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Bones Festes!
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Tu demanes,
nosaltres ho fem realitat



Fem màgia
Un percep amb preocupació com s’ha 
instal·lat entre nosaltres una certa era del 
caos, un malestar que ja fa massa que es 
perllonga; és un pes, que s’escampa i ressent 
les costures de la gent corrent: ara mateix 
som pacients, en ambdós sentits de la 
paraula.
Necessitem -ni que sigui per uns dies-, una 
mica de màgia, de medicina de l’amor -com 
diria un romàntic mel·liflu. Una sobredosi de 
petons que silenciïn guerres, i també pors; 
un piló d’abraçades d’aquelles ben maques, 
que no tenen antídot; una porció de ganes 
amb muntanyes de xocolata dolça contra les 
càries.
Nosaltres, Els Colors, prometem ésser molt 
agraïts (a tothom): publicitats, clients, 
col·laboradors, lectors, fidels amants, nenes, 
nens, nadons... Sense aquest sentiment 
de pertinença en comú res d’això no fora 
possible; és la voluntat constant d’intentar 
fer les coses ben fetes, de millorar-se. A poc 
a poc i bona lletra, i una miqueta cada any.
Diuen que la màgia sempre té truc, així 
que mirarem de trucar-ne la porta, -ni 
que sigui en aquests dies-, per mirar com 
desapareixen ensurts i es desencadenen 
somriures. Que ja toca.

Moltes gràcies!

Per JOSEP FONT
Editor d’Els Colors del Pla de l’Estany

EDITORIAL
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L’ENTREVISTA
Redacció d’Els Colors

Tomàs Vinardell, president de l’Associació 
de Pessebristes de Banyoles
Com i quan neix l’Associació de Pessebristes de 
Banyoles?
Fa 58 anys, tot i que abans l’associació estava 
integrada al Centre Excursionista de Banyoles. 

El concurs de diorames del Monesti r és conegut 
per l’alt nivell…
Sí, podríem afegir-hi que som el referent de 
la província de Girona i potser de Catalunya, 
amb una parti cularitat, que els nostres 
diorames són nous, originals i inèdits cada any 
a Banyoles. Després els exposem arreu de la 
província. Cada pessebrista té el seu esti l propi 
i, a part dels pessebres clàssics que engloben 
tots els temes que tenen relació amb el Nadal, 
intentem innovar amb propostes noves, com 
per exemple pessebres de caràcter social i 
contemporanis.

Hi ha molta parti cipació a l’Exposició i a on més 
podrem anar a veure pessebres de Banyoles?
Aquest any a l’Exposició de Diorames del 
Monesti r, que s’inaugura el 3 de desembre i es 
tanca el dia 8 de gener, s’hi veuran 35 obres. 
A part d’això, també hi haurà tres pessebres 
monumentals, amb un agraïment especial a la 
família Torrent per la seva donació de fi gures 
a l’Associació de Pessebristes de Banyoles.
Estarem també presents a diferents 
exposicions de pessebres a totes les 
comarques gironines amb altres obres d’anys 
anteriors.

Es fa el concurs de pessebres tradicionals a les 
cases parti culars?
Sí, com és habitual, amb tres categories: 
infanti l, familiar i enti tats. Com cada any, 
el concurs és obert a tothom i comptem 
que hi parti ciparan un centenar llarg de 
concursants. El jurat està format per membres 
de l’Associació de Pessebristes de Banyoles. 
Aquests dos darrers anys de COVID s’han 
anat valorant a través d’un video de 30 segons 

que s’envia per whatsapp al número 616 392 
037 especialment preparat per al concurs i 
també a través de la web: pessebresbanyoles.
cat. Aquest any conti nuarem amb aquesta 
mateixa fórmula de valoració.

Alguna anècdota destacable al llarg d’aquest 
anys de president?
L’anècdota més destacable dels darrers 
anys ha estat organitzar la Biennal, que ens 
ha projectat arreu del territori català i va 
provocar una allau de visites que va doblar el 
nombre de visitants habituals.

Teniu algun ti pus de suport econòmic?
Rebem una col·laboració de l’Ajuntament de 
Banyoles i de diferents empreses i comerciants 
de Banyoles. Sense aquest suport seria 
impossible organitzar el concurs, l’exposició 
de diorames i les diverses acti vitats.

Quines acti vitats heu portat a terme aquest 
any?
A part de les acti vitats habituals de Nadal: 
el concurs i l’exposició, conti nuarem cada 
dissabte a parti r del mes d’abril fent l’escola 
oberta a tothom qui vulgui aprendre a fer 
pessebres. Aquests s’acabaran exposant al 
Monesti r. Des d’aquí animo tothom qui vulgui 
a parti cipar-hi.

En aquesta Comunitat pensen 
passar a la Tarifa Regulada 
del Gas i nosaltres els volem 
ajudar.

Ajudem i assessorem les comunitats de veïns 
que vulguin passar a la Tarifa Regulada del Gas:

Nou telèfon exclusiu Grup Naturgy
Sol·licitud online
Botigues

A Naturgy t’ho posem 
una mica més fàcil.

148x210TotSantCugat_Naturgy.indd   1 9/11/22   13:10
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NOTÍCIES

Seguint la mateixa línia de disseny que la pàgina web de Turisme 
(www.turisme.plaestany.cat), l’àrea de Promoció Territorial ha 
estrenat un nou portal web en què hi apareixen les diverses 
vessants de l’àrea. Així, la web està dividida en les següents 
categories: dades Pla de l’Estany, Ofi cina de transició energèti ca, 
Món rural, Emprenedoria i empresa, Ocupació i orientació, 
Formació, Consum i Turisme. 
A través de www.promocioterritorial.plaestany.cat es podrà 

demanar hora per a l’Ofi cina de transició energèti ca, pels diferents programes que atén l’àrea i per 
l’Ofi cina Comarcal d’Informació al Consumidor. El compte d’Instagram (@promocioterritorialccpe) 
també estarà integrat al web. El conseller de Promoció Territorial, Oriol Serrà, ha apuntat que “es 
tracta d’una web molt gràfi ca i de fàcil navegació.

L’ÀREA DE PROMOCIÓ TERRITORIAL ESTRENA PÀGINA WEB PER FACILITAR 
L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ A TOTA LA POBLACIÓ

L’Ajuntament de Banyoles construirà una cinquantena 
d’habitatges de protecció ofi cial al barri de Can Puig. 
L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha explicat que “es tracta 
d’habitatges de protecció ofi cial que res tenen a veure amb 
habitatges d’emergència social” i ha afegit que “l’objecti u és 
poder dotar la ciutat d’una promoció d’habitatges públics de 
lloguer que comptaran amb garatge i pisos de 2 o 3 habitacions 
per millorar l’oferta d’habitatge a la ciutat”.
Miquel Noguer ha destacat que, tal i com preveu la llei, el 25% dels 

habitatges es desti naran a menors de 35 anys; un altre 25% dels habitatges serà per a conti ngents 
especials, és a dir, per a persones més grans de 65 anys que visquin soles, persones amb discapacitat 
o famílies monoparentals; i el 50% serà lliure per a persones que sol·liciti n un habitatge de protecció 
ofi cial de lloguer.

L’AJUNTAMENT DE BANYOLES CONSTRUIRÀ HABITATGES DE PROTECCIÓ 
OFICIAL A CAN PUIG
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LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA
Per Josep Grabuleda

Mossegada brutal
A la dècada dels anys vint la publicació Vida 
Banyolina informava d’un fet curiós que va 
passar a prop del lloc de la República, al 
municipi de Palol de Revardit. La notí cia va 
veure la llum el 24 de gener de 1926.
El periòdic banyolí descriu una baralla violenta 
a prop de l’indret de la República. Dues 
persones es varen enfrontar, eren el banyolí 
Gaspar Nierga i Plana i Narcís Casadevall i 
Noguer. Segons sembla, el banyolí va ser qui en 
va sorti r més mal parat. No se sap, però, quin 
era el moti u de la batussa. Se suposa que els 
dos personatges es coneixien de feia temps.
Vida Banyolina ho explica de la següent 
manera: “A conseqüència d’una baralla ti nguda 
prop de la República entre Gaspart Nierga 
Plana d’aquesta i Narcís Casadevall Noguer, 
veí de Cors, resultà’l primer ferit”. La violència 
va arribar a tals extrem que Narcís Casadevall 
va mossegar amb molta força Gaspar Nierga al 
nas i el va deixar sense una bona part del seu 
nas: “d’una mossegada que se li va endur part 
del nas”. 
Narcís Casadevall i Noguer era pagès i vivia a 
Cornellà del Terri, a can Borrell, on s’estava amb 
la seva família (dona i dues fi lles). La seva dona 
era de Banyoles. Narcís Casadevall havia nascut 
a Porqueres el 29 d’octubre de 1893, havia de 
tenir cap a trenta-tres anys i era una mica més 
jove que Narcís Casadevall. Abans de residir a 
Cornellà del Terri havia viscut a Porqueres i a 
Camós. Sabia llegir i escriure.

