de repàs per a 
nens/es de Primària i fi ns a 3r 
ESO. També faig de cangur. 
WhatsApp al 640 391 759 
(Berta, universitària).
SADEVIURE Teràpia 
Estructural (allibera dolor 
fí sic i emocional). Holísti ca, 
Formació, Benestar i 
Consciència. 
Telèfon 616 431 328 (Montse 
Teixidor). 
monsavida@gmail.com 
sadeviure.com
TRASLLATS. Transports. 
Muntem i desmuntem 
mobles. Buidem cases i locals. 
Econòmics. Tota la província. 
Tel. 620 366 298 (Pep).
KIT dispositi u escalfador de 
tabac IQOS 2.4 PLUS, amb 
tots els accessoris, per 20€. 
Tel. 606 051 745.

Arxifesta. 
Av. Països Catalans, 227 
T. 972 575 310

Llibreria Dictum. 
Rda. Monesti r, s/n
T. 972 580 269

Can Mateu. 
Santa Maria, 22
T. 972 570 106

ANUNCIS PER PARAULES 

Podeu adreçar-vos a: 

EN VENDA
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 150 T, 163 CV, Kaiteki 4WD. 5P. Gris. Bezina. Canvi automàti c. 
Matriculació 2019. 13.000 km. Totes les revisions al concessionari ofi cial. Tots els extres per 
confort 100%: tapisseria de pell, seients calefactables i regulats elèctricament, sostre solar, 
bola per remolc, control de creuer i canvi de carril, assistent d’aparcament amb càmeres de 

360º, àudio amb trackpad i connexió smartphone... Preu: 30.000 € - Tel. 659 203 898.
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ANUNCIS GRATUÏTS PER PARTICULARS A WWW.REVISTAELSCOLORS.COM

ANUNCIS PER PARAULES GRATUÏTS PER A PARTICULARS
MÀXIM 15 PARAULES EN CORRECTE CATALÀ (ABANS DEL DIA 20 DE CADA MES) 

A TRAVÉS DE WWW.REVISTAELSCOLORS.COM
GRATUÏT FINS A EXHAURIR L’ESPAI DISPONIBLE

NECESSITES guardar mobles, 
traster, etc. Estarà ben 
guardat. Som a 100 metres  
Zona Esportiva Porqueres. 
Tel. 656 194 936.
TENIM mobles i trastos a 
preu molt baix. Telèfon de 
contacte 650 774 303.
VENC nevera en bon estat. 
160 cm d’alçada per 55 cm 
d’amplada. Tel. 680 290 479.
LLOGUEM local de 39 m2 
amb aire condicionat i 37 m2 
de cobert a Borgonyà. Sense 
WC. Tel. 629 513 654.
CEMCAT necessita 
podòleg/a. Interessats/des 
truqueu al 972 57 20 02.
VOLS FER un regal original? 
Es fan caricatures en llapis i 
en color. Tel. 747 40 85 23 
(Peipetit).

VENC necesser viatge, 
termòstat aquari, parc 
bebè, cadireta i alçador 
cotxe, moble rebedor, peces 
barbacoa, tamboret, catifes. 
Tel. 660 475 195.
GUARDEM caravanes, 
barques, etc. Telèfon de 
contacte 629 513 654.
MILENA. Perruquera a 
domicili: Tall d’home, nen, 
tot en color, queratines i 
pentinats moderns per dona, 
també servei de perruqueria 
per a gent gran. Telèfon de 
contacte 621 079 667.
VENC furgó Wolkswagen 
Transport 2004, automàtic, 
dièsel, 4 portes, 7 places, 
130 CV, seients anatòmics de 
Califòrnia, taula interior, ITV 
al dia. Tel. 677 732 266.

ES LLOGA O ES VEN a 
Banyoles, local cèntric de 90 
m2  més soterrani de 90 m2. 
Tel. 676 215 340 (Dolors).
COMPRO discos rock, jazz, 
blues, soul, revistes musicals, 
tebeos antics, àlbums de 
cromos. Ho recullo a domicili. 
Tel. 626 016 64.1
VOLS tenir hort a Banyoles? 
Tel. 629 513 654.
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.
DONA amb experiència 
busca feina de neteja o 
ajudant de cuina. Telèfon de 
contacte 615 609 300.
DESBROSSAMENT amb 
tractor de parcel·les, camps, 
boscos, etc. Telèfon de 
contacte 616 451 021 (Jordi).

TOT EN PINTURA
EMPRESA DE PINTURA 
EN GENERAL, SERIOSA, 

PROFESSIONAL I 
RESPONSABLE

PRESSUPOSTOS SENSE 
COMPROMÍS, adequats als 
temps de crisi, especialitat 
en façanes (bastida pròpia 

homologada). 