Per la seva banda, Gaspar Nierga i Plana era 

pagès, jornaler, i feia tragines on calgués, com 

per exemple al bosc, al riu a cercar sorra, etc. 

En aquesta feina sovint feia parada a l’hostal 

de la República per esmorzar. Havia nascut a 

Banyoles el 24 de novembre de 1886 i tenia 

uns quaranta anys. Era una persona de poca 

formació acadèmica, ja que no sabia llegir ni 

escriure. En canvi, la gent de la seva mateixa 

condició social creia que procedia d’una família 

modesta, treballadora, emprenedora i decidida. 

Sabia, doncs, buscar-se la vida. La família, ell 

amb la seva dona i els fi lls, vivia al carrer de 

les Rotes, número 9. Eren de can Quelot de les 

Viudes. 

Segons el diari banyolí Gent d’Ara, del 31 

de gener de 1926, va ser una baralla entre 

carreters: “Conseqüències d’una baralla entre 

carreters en la carretera de Girona, va resultar 

ferit d’un mossec al nas el veí d’aquesta En 

Gaspar Nierga Plana”.

Aquest succés, segurament, va sobtar a la 

redacció del setmanari conservador Vida 

Banyolina i per aquest moti u l’arti culista 

va acabar el seu escrit amb una refl exió 

moralitzant sobre la violència gratuïta que es 

donava en certs sectors d’extracció social més 

aviat baixa a l’època: “¿No seria convenient 

que la obligació de que’ls gossos porti n morrió 

se fes extensiva a determinats subjectes 

perillosos?”.
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GENERACIÓ POST

Fotos: Noemí EliasDAVID MARCÉ (ACTOR, mentre no es demostri el contrari...)

La teva història?
Vaig estudiar Comunicació Audiovisual a 
la Pompeu Fabra, perquè això de ser actor 
m’agradava molt, però no veia gens clar el 
futur laboral... Després de la carrera (i durant) 
vaig treballar de mil coses. Les feines més 
importants però, em van fer veure clarament 
que darrere de la càmera no hi estava gens 
còmode... Tal va ser la desorientació, que vaig 
tornar cap a Banyoles i vaig acabar treballant 
a l’Espai Gironès primer (allà sí que em senti a 
desorientat) i a l’Ajuntament de Banyoles 
després (allà m’ho vaig passar molt millor). 
Però l’espina de no haver-me dedicat a la 
interpretació seguia clavada. Quan dos anys 
després de treballar a l’Ajuntament em van dir 
que es convocaven les oposicions de la plaça 
que jo ocupava vaig veure clara la bifurcació: 
o oposicions o Insti tut del Teatre. Vaig decidir 
presentar-me a les proves de l’Insti tut a 
veure què passava, amb el convenciment 
que, si m’agafaven ho deixaria tot i provaria 
sort. I així va ser. La veritat és que vist des 
d’avui, m’alegro del meu atac de valenti a. Em 

sento molt afortunat perquè des de segon de 
l’Insti tut del Teatre vaig començar a treballar i 
des de llavors no m’ha faltat la feina. Aquesta 
nostra professió, però, és totalment volàti l, per 
això deia abans “actor, mentre no es demostri 
el contrari”. Els actors i les actrius hem d’estar 
buscant feina permanentment, que avui no 
et falti  la feina no vol dir que el dia de demà 
no et passis un any sense treballar o més... de 
moment, no em puc queixar... toco fusta! 

Ambició o vocació?
No veig que s’excloguin en absolut. Tinc la sort 
de percebre la meva feina com una vocació, 
realment m’ho passo molt bé treballant del que 
treballo. No només fent comèdia (on potser és 
més fàcil imaginar que ens ho passem molt bé), 
sinó en tots els camps i gèneres. Per tant, sí, 
ti nc la sensació d’haver seguit la meva vocació 
en aquell atac de valenti a. Ara bé, sense gens 
d’ambició jo no m’aixecaria ni del llit. Crec 
que, per nosaltres, l’ambició és necessària per 
presentar-nos a cada càsti ng, per encarar cada 
projecte, per creure (encara que hi hagi dies 
que ho hagis de forçar una mica) que vals per la 
feina que fas i que te la mereixes.

Viure per treballar o treballar per viure?
Hi ha algú que mai hagi contestat viure per 
treballar? Jjejejj... Jo ho deixaria en viure i 
treballar. Segurament perquè m’agrada molt el 
que faig, si esti c massa dies sense treballar ho 
enyoro. I al cap de dos dies de treballar voldria 
tornar a ser a casa sense fer res... jjejejej. Què 
hi farem!

EL 31 DE DESEMBRE DE 2022
A LES 11H DEL MATI
VINE A LA PLAÇA MAJOR 
DE BANYOLES

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

El fet que el municipi estigui travessat pel riu 
Terri, que recull les aigües de l’estany de 
Banyoles i desguassa al Ter, ha propiciat la 
construcció de ponts. N’hi ha dos d’origen 
medieval, que són BCIL (Béns Culturals 
d’Interès Local): el pont de Sords i el pont de 
Sant Andreu del Terri. El de Sords (s. XIII-XIV) 
està format per tres arcs de mig punt de carreus 
ben tallats, igual que el de Sant Andreu del Terri 
(s. XV-XVI), d’aspecte més monumental. Tots 
dos estaven força deteriorats, però a la dècada 
de 1980 es van construir dos ponts nous, es va 
desviar la carretera i, ja sense trànsit, els ponts 
es van restaurar. 
La situació del terme de Borgonyà, fora del 
domini del monestir de Banyoles i al costat del 
riu Terri, va afavorir la construcció de diversos 
molins. El molí d’en Frigola ja ha desaparegut, 
però encara existeix la filera de cases dels seus 
antics treballadors paperaires. Es conserven 
també les restes del Molí Nou o Molí de Can 
Figa (s. XVIII), que més tard es va fer servir com 
a central hidroelèctrica. També a Borgonyà hi 
ha un edifici industrial inicialment paperer i 
després tèxtil, conegut com la Fàbrica (s. XIX), a 
l’interior del qual hi ha restes dels dipòsits de 
pasta de paper, la premsa de fusta i un conjunt 
de turbines. A l’exterior es veu la xemeneia de 
l’antiga fàbrica tèxtil.
Esmentem també dos elements d’interès: un 
pou de glaç i una sínia. Del pou de glaç de Palol 
de Farga (s. XVII-XVIII) només es conserva el 
dipòsit de planta circular, d’uns 30 m de 
perímetre, excavat en el subsòl. La fondària 
actual és d’uns 6-7 m, però és evident que quan 

estava en funcionament la fondària era major. 
La coberta, que devia ser semiesfèrica, ha 
desaparegut. Juntament amb els pous de glaç 
de Palol de Revardit, Serinyà i altres, és un 
testimoni d’una activitat industrial d’un gran 
esforç i duresa. Per la seva banda, la sínia de 
Ravós (s. XIX-XX) està formada per un pou 
circular amb un mur de pedra sobre el qual s’ha 
col·locat el mecanisme que, mogut per tracció 
animal, permet extreure’n l’aigua.
No podríem acabar aquesta exposició de la 
riquesa patrimonial de Cornellà del Terri, sense 
fer esment d’un element que forma part del 
patrimoni immaterial, com és la Festa del Maig i 
el Ball del Cornut, una celebració feliçment 
recuperada, amb unes arrels ancestrals que 
entronquen amb la veneració de l’arbre com a 
símbol de la fecunditat de la terra.

El pont de Sords

Cornellà del Terri, 3. 
La petja de la industrialització  

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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recuperada, amb unes arrels ancestrals que 
entronquen amb la veneració de l’arbre com a 
símbol de la fecunditat de la terra.

El pont de Sords

Cornellà del Terri, 3. 
La petja de la industrialització  

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



HORARI D’ATENCIÓ CLÍNICA I BOTIGA
Cal demanar cita prèvia

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

Perruqueria a hores convingudes
Urgències / Servei a domicili

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

ANIMALS PROPERS

Ja arriba el fred. Ja arriba Nadal. 
I jo segueixo obrint les ales de bat a bat, ara que vindrà cada ovella al seu 
corral. Soc llesta i ràpida, i de colors de tardor. Et diré un secret: m’agrada 

cantar amb tota la família animal!
Saps qui soc?

Català: Artella Vulgar; Castellà: Aguilucho Lagunero; Anglès: Western marsh harrier; Llatí: Circus aeruginosus

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS
És un ocell de rapinya.

Nia en canyissars i caça pels aiguamolls i zones obertes. Aproximadament mig metre de llargada.

Per Clínica 1001

www.escolacasanostra.cat

Gran Quina
Amb l'objectiu de recaptar diners per
al viatge de final d’etapa de l'alumnat
de 3r i 4t d’ESO

19.30 a 23.00 h al menjador de la Finca

Divendres 16 de desembre de 2022

34è Pessebre Vivent
Torna una de les tradicions 
nadalenques més emblemàtiques
de l’escola

Amb xocolatada en benefici de
La Marató de TV3

18.00 h als jardins de la Finca

Diumenge 18 de desembre de 2022

Concert
d’instruments
d’hivern
A càrrec de l’alumnat de violí i violoncel
des d’I5 fins a ESO per a les famílies 

A l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles

Diumenge 29 de gener de 2023

Veniu a viure 
les activitats 

de Nadal
de l’Escola 

Casa Nostra

Una escola per créixer
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DONES AMB HISTÒRIA
Per Maica Palmada

Qui va ser Jeanne Baret?
Jeanne Baret va ser una botànica francesa i 
la primera dona a circumnavegar el món. Va 
néixer el 27 de juliol de 1740 a La Comelle, fi la 
de Jean Baret i Jeanne Pochard, una família de 
classe camperola molt pobra. De la seva vida 
de la infància i adolescència no se sap gairebé 
res, algunes fonts diuen que és perquè es va 
quedar òrfena de peti ta. Va tenir una educació 
molt bàsica, sufi cient per saber llegir i escriure.
L’any 1760 va trobar feina com a minyona 
a casa dels Commerson, un matrimoni que 
s’havia instal·lat a uns 20 quilòmetres de La 
Comelle. L’esposa de Commerson, que era la 
germana del rector, va morir poc després de 
donar a llum un fi ll l’abril de 1762 i Jeanne es 
va fer càrrec de la gesti ó de la casa i del fi ll.
Va comparti r una relació més que personal amb 
el senyor Commerson, l’any 1764 va quedar 
embarassada. La legislació francesa d’aquell 
temps obligava les dones que quedaven 
embarassades fora del matrimoni a obtenir 
un “certi fi cat d’embaràs” en el qual podien 
nomenar el pare del seu fi ll no nascut. El 
certi fi cat va ser presentat en un poble a 30 km 
de distància. Ella es va negar a donar el nom del 
pare del seu fi ll. Va tenir un nen el desembre 
de 1764, de nom Jean-Pierre Baret. Per raons 
que es desconeixen va donar el nen a l’Hospital 
de nens trobats de París, però malauradament 
l’infant va morir l’esti u de 1765.
Arran d’aquest fet es van traslladar a París, on 
va conti nuar en el paper de mestressa de casa. 
Jeanne va canviar el seu nom per “Jeanne de 
Bonnefoy”.
El 1765, Commerson va ser convidat a unir-se 
a l’expedició de Bougainville, va dubtar perquè 
es trobava en mal estat de salut; i va requerir 
l’assistència de Baret com a infermera i per la 
gesti ó de les seves col·leccions i documents. 
Gràcies al seu nomenament de botànic del rei 
Lluís XVI, se li va permetre un servent, pagat 
com a despesa reial, però en aquell temps 

les dones tenien del tot 
prohibit viatjar en vaixells 
de l’Armada francesa. Així 
que va tenir la idea de 
disfressar-se d’home amb 
la fi nalitat d’acompanyar-
lo com si fos el seu 
majordom.
Així, el 1766, es 
va embarcar com a 
assistent del botànic 
Commerson en la primera 
circumnavegació francesa del món, en què 
es va realitzar un catàleg d’espècies de tot el 
planeta.
Abans de salpar, Commerson va redactar un 
testament en el qual deixava a “Jeanne Baret, 
conegut com en Bonnefoy, el majordom”, una 
suma global de 600 lliures, juntament amb els 
salaris deguts i els mobles del seu apartament 
de París.
El 1768 va ser descoberta la seva condició de 
dona i va ser obligada a desembarcar a l’illa 
Maurici amb Commerson, que moriria allí el 
1773.
La parella de botànics va recollir més de 
6.000 mostres d’espècies vegetals dels llocs 
que van visitar: Brasil, l’estret de Magallanes, 
les illes Madagascar, Tahití  i Maurici. Entre 
les contribucions de Jeanne hi ha la primera 
descripció de la vinya.
En tornar a París, Jeanne va portar les mostres 
botàniques recollides, 30 caixes que contenien 
més de 5.000 espècies, incloent-hi 3.000 
descrites com a noves. Així es va converti r en 
la primera dona que feia la volta al món. El rei 
Lluís XVI va reconèixer els seus mèrits com 
a assistent del botànic i la va felicitar pel seu 
bon comportament, descrivint-la com a “dona 
extraordinària”
Va morir a Saint Aulaye el 5 d’agost de 1807 a 
l’edat de 67 anys.
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CONSULTORI OBERT Per Marta Expósito
Foto: Byrdyak

Escoltar la gana quan és festa i quan no ho és
Menges quan tens gana? Menges quan tens 
temps? O ho fas quan veus menjar? O potser 
menges sense gana? 
Moltes vegades mengem per avorriment, per 
ansietat, per estrès, per celebrar alguna cosa, 
per tristesa... i per tant, moltes vegades, sense 
gana.... Potser fi ns i tot has intentat posar-
hi remei perquè no vols estar “picant” durant 
tot el dia. O bé, fas 3 o 4 àpats al dia, de tota 
la vida. En qualsevol cas, avui et vull explicar 
què passa quan escoltem la gana i per què és 
interessant que ho fem.
Avui dia, no solem estar en situació de passar 
gana, per tant, quan volem menjar, normalment 
ho fem. Així que no cal anar amb un plàtan a la 
motxilla per si de cas.
Si el nostre cos és tan savi, dissenyat d’una 
manera tan “perfecta”, vol dir que la sensació 
de gana ti ndrà un signifi cat i fer-li cas pot ser 
de rellevant importància. Això sí, el nostre cos 
funciona millor amb aliments reals, evitant tots 
els processats, els que ens poden dir que tenim 
gana quan realment no n’hi ha. 
Quan nosaltres mengem la quanti tat d’aliments 
que necessitem en funció de la gana que tenim, 
si aquests aliments són de qualitat, la gana serà 
real. 
A més a més, deixar reposar el sistema digesti u 
entre menjades és molt important per la salut. 
Durant els períodes de dejuni, quan l’estómac 
i l’intestí  prim no contenen aliment, apareixen 
uns moviments que ajuden el cos a eliminar 
les restes d’aliments i bacteris. Fixa’t que si 
mengem durant tot el dia, cada 15-20 minuts 
o cada hora o cada dues... o fi ns i tot fem els 5 
àpats al dia, pot ser que el cos no faci aquesta 
neteja tan important i apareguin algunes 
incomoditats com infl or, problemes digesti us, 
més gasos, etc.

Dit això, et faig algunes recomanacions: 
• Fes una llista d’aliments reals. Mira la nevera 

i el rebost, posa en una capsa els aliments 
processats, els que no són aliments reals, 

i elimina-ho. Cada vegada que vagis a 
comprar, procura que siguin els aliments 
de la llista. Recorda que hi hauria d’haver 
vegetals abundants, si no poden ser 
ecològics, procura que siguin de proximitat 
i temporada. 

• Posa-t’ho fàcil per menjar qualitat. Deixa’t 
aliments reals cuits i preparats a la nevera 
perquè quan ti nguis gana trobis cuinats 
saludables. Això serà imprescindible per 
poder seguir una alimentació sana. D’aquesta 
manera, no caldrà que vigilis la quanti tat que 
menges, sinó que ingereixis per la gana que 
tens. 

• Posa’t la norma de menjar assegut/da, sense 
distraccions (no miris la TV, mòbil...), observa, 
assaboreix i gaudeix del plaer de menjar. 

• Amb tot això, procura escoltar-te la gana1, 
caldrà que cada vegada abans de menjar et 
pregunti s si en tens, i si és que no, pregunta’t 
també si més tard, quan en ti nguis, estaràs 
en un lloc on hi haurà possibilitat de menjar. 

• Procura mantenir una vida acti va dins les 
teves possibilitats fí siques. 

• I per aquestes festes o celebracions en 
general et recomano que quan seguis a taula 
de grans plats suculents, escolti s primer la 
gana, i de tot el que hi ha, vegis què realment 
t’encanta i què vols gaudir. Gaudeix però 
no deixis d’escoltar la gana. Tu pots escollir 
el que menges i la quanti tat en funció de la 
gana que tens. Si fas un dinar més copiós o 
amb plats més elaborats, pots perfectament 
no sopar, si així t’ho demana el cos. 

Espero que amb tot això puguis gaudir de 
l’alimentació sana, respectant la teva gana!