Lluís Massegú.
Tel. 680 336 757

ES LLOGA O ES VEN 
A BANYOLES, LOCAL 

CÈNTRIC DE 90 m2  MÉS 
SOTERRANI DE 90 m2. 

Tel. 676 215 340 (Dolors).

SADEVIURE

Teràpia Estructural (allibera 
dolor físic i emocional). 

Holística, Formació, 
Benestar i Consciència. 

Informa’t: 
Tel. 616 431 328
(Montse Teixidor)

monsavida@gmail.com. 
sadeviure.com
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ASTRONOMIA Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

Si no fos perquè...
1. Estem en un barri tranquil de la nostra galàxia, 
la Via Làcti a, on no tenim estrelles properes 
que puguin explotar com supernoves, ni altres 
estrelles que poguessin afectar la formació del 
nostre sistema planetari al voltant del Sol.

2. Tenim una estrella normal il·luminant el nostre 
planeta, quan podria haver estat una estrella 
ti pus nana vermella que podria haver esterilitzat 
el planeta amb les seves radiacions.

3. La distància que ens separa de la nostra 
estrella és l’adequada per situar-nos en una zona 
habitable, on l’aigua es manté en estat líquid.

4. Tenim un camp magnèti c generat pel nucli 
intern del planeta, sòlid i calent, però externament 
parcialment líquid, i que al girar l’origina tal com 
una dinamo.

5. Aquest camp magnèti c ens defensa del vent 
solar, desviant-lo, i permetent que es manti ngui 
l’atmosfera formada per nitrogen i oxigen, i 
puguem respirar.

6. La mida del planeta és l’adequada per mantenir 
aquesta escalfor interna i que no es refredi massa 
ràpidament, com li va passar a Mart.

7. Tenim planetes exteriors grans que ens 
protegeixen de possibles impactes d’asteroides.

8. Vam pati r un xoc catastròfi c amb un altre cos 
que ens va generar la lluna i va modifi car el nostre 
eix de rotació.

9. Tenim un satèl·lit, la lluna, que ens protegeix 
d’impactes exteriors i que estabilitza la nostra 
rotació per efecte de les marees.

10. La inclinació de l’eix de rotació del planeta 
que ha permès l’existència d’estacions, amb 
una variació suau, però necessària, de les 
temperatures.

11. Les plaques tectòniques sota l’escorça 

del planeta, que es 
trenquen i mouen, 
permetent l’existència 
de volcans, on escapa 
part de l’escalfor 
interna del nucli i 
regenera el carboni del 
que estem formats, un 
18% del pes corporal.

12. Tenim els volcans 
que van ajudar a 
provocar el canvi d’atmosfera del planeta, pel fet 
d’emetre metà, que, per efecte hivernacle, va fer 
pujar la temperatura mitjana del planeta de -18ºC 
a uns 15ºC i va permetre generar aminoàcids.

13. L’aparició dels primers organismes 
(cianobacteris) que feien fotosíntesi, combinant 
anhídrid carbònic i aigua per produir sucres i 
alliberar oxigen a l’atmosfera.

14. L’equilibri tèrmic que ens permet l’atmosfera, 
entre el carboni, nitrogen i oxigen, que deixa 
refredar el planeta de mica en mica, de forma prou 
controlada. Ni massa lent ni massa ràpidament.

15. El bombardeig dels cometes que ens van 
aportar l’aigua sufi cient.

16. L’oportuna característi ca de l’aigua de ser 
polar (presenta una zona amb càrrega elèctrica 
positi va i l’altra negati va) que li permet una 
actuació com a dissolvent universal.

17. El gel d’aigua, per ser polar, sura al damunt 
de l’aigua líquida i permet que en els llocs on es 
troba serveixi com a protecció de la part líquida, 
per sota, evitant que tota es congeli, com seria el 
cas d’un llac.

Tots aquests factors sumats i tots a favor, 
van permetre l’aparició de la vida a la Terra. Si 
qualsevol hagués fallat, no hi seríem.

Inscripcions a www.montessori-palau.net



ESTEU A PUNT?
LA REBUDA DEL NADÓ + NADÓ T’HAS FET GRAN

Sessions de preparació de les primeres setmanes i mesos de vida

17 i 24 de novembre · 18h 
Mimus Family First (Girona)

Inscripcions a www.montessori-palau.net



Descarrega't la nostra App!
Disponible per a iOS i Andoid

compromís | persones | energia

Històric Factures

0 0

0

2 5

5 0

7 5

1 0 0

1 2 5

Gen   Feb  Mar  Abr  Mai   Jun   Jul    Ago
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17820 · Banyoles
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Gestions

Canviar dades
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16/06/22  adreça notificació Pendent

Canvi
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