1. Evitar en cas de diabeti s ti pus 1, en funció dels nivells de glucosa.

Si teniu algun dubte o suggeriment podeu 
escriure un correu a martadieti sta@gmail.com o 
bé consultar a www.martaexposito.cat
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DESEMBRE 2022

BANYOLES

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

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

PORQUERES
Dies 19, 20, 21, 22, 23 
JOSEP M. TORRES
Tel. 667 989 894 (Guàrdia)

CORNELLÀ DEL TERRI
Dies 27, 28, 29, 30 
M. CARME BUSQUET
Tel. 676 214 419 (Guàrdia)

SERINYÀ
Dies 1, 2 
ROSA M. PIJUAN
Tel. 615 370 311 (Guàrdia)

FONTCOBERTA
Dies 5, 7, 9
NATÀLIA RUHÍ
Tel. 646 474 828 (Guàrdia)

CAMÓS
Dies 12, 13, 14, 15, 16
CARME FRIGOLÉ 
Tel. 673 586 979 (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

Dr. Eduardo Reyes Afonso
Número de col·legiat: 6996Ginecòleg

www.clinicasalus.org @clinica_salus_infirmorum@ClinicaSalusInfirmorum

ALIMENTAR-SE
DURANT L'EMBARÀS

Menjar per dos? No, no cal; només has d’adaptar-te a la 
teva nova realitat i seguir una dieta sana i equilibrada.

Seguir una dieta sana durant l’embaràs és
essencial per assegurar un correcte
desenvolupament del fetus. Se sol dir que
una embarassada ha de menjar per dos per
donar llum a un nadó fort i sa, però això és
fals. Només has d’augmentar la ingesta
d’aliments per adaptar-la a la teva nova
realitat. Pensa que el teu pes només pot
créixer entre 9 i 14 quilos... Menja fruita, verdures i llegums.

Evita grasses, brioixeria i sucres.
Els làctics, sempre pasteuritzats.
Els ous han d’estar molt ben cuinats.
Evita la carn poc feta i els embotits.
Beu aigua amb regularitat.
No fumis ni beguis alcohol.

I com ha de ser, aquesta alimentació?
Equilibrada i saludable, prestant atenció a
certs nutrients que cobren més
importància o a alguns aliments que hem
d’evitar, així com assegurar-ne d’altres
que ens ajudin a prevenir problemes en
aquesta etapa, com ara el restrenyiment.

972 57 02 08DEMANA HORA AL 
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PREVENCIÓ I SEGURETAT
Per Faust Moreno Rodríguez

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

Compres nadalenques online
Arriba el Nadal i el moment de pensar en les 
compres. Si decidiu fer-les en línia, cal tenir en 
compte una sèrie d’aspectes per fer-ho amb 
seguretat.
A l’hora de comprar per Internet, és important 
escollir un comerç electrònic que sigui segur i 
de confi ança, és a dir, que conegueu o del qual 
ti ngueu alguna referència per amics, familiars, 
etc.  
Si dubteu, feu comprovacions abans de 
comprar-hi:  
• Busqueu les referències i impressions 

d’altres compradors i altres usuaris a la xarxa. 
• Mireu que sigui un web mínimament 

presentable/formal (sense faltes d’ortografi a 
ni traduccions mal fetes, per exemple). 

• Localitzeu les dades de contacte i una adreça 
fí sica d’ubicació de l’empresa.  

• Assegureu-vos que disposi d’informació 
sufi cient i clara sobre les característi ques i 
els preus dels productes que s’hi ofereixen. 

• Si els preus són molt més baixos que els 
preus reals, pot ser indici que som davant 
una possible compra no segura.  

• Les ofertes amb preus molt baixos, amb 
comptador de temps o de nombre de 
persones que rebran l’oferta, podrien ser 
estafes que cerquen la resposta compulsiva 
dels compradors o compradores. Feu les 
comprovacions per verifi car que no és el cas.

Mesures de seguretat de la pàgina web.  
• Reviseu que s’informi correctament de les 

condicions: les modalitats de pagament 
i d’enviament disponibles, el cost del 

transport, els terminis d’entrega i els 
sistemes de devolució.  

• Comproveu si l’adreça electrònica comença 
per htt ps –és un senyal de seguretat–. A més, 
a la part inferior del navegador hi apareixerà 
el dibuix d’un cadenat tancat.

Per seguretat, és preferible que no accediu a 
boti gues virtuals des d’enllaços que us arribin 
per missatge o per correu electrònic. És més 
segur escriure directament l’adreça en el 
navegador o guardar en els vostres favorits les 
adreces dels comerços electrònics que useu 
amb més freqüència. Així evitareu accedir per 
error en dominis fraudulents que pretenen 
simular els originals usant noms semblants.  
Tampoc no és recomanable fer compres des 
d’ordinadors públics i xarxes Wi-Fi obertes 
(sense contrasenya).

Podeu obtenir més informació a:
htt ps://mossos.gencat.cat/ca/temes/Internet-
xarxes-socials-i-aplicacions/compres_segures_
internet/
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MENJAR BÉ
Per Jaume Fàbrega

Xocolata desfeta
La xocolata desfeta és una beguda tí picament 
ibèrica, de la qual ja parla amb entusiasme 
-època de la seva màxima difusió- el baró de 
Maldà al seu magnifi cent Calaix de Sastre.
Aquesta beguda ha estat i és encara avui 
popular al nostre país, com a esmorzar ritual 
de festa (Nadal, diada de Sant Jordi al Pati  dels 
Tarongers), com a esplai infanti l, eclesiàsti ca o 
com a ressopó reconfortant. 
A casa era ritual fer-la el matí  de Nadal per 
esmorzar, i com que vivíem en un mas una 
mica aïllat i no disposàvem de mitjans per 
aconseguir melindros, ensaïmades i fi ns i tot 
coca -ingredients autòctons- o xurros (tot i 
que aquests es feien a casa, de tant en tant), la 
menjàvem amb torrada. Torràvem unes grosses 
llesques de pa i les tallàvem en forma de ti res 
(com si fossin un melindro de pobre).

INGREDIENTS
Vuit cullerades ben plenes de xocolata ratllada.
Un litre i mig de llet.
Mig paquet de pólvores per fer fl am o crema.
Quatre cullerades de sucre.

ELABORACIÓ
Poseu un recipient prou gros al foc amb la 
llet. Quan arrenqui el bull hi ti reu tots els 

ingredients, barrejats abans en un bol amb 
una mica de llet o d’aigua, i passant-ho per 
un colador a fi  d’evitar grumolls. Remeneu-ho 
contí nuament, fi ns a uns quatre minuts després 
que arrenqui el bull, ja que sinó s’enganxaria; 
en tot cas, no pareu de remenar, a foc ben baix. 
Serviu-la tot seguit. 

NOTES
Aquesta xocolata també es pot fer amb cacau 
en pols per a xocolata (que conté farina). 
Normalment s’emprava xocolata de rajola 
expressa per a desfer, que solia contenir farina 
i era aromati tzada amb canyella, fabricada 
a Banyoles mateix, hi havia dues fàbriques, 
l’Amatller i la Torras. M’agradava especialment 
aquesta darrera, sobretot pels cromos i pel fet 
que els papers d’embalatge els podíem canviar 
per vals per anar als “cavallitos” durant la Festa 
Major de Sant Marti rià.

Bones Festes!
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BANYOLES
Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

XV FIRA DE NADAL 

TALLERS I MOSTRA D’OFICIS 
ARTESANS 
10 I 11 DE DESEMBRE DE 2022
PLAÇA MAJOR
Dissabte, de 10 a 20 h.
Diumenge, de 10 a 15 h.
Enguany amb més de 15 oficis artesans, 
diversos espectacles nadalencs, amb un espai 
de circ i Mercat de Nadal, amb més de 40 
parades de productes artesanals.

VIU EL NADAL #debanyoles 
Consulta el programa d’activitats específic a 
de.banyoles.cat
Organitza: Ajuntament de Banyoles.
Col·labora: Diputació de Girona.                               
Associació Banyoles Comerç i Turisme.
Associació de Pessebristes de Banyoles.
Fundació Autisme Mas Casadevall.

ENCESA DE LLUMS DE NADAL DE 
BANYOLES

DIVENDRES 2 DE DESEMBRE
A les 19 h. A la plaça Major. 
PROJECCIÓ DE MAPPING, a càrrec dels 
instituts del Pla de l’Estany.
CANTADA DE NADALES, a càrrec de la Coral 
Veus de l’Estany.
XOCOLATADA POPULAR (recomanem portar 
el got reutilitzable).

PROGRAMACIÓ DE NADAL 2022

Del 3 de desembre al 8 de gener. Monestir 
de Sant Esteve. EXPOSICIÓ DE PESSEBRES 
DE BANYOLES I COMARCA. 58è Concurs de 
Pessebres de Banyoles.

Dies 10 i 11 de desembre,  Fira de Nadal i 
Mostra d’Oficis Artesans, a la plaça Major.

Dia 11 de desembre, 12 h., Desfilada per La 
Marató TV3, a la plaça de les Rodes. 

Dia 16 de desembre, de 17 a 19 h., Farem 
cagar el tió amb en Jordi Tonietti, a la plaça Major. 

Dia 17 de desembre. Plaça del Monestir.
A les 11 h. CANTADA DE NADALES. A càrrec 
de l’alumnat de Sensibilització de l’EMMB. 
A les 12 h. PRESENTACIÓ DELS PATGES 
REIALS A BANYOLES. 
Donem la benvinguda als patges reials, en 
MEC, la PUF, en MUSSI, la XUM i en LUP. 
Com cada any, venen amb moltes històries 
noves per explicar-vos i de ben segur que 
necessitaran la vostra ajuda! Us esperem a 
totes i a tots per donar el tret de sortida a 
aquestes festes tan esperades! 
Consulteu la informació actualitzada a 
www.festesbanyoles.cat, a les xarxes                        
@festesbanyoles i a l’instagram dels patges    
@reisbanyoles.

Dia 18 de desembre, d’11 a 13 h., Farem cagar 
el tió amb en Jordi Tonietti, a la plaça Major. 

Dies 20 i 21 de desembre. De 17 a 20 h., 
Àngels, Dimonis i Pastors: 
Dia 20 de desembre, a la Vila Olímpica, plaça 
de les Rodes i Barri Vell. 
Dia 21 de desembre, a la plaça Sant Pere, 
Passeig Mn. Constans i Barri Vell.  

AMBAIXADA REIAL
Dies 24 i 26  de desembre, de 10 a 14 h.
Dia 27 de desembre, de 16 a 20 h.
Dia 2 de gener, de 16 a 20 h. 
Claustre del Monestir de Sant Esteve. 
RECOLLIDA DE CARTES I VISITA A 
L’AMBAIXADA REIAL.
Veniu a visitar la nova Ambaixada Reial de 
Banyoles! Veniu a gaudir d’una visita guiada 
màgica, meravellosa i molt emocionant per 
l’ambaixada dels Patges de l’Orient a Banyoles. 
Entrades a https://cultura.banyoles.cat, a partir 
del 17 de desembre.
Consulteu la informació actualitzada a: 
www.festesbanyoles.cat, a les xarxes   
@festesbanyoles i a l’instagram dels patges  
@reisbanyoles.

Associació
de Pessebristes

de Banyoles Consorci de Benestar Social
Pla de l’Estany • Banyoles



Associació
de Pessebristes

de Banyoles Consorci de Benestar Social
Pla de l’Estany • Banyoles
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Dia 25 de desembre. De 21 a 5:30 h. Pavelló 
de la Draga. QUINA LIADA! Amb l’actuació de 
PELUKASS.
Reinventem el concepte de Quina per 
capgirar el Pavelló de la Draga amb una liada 
monumental que serà recordada. Prepareu-
vos... Recorda: Per Nadal cap ovella al seu 
corral.
Preu: Entrada anti cipada. 15€ (Quina 
espectacle + concert/ DJ i 1 cartró inclòs) / 
10€ (concert i DJ).
Més informació: 
Instagram @quinaliada i @barraquesbanyoles 
Porta’t el got de casa!
Organitza: Barraques de Banyoles.

Dies 26 i 30 de desembre, 6, 7 i 8 de gener. 
18 h., Els Pastorets de Banyoles, al Teatre 
Municipal.

Dia 31 de desembre, a les 11 h., Tots som 
l’Home dels Nassos, a la plaça Major i Barri Vell.                         

Dia 4 de gener, de 10:30 a 13 h., TALLER DE 
BOMBES (fanalets), a càrrec de l’Escola de 
Natura, a la plaça Major.  

DIMECRES 5 DE GENER 
Arriba la nit més màgica de l’any. Veniu a 
donar la benvinguda a Ses Majestats Els Reis 
de l’Orient MELCIOR, GASPAR i BALTASAR.  
Juntament amb els patges farem que la seva 
estada a Banyoles sigui difí cil d’oblidar. Estem 
preparant un gran espectacle amb música, 
llums i molta màgia.
A les 18 h. Passeig Darder (davant el camp 
de futbol nou). ARRIBADA DE LA COMITIVA 

REIAL: músics i cossos de ball; tamponers, 
caramel·lers i polsim; les banderes, els dracs i 
les màscares. 
A les 18:30 h. Camp de futbol nou. 
ESPECTACLE DE BENVINGUDA DE SES 
MAJESTATS ELS REIS DE L’ORIENT 
Tot seguit, CAVALCADA DE SES MAJESTATS 
ELS REIS D’ORIENT.
Recorregut: Passeig Darder, c/ Barca, 
c/ Estany, plaça de les Rodes, c/ Jacint 
Verdaguer, c/ Porta dels Turers, plaça Major, 
c/ Àngel Guimerà, passeig de la Indústria i fi nal 
davant l’Ajuntament.
A parti r de les 19:30 h. Plaça de les Rodes. 
XOCOLATADA.
En cas de pluja intensa durant tot el dia, els 
actes del dia 5 a la tarda, es portarien a terme 
dins el pavelló de la Draga. 

ARTS ESCÈNIQUES

CINEMA DOCUMENTAL
KARAOKE PARADISE
El Documental del Mes.
Qui canta els mals espanta. El gèlid paisatge 
de Finlàndia amaga una passió contagiosa 
pels karaokes. Garatges, bars, el saló de casa... 
Tothom és benvingut.
Dijous 1 de desembre, 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. Preu: 3 €.

TEATRE
M’HAURÍEU DE PAGAR, de Jordi Prat.
Autoria i direcció: Jordi Prat i Coll / Intèrprets: 
Àurea Márquez, Albert Pérez i Francesc 
Cuéllar / Carles Roig.

BONES FESTES!
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Amb M’hauríeu de pagar, Jordi Prat i Coll es va 
reivindicar fa dos anys com a dramaturg, un rol 
que ha revalidat amb Fàtima. 
Un text amb personatges trencadissos, fràgils, 
que l’autor també dirigeix per centrar tota 
l’atenció del públic en uns relats que teixeixen 
una delicada teranyina de connexions 
que travessen el temps. Teatre pur, sens 
ornaments. Només la paraula i l’actor. No cal 
res més quan tot és excel·lent.
Divendres 2 de desembre, 20 h. Teatre 
Municipal. Preu: 20 €.

TEATRE
SCROOGE
Cor de Teatre.
Intèrprets, Cor de Teatre: Clàudia Àlvarez, 
Anna Artigas, Fiona Batlle, Flora Capità, Lluís 
Coll, Carla Costa, Sara Costa, Clara Duran, 
Aleix Fernàndez, Jordi Forcadell, Mariona 
Ginès, Sara Gómez, Valentina Gómez, Violeta 
Gómez, Marc Grabulosa, Enric López, Ariadna 
Llop, Martina Majó, Nasi Marco, Martina Mir, 
Llum Pérez, Bruna Pla, Ferran Plana, Pere 
Quintana, Sylvia Robinson, Òria Sitjà, Joan 
Vila, Lluc Vilanova, Rosa Vilanova i Jordana 
Villar.
Les festes de Nadal. En aquestes mateixes 
paraules, deia Charles Dickens, hi ha alguna 
cosa màgica. Qui en sentir-les no experimenta 
un sentiment que li omple de cap a peus 
l’ànima de joia? Hi ha qui dirà que Nadal ja no 
és el que era en temps antics, o bé que ara 
els bons sentiments queden esborrats pels 
grans centres comercials. Però no perdem 
l’esperança i tornem a explicar a tots els 
escèptics que un altre Nadal és possible.

Dissabte 3 de desembre, a les 18 h.
Diumenge 4 de desembre, a les 18 h.
Dilluns 5 de desembre, a les 18 h.
Dimarts 6 de desembre, a les 18 h.
Espai: La Factoria d’Arts Escèniques.
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla

CINEMA FAMILIAR
EL NADAL DEL SR. BRANQUILLÓ
Cicle de cinema familiar.
El senyor Branquilló viu al gran roure d’un parc 
infantil amb la seva senyora Branqueta i els 
seus tres fills. El pare Branquilló s’endinsarà 
en una èpica aventura a través de les quatre 
estacions que el portarà molt lluny de casa 
seva. Tornarà a temps per celebrar el Nadal 
amb la seva família? Una història màgica que 
anirà acompanyada de les aventures d’una 
bruixa molt simpàtica i la seva escombra 
voladora!
Dijous 8 de desembre, 17 h. Auditori de 
l’Ateneu. Preu: 5 €.

MÚSIQUES MODERNES
CESK FREIXAS
Presentació del disc Direm nosaltres, a les 
comarques gironines.
Cesk Freixas: veu i guitarra / Roc Casagran: 
rapsode / Víctor Nin: guitarres.
“Per primera vegada, dedicaré un disc sencer 
a musicar els versos d’un poemari que ha 
escrit un dels escriptors contemporanis més 
celebrats de la literatura catalana”. Aquestes 
paraules de Cesk Freixas es refereixen a Roc 
Casagran i el seu poemari Direm nosaltres, títol 
també de la gira de presentació del nou disc 
del cantautor penedesenc.

Bon Nadal i feliç Any Nou!
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Seguint la línia estètica que es va iniciar amb el 
disc i els concerts en directe de Memòria, Cesk 
Freixas segueix impulsant la cançó d’autor del 
país. I ho fa acompanyat, amb Roc Casagran 
com a rapsode i el guitarrista Víctor Nin. 
Junts oferiran un nou treball discogràfic amb 
la mirada posada cap a les arrels, la terra, la 
cura de la nostra llengua i allò més genuí de la 
música feta des de la proximitat.
Dissabte 10 de desembre, 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. Preu: 8 € anticipada / 11 € taquilla.

TEATRE FAMILIAR
LA PASTISSERA I ELS FOLLETS
Cia. L’Estaquirot Teatre.
Un bon dia la Neus, la pastissera, nota que 
a l’obrador hi passen coses estranyes i es 
neguiteja perquè pensa que potser hi ha 
ratolins. Però el que realment passa, és que hi 
ha uns follets que des de fa molts anys viuen 
en aquella pastisseria.
La companyia L’ESTAQUIROT Teatre el 2023 
celebra 50 anys i aquesta serà la seva última 
temporada. No hem volgut perdre doncs 
l’oportunitat de gaudir, un cop més, d’un dels 
seus espectacles. 
Diumenge 11 de desembre, 12 h. i 17 h. La 
Factoria d’Arts Escèniques.
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla.

CINEMA
LA VOLUNTARIA
Cicle Gaudí.
Direcció: Nely Reguera. Intèrprets: Camen 
Machi, Itaso Arana, Arnau Comas, Dèlia 
Brufau, Yohan Levy i Henrietta Rauth.
La Marisa, una doctora recentment jubilada, 

cansada de comparar-se amb les seves 
amigues decideix viatjar a un camp de 
refugiats a Grècia on, aparentment, busquen 
gent com ella. Un cop allà es troba una realitat 
totalment diferent de la que s’esperava i 
comença a entendre que existeixen uns límits 
entre estimar i sentir-se útil.
Durada: 99 minuts.
Divendres 16 de desembre, 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. Preu: 4’5 €.

TEATRE
ELS PASTORETS DE BANYOLES
Cor de Teatre.
Aquest any tornem amb més força, i alguna 
novetat, per emocionar tota la família. 
Orquestra, cor, actrius i actors es fusionen per 
interpretar aquest espectacle genuïnament 
banyolí.
Dilluns 26 de desembre, 18 h.
Divendres 30 de desembre, 18 h.
Divendres 6 de gener, 18 h.
Dissabte 7 de gener, 18 h.
Diumenge 8 de gener, 18 h.
Espai: Teatre Municipal. Preu: 12 €.

BIBLIOTECA COMARCAL

ACTIVITATS  INFANTILS I FAMILIARS
Dijous 1 de desembre. 17 h. Biblioteca.
CLUB DE LECTURA INFANTIL Devorallibres.
El misteri del paper de vàter volador, amb 
l’autora, Anna Cabeza.
En aquesta ocasió, la Carme, la Rosalia i 
l’Ascenció, acompanyades del seu estimat 
net, viatjaran a Nova York per participar a 
l’International Granny Detective Conference. 

Pintors

Xavi Clavero
Tel. 616 490 632

xaviclaveropintor@gmail.com

Rubén Parreño
Tel. 615 169 759

rubenparrenor@gmail.com
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L’hotel on s’allotgen serà l’escenari de dos 
grans misteris: un segrest i la desaparició del 
paper de vàter! Per a infants de 9 a 12 anys. 
Conductor: Xavi Garcia.

Dijous 15 de desembre. 17:30 h. Biblioteca.
HORA DEL CONTE
Per Nadal cada conte al seu..., a càrrec de David 
Planas.
Doncs sí, per Nadal tots els contes tenen 
el seu lloc, com les ovelles, i el seu lloc serà 
la Biblioteca de Banyoles. El Tió i els Tres 
Reis ens acompanyaran en aquesta sessió 
divertida. 
A partir de 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.

UNA AU ELEGANT QUE VESTEIX AMB FRAC,
TOT I QUE ALS GELS ON HABITA,
LI FARIA MÉS PROFIT UN BON ANORAC

ACTIVITATS ADULTS
CLUB DE LECTURA
Dimarts 20 de desembre. 19 h. Museu Darder.
La princesa sou Vós, amb l’autora, Blanca Llum 
Vidal.

Amb estil barroc i, per això modern, La 
princesa sou Vós és un Werther en temps de 
poliamor. Blanca Llum Vidal desmunta les 
relacions de poder dins el discurs amorós.
Conductor: Albert Torrescasana

EXPOSICIÓ DOCUMENTAL
Del 12 de desembre al 5 de gener. Biblioteca.
Per Nadal cada ovella al seu corral
Suggeriments per preparar les festes de 
Nadal i gaudir-les: cuina, manualitats, jocs, 
tradicions, novel·les, contes, cinema, música, 
guies de viatge... Perquè tothom pugui gaudir 
de les festes a la seva manera i amb la nostra 
companyia.

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

NOVETATS DESEMBRE 
INFANTIL - FICCIÓ
El Follet Oriol i un rescat extraordinari. Òscar 
Sardà. Barcanova. 
He vist un mamut! Alex Willmore. Baula. 
El Rovell de l’ou. Amy Timberlake. Flamboyant. 

INFANTIL - CONEIXEMENTS
Belleses: història de la diversitat. Soledad 
Romero. Mosquito. 
Fake over. Nereida Carrillo. Flamboyant. 
El món dels verins. Sarka Fenykova. Joventut. 
NARRATIVA JUVENIL
La casa en Hoarder Hili. Mikki Lish. Destino. 
El castell ambulant. Diana Wynne Jones. 
Indòmita. 

Dr. JOSEP Mª RAMOS i MAESO
Ed. FLORA. Av. Països Catalans, 3 2n E - Banyoles

Telèfon: 972 58 27 27 (hores convingudes)
Per  demanar hora: 

Dilluns, dimarts i dijous, a la tarda, de 16:15 a 20 h.

CONSULTORI D’OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA
ECOGRAFIA OBSTÈTRICA I GINECOLÒGICA

Control de l’embaràs i part
Tècniques de diagnòstic prenatal

Bones Festes!
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Quan la boira ens cobreixi. Ramona Solé. 
Llibres del Delicte.
Theodosia i les serps del caos. R. L. Lafevers. 
Bambú. 

ADULTS - FICCIÓ
L’esdeveniment. Annie Ernaux. Angle. 
La mentida més bonica. Francesc Serés. Proa. 
El tercer casament. Kostas Taktís. Trotalibros. 
 
ADULTS - NO FICCIÓ 
Córrer per amor. Anna Comet. Columna. 
Moda circular: para una industria sostenible de 
la moda. Peggy Blum. Blume. 
Zoocities: animals salvatges a la ciutat. Joëlle 
Zask. Faktoria K Vitamina k.

CÒMIC
Pardaleta. Joana Estrela. Meraki. 
Un os al Marroc. Lluc Silvestre. Andana.

CINEMA
El secreto de Vicky. Denis Imbert. França 2021. 
Escape Room. Hèctor Claramunt. Catalunya 
2022. 

MÚSICA
Carnival of the Animals. The Kanneh-Masons. 
Libres. Las Migas.

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

Tancament:
Dilluns 5 i els dissabtes 24 i 31 de desembre.

MUSEUS DE BANYOLES

TALLERS DE NADAL DELS MUSEUS
Dies 2, 3 i 4, 5 de gener de 2023.
Aquest Nadal vine als Museus a fer els tallers i 
els jocs per passar unes bones festes! 
Els tallers estan organitzats en blocs de dos 
dies cada un, teniu l’opció d’inscriure-us a tots 
els dies o a algun dels blocs de dos dies. 
Activitat amb reserva prèvia. Places limitades. 
Inscripcions a partir de l’1 de desembre.
Més informació i reserves: 
www.museusdebanyoles.cat
Horari: de 9 a 13 h.
Preu: 20€ per paquet de 2 dies.
Lloc: Museu Darder de Banyoles
Organitza: Museus de Banyoles, Ajuntament 
de Banyoles.

NADAL ALS MUSEUS
Del 22 de desembre al 8 de gener
Nadal als museus
Un any més els 26 museus de les Comarques 
de Girona s’uneixen per impulsar la 8a edició 
de Nadal al Museu. Vine als muses a descobrir 
què hem preparat per a vosaltres, participa-hi i 
t’enduràs un obsequi! 
Lloc: Museu Darder.
Organitza: Museus de Banyoles, Ajuntament 
de Banyoles, Xarxa de Museus de les 
Comarques de Girona. 

DIJOUS CULTURALS
Dijous 15 de desembre, a les 17 h.
Alternatives energètiques a la llar. A càrrec de 
Ramon Caralt, enginyer.

Bones Festes de Nadal!
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Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 839 067

pablopenabad72@gmail.com

L’autoconsum energètic, les energies 
renovables, què fer des de casa per canviar 
l’actual model energètic buscant fórmules 
per contribuir a la sostenibilitat i lluitar contra 
l’emergència climàtica.
Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder.
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.
Activitat 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 
Del 8 d’octubre de 2022 al 8 de gener de 
2023
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, per què la causa 
que defensava –la lluita contra els mals usos 
feudals– va ser tan important en el passat i per 
què ho és encara en el present.
Lloc: Museu Darder.
Organitza: Can Trona -Centre de Cultura i 
Natura de la Vall d’en Bas-, Ajuntament de 
la Vall d’en Bas, Campus Patrimoni Cultural 
i Natural de la Universitat de Girona, 

Ajuntament de Banyoles, Museu Arqueològic 
de Banyoles
Col·labora: Ajuntament d’Amer, Ajuntament 
de les Planes d’Hostoles, Ajuntament de Sant 
Feliu de Pallerols. 
Entrada gratuïta.

XERRADES
Dijous 1 de desembre, a les 19 h.
Qui eren els remences? On vivien? Què van 
fer? Què els caracteritzava? Com i on vivien? 
Tots eren pagesos? Tenien tots les mateixes 
condicions? La mateixa capacitat econòmica? 
Van lluitar per la llibertat? Només per la 
llibertat? Van guanyar? Al voltant d’aquestes i 
altres preguntes girarà la xerrada. D’algunes, 
hi haurà resposta concreta mentre que d’altres 
quedaran obertes. A càrrec de Rosa Lluch, 
historiadora i comissària de l’exposició. 
Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder de 
Banyoles.
Activitat gratuïta.

VISITES GUIADES
Dissabte 3 i diumenge 18 de desembre.
Visita al Parc Neolític de la Draga.
Entrarem dins les reconstruccions de les 
cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a 
dia d’un grup de pagesos i ramaders neolítics. 
Esbrinarem què menjaven, què caçaven, què 
cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
Hora: 11.30 h 
Lloc: Parc Neolític de la Draga
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hora
Entrades: museusdebanyoles.cat
AMB RESERVA PRÈVIA. L’activitat només es 
durà a terme si hi ha un mínim d’inscrits.

Dimarts 6 de desembre, a les 11 h.
L’Abat Bonitus i les seves històries (conte amb 
titelles).



Dr. Josep Comerma i Casas
Col. Núm. 2618

Especialista en tractament de varius 
amb microespuma i radiofreqüència

Tractament de varius, varícules i aranyes vasculars, cuperosi, 
punts Rubí, edemes, tromboflebitis i nafres.

CONSULTA A FIGUERES: 
C. Tramuntana, 6 – 3r 2a FIGUERES
Telèfon 972 50 75 19

CLÍNICA BOFILL A FIGUERES: 
C. Sant Llàtzer, 4 (Pl. Triangular) FIGUERES
Telèfon 872 55 09 99

 www.josepcomerma.cat · info@josepcomerma.cat
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L’abat Bonitus és molt vellet i despistat, però 
fa molts i molts anys va ser un personatge 
molt important, ja que era l’amo i senyor de 
Banyoles i de l’estany. Li donarem un cop 
de mà a l’abat i al seu ajudant Martirià per 
descobrir l’amagatall d’un preuat tresor que no 
recorden on van amagar...
Durada: 1 hora.
Edat: a partir de 3 anys acompanyats d’un 
adult.
Lloc: Monestir de Sant Esteve.
Preu: gratuït.
Informació i reserves: 
Museu Arqueològic de Banyoles, tel. 972 57 
23 61; comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

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 10 de desembre, a les 19 h.
TARDES DE CIÈNCIA
Les dades espacials: què són i per a què 
serveixen? A càrrec Toni Sellarès, matemàtic.
Les eines de cerca que permeten visualitzar 
la ubicació d’una farmàcia, la ruta més curta 
per carretera entre dues localitzacions o els 

cinc restaurants més propers a una ubicació, 
són exemples d’eines que processen dades 
espacials per mostrar la informació que 
busquem.
L’objectiu de la xerrada és fer una introducció 
a les dades espacials, presentar algunes de les 
tècniques geomètriques bàsiques que es fan 
servir per a processar-les i mostrar diversos 
exemples d’utilització i processament de dades 
espacials. 
Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder de 
Banyoles i en directe per YouTube.
Activitat gratuïta.

Divendres 16 de desembre, a les 19 h.
CICLE OBJECTIU 2030, PER UN PLA DE 
L’ESTANY SOSTENIBLE. 
S’analitzen els problemes ambientals que 
afecten a nivell planetari i es fan propostes 
per fer de la nostra comarca un espai més 
sostenible.
Serà la resistència als antibiòtics la propera 
pandèmia? A càrrec de Carles Borrego, ecòleg 
microbià.
Les nostres activitats generen una gran 
quantitat de residus i això fa difícil gestionar-
los adequadament. Tard o d’hora i en diferents 
formes, aquests residus arriben al medi 
ambient i causen un impacte que, sovint, 
passa desapercebut. Un d’aquests impactes 
consisteix en afavorir la disseminació de 
resistències als antibiòtics fora de l’àmbit 
clínic. Aquesta dimensió ambiental, tot i que 

DEL TERRI

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

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

Tel. 972 497 035 / 629 305 428

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

CALEFACCIÓ

FORMEM PART DEL GRUP COMERCIALITZADORA

rma

Bones Festes!



Av. Països Catalans, 93-95 · Banyoles · Tel. 972 57 02 61 ·   www.xumibikes.com · www.tallercanxumeia.com

TALLER

OBERTA LA LLISTA DE RESERVES PER NADAL I REIS!

CONCESSIONARI OFICIAL AL PLA DE L’ESTANY: 

MOTOS, BICICLETES, JARDINERIA I LLOGUER DE MAQUINÀRIA 

CONCESSIONARI OFICIAL AL PLA DE L’ESTANY: 

Bones Festes!

C/ Àngel Guimerà, 14 · BANYOLES ·  Per més informació: Tels. 972 981 708 - 620 970 149

AQUEST NADAL, REGALA al Born!

Hem preparat 
menús especials
per aquestes festes 
nadalenques
A TAULA i PER EMPORTAR

PER A GRUPS 
NADAL i SANT ESTEVE

CAP D’ANY
ANY NOU

PLATS ESPECIALS

Tot per encàrrec
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poc coneguda, és enorme i pot portar-nos 
a una nova pandèmia. Com s’ha arribat fins 
aquí? Com es dona aquest impacte? 
Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder de 
Banyoles i en directe per YouTube.
Activitat gratuïta.

ACTIVITATS FAMILIARS
Diumenge 4 de desembre, a les 11 h.
Descobrim els insectes. 
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una 
persona adulta.
Lloc: Museu Darder de Banyoles
Preu: 5 euros; menors de 3 anys, entrada 
gratuïta.
Durada: 1,5 hores.
PLACES LIMITADES. AMB RESERVA PRÈVIA. 
L’activitat només es durà a terme si hi ha un 
mínim d’inscrits.

Dijous 8 de desembre, a les 11 h.
Investiguem els mamífers. Vine amb família i 
descobrirem a través de l’observació, el tacte 
i la manipulació; el pèl, el color, l’alimentació, 
els excrements... i més coses dels mamífers 
de les nostres contrades. A més,  baixarem a 
l’Espai Darder, on coneixerem altres mamífers 
de terres molt llunyanes. A més, te n’enduràs 
una petita part...
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una 
persona adulta.
Lloc: Museu Darder de Banyoles
Preu: 5 euros; menors de 3 anys, entrada 
gratuïta. Durada: 2 hores.
PLACES LIMITADES. AMB RESERVA PRÈVIA. 
L’activitat només es durà a terme si hi ha un 
mínim d’inscrits.

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.

Dates especials:
Del diumenge 4 al dijous 8, de 2/4 d’11 a 2/4 
de 2 i de 4 a 2/4 de 7.
Dissabtes 24 i 31, de 2/4 d’11 a 2/4 de 2.
Tancat amb motiu de les Festes de Nadal.
Dies 25 i 26 de desembre, i 1 de gener de 
2023.
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.

HORARI ESPECIAL DE NADAL
Durant el període de Nadal l’Oficina Jove 
canviarà l’horari habitual d’atenció a públic.
Del 27 de desembre al 5 de gener (ambdós 
inclosos). 
L’horari d’atenció serà de 9 del matí a 2 de la 
tarda.

TANCAMENT OFICINA JOVE
Els dies 6 (Dia de la Constitució Espanyola), 8 
(Dia de la Immaculada Concepció), 9 i 26 (Sant 
Esteve) de desembre l’Oficina Jove estarà 
tancada. 



Bones Festes!

Restaurant
Can Garriga

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

DINARS: 
Plats combinats, entre setmana

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

Bones Festes!

Hores convingudes:
 Tel. 972 58 08 77 - 650 245 888

C/ de la Llibertat, 31 · BANYOLES

VALS REGAL PERSONALITZATS
Bones Festes!
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CONSTRUCCIONS
pere morgadas

REHABILITACIONS · RESTAURACIONS
OBRA NOVA

Pujals dels Pagesos · Tel. 669 758 092
info@construccionsperemorgadas.com
www.construccionsperemorgadas.com

TÈCNICA D’OCUPACIÓ JUVENIL
Busques feina? Et podem ajudar! T’oferim 
orientació laboral, recerca de feina i 
formacions. Contacta amb la Roser!
Més informació: telèfon 672 386 866; 
rguiu@plaestany.cat 
@promocioterritorialccpe (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 

KARAOKE PARADISE
CINEMA DOCUMENTAL – DOCS DEL MES
Qui canta els mals espanta. El gèlid paisatge 
de Finlàndia amaga una passió contagiosa 
pels karaokes. Garatges, bars, el saló de casa... 

Tothom és benvingut.
Dijous 1 de desembre. 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. 3 €.

EL NADAL DEL SR. BRANQUILLÓ
CINEMA FAMILIAR
El senyor Branquilló viu al gran roure d’un parc 
infantil amb la seva senyora Branqueta i els 
seus tres fills. El pare Branquilló s’endinsarà 
en una èpica aventura a través de les quatre 
estacions que el portarà molt lluny de casa 
seva. 
Dijous 8 de desembre. 17 h. Auditori de 
l’Ateneu. 5 €.

CESK FREIXAS
MÚSIQUES MODERNES
PRESENTACIÓ DEL DISC DIREM NOSALTRES 
A LES COMARQUES GIRONINES
Després de Memòria, el cantautor penedesenc 
Cesk Freixas presenta Direm nosaltres, un 
àlbum basat en el poemari homònim de Roc 
Casagran, que també l’acompanya en directe 
oferint els seus propis versos. 
Dissabte 10 de desembre. 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. 8 € anticipada / 11 € a taquilla.

LA VOLUNTARIA
CINEMA – CICLE GAUDÍ
Cansada de la seva vida de jubilada i de 
comparar-se amb les seves amigues que són 
àvies, la Marissa decideix viatjar a un camp de 

Bones Festes!

Bones Festes!



Tenim packs d’alta cosmètica natural fets a mida per a elles, ells i els més petits!

BONES FESTES!

Ara més que mai,

regala benestar 

a qui més estimes!

inspirafisioesteticacentre_inspira

C/ Església, 19 - 17846 Mata (Porqueres) 
www.inspirafisioestetica.com ·  info@inspirafisioestetica.com

ATENEM AMB CITA PRÈVIA: Tel. 634 500 951

VALS REGAL
DE SALUT 
I BELLESA

Pressupostos sense compromís

TAPISSEM CAPÇALS DE LLIT

TAPISSERIES · TENDALS · CORTINATGES · NÒRDICS · LLENÇOLS · CATIFES

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

Bones Festes!
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refugiats grec. A l’arribar-hi descobreix una 
realitat que no havia imaginat i que la porta a 
explorar els límits entre l’amor i la necessitat 
de sentir-se útil. 
Divendres 16 de desembre. 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. 4,5 €.

MOVIN’WES
JAZZ
El sextet Movin’wes ens oferirà l’espectacle 
Movin’ Christmas, un recull de les nadales 
més conegudes de la tradició americana, 
anglosaxona i catalana passades pel sedàs 
dels arranjaments jazzístics amb la veu de Sara 
Terraza al capdavant. 
Dissabte 17 de desembre. 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. 10 €.

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 2 de desembre. A les 12 h. El Tint. 
Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles. 
Presentació del Quadern 41 “Hospitals de 
guerra (1936-1939). L’hospital guerra de 
Banyoles i el doctor Jimeno”, basat en les 
ponències del XXVII Col·loqui de Tardor de 
2021.

Diumenge 11 de desembre. A les 8 h. 
Correus de Banyoles. Sortida Conèixer el 

Pla de l’Estany. Porqueres – Sant Miquel de 
Campmajor. Voltants de Merlant i la serra de 
Can Ginestar. Uns 9 km de recorregut, amb 
300m de desnivell i alguna baixada. Cal anar 
ben calçat. 
Inscripció prèvia a www.cecbanyoles.cat 
abans del dia 8 de desembre.

Divendres 16 de desembre. A les 19h. Museu 
Darder. 
Cicle Objectiu 2030
Conferència Serà la resistència als antibiòtics la 
propera pandèmia? A càrrec de Carles Borrego, 
ecòleg microbià.

ASTROBANYOLES

TARDES DE CIÈNCIA
Dissabte 10 de desembre. 19 h. Museu 
Darder. Tema Les dades espacials: què són i per 
a què serveixen. 
Convidat: Toni Sellarés.

LA PORTA DEL MÓN 
Fins 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.

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DE 
QUIM PEDRO MERCADER
Del 16 de desembre al 15 de gener. 
Fa un any en Pedro va rebre un regal molt 
especial: una càmera fotogràfica. Tenia 
cinc anys i una mirada pròpia personal 
però transferible. S’ha passat dotze mesos 
fotografiant el seu món i, ara, amb sis anys fa 
la seva primera exposició, a La Porta del Món. 
El que hi veureu, és un autèntic regal.

SARAJEVO, GUERRA I PAU
 
PROGRAMA D’ACTIVITATS
Dijous 22 desembre - Divendres 24 febrer
Espai Expositiu Can Tarradas / EXPOSICIÓ / 
Sarajevo, guerra i pau. Fotografies de Gervasio 
Sánchez.



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

TALLER OFICIAL EUROREPAR

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

M I Q U E L  i  M A R C  TA B E R N E R

   

T. 646 636 551 - 646 660 106 - 972 59 45 87
M. info@larcplanxa.com W. www.larcplanxa.com

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

JA SOM TALLER EUROREPAR!
ARA AMPLIEM ELS NOSTRES SERVEIS I US OFERIM:

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

VINE AL NOSTRE TALLER I TINDRÀS 
UN 10% DE DESCOMPTE EN EL 

MANTENIMENT ANUAL DEL TEU 
VEHICLE

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

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

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

ESPECIALISTA EN MAMPOSTERIA
(COL·LOCACIÓ DE PEDRA)

REHABILITACIÓ D’HABITATGES, 
FAÇANES I OBRA NOVA

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

DE DIMARTS A DIVENDRES:
MENÚ, a 12,50 € (menú diferent cada dia)

Dies 25 i 26 de desembre, OBERT
Dia 1 de gener, TANCAT

MENÚ CAPS DE SETMANA, a 21,95€

PROMOCIONS ESMORZAR

Entrepans - Sandvitx - Coques - Tapes

PLATS COMBINATS
Bones Festes!

Bones Festes!

Bones Festes!
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Quan es compleixen 30 anys de la guerra de 
Bòsnia-Hercegovina, Sarajevo, guerra i pau 
presenta un recull de fotografies del periodista 
i Premio Nacional de Fotografía Gervasio 
Sánchez: unes en blanc i negre realitzades 
durant la guerra, que s’acaren amb altres 
d’actuals en color, fruit de la tasca de recerca 
de l’autor en els mateixos escenaris del 
conflicte.
Inauguració: Dijous 22 desembre, 19 h.
Divendres 23 desembre, 12 h i 19 h: Visita 
guiada per Gervasio Sánchez.
Gratuït.

Dijous 26 gener. 19 h. Museu Darder
CONFERÈNCIA. 
L’impacte de la guerra en la literatura i el cinema,
a càrrec de Snezana Andelic.
Entre 1992 i 1995 Europa va viure una guerra 
en el seu propi territori que va incloure 
episodis de genocidi que semblava que, 
després d’Auschwitz, no s’havien de tornar 
a repetir. Aquesta experiència traumàtica ha 
quedat reflectida en un gran nombre de llibres 
i pel·lícules fins avui. La bosniana banyolina 
Snezana Andelic ens n’ofereix un recorregut 
pels principals títols.
Activitat paral·lela a l’exposició Sarajevo: guerra 
i pau. Gratuït. 

Dijous 23 febrer. 19 h. Museu Darder.
COL·LOQUI
De Bòsnia a Banyoles, 30 anys després. 

Moderadora: Mireia Llorens.
Arran de la guerra de Bòsnia (1992-1995) 
moltes famílies bosnianes es van haver de 
refugiar a Catalunya, fugint de l’horror, i hi 
van fer arrels. Banyoles va ser una d’aquestes 
ciutats d’acollida a través de l’entitat 
Associació Col·lectiu Bòsnia al Pla de l’Estany. 
Testimonis i especialistes debaten sobre 
aquella experiència, quan es compleixen 30 
anys del conflicte de Bòsnia i just un any del 
d’Ucraïna.
Activitat paral·lela a l’exposició Sarajevo: guerra 
i pau. Gratuït. 

ART EN BRUT GALLERY
SHOW ROOM 
 
DESEMBRE 2022 I GENER 2023
Exposició/ns: GENIS - 3 Art Corners

Corner-Art 1: Homenatge a Picasso (50 
Aniversari de la seva mort). Obra gràfica, 
literatura i catalogació, etc.
 
Corner-Art 2: Tintín soc jo.  
Tintín-Hergé: L’autor i el personatge.
 
Corner-Art 3: Fons d’Art de la galeria.
Diversos artistes.
 
ART EN BRUT GALLERY - SHOW ROOM
Francesc Macià, 3-5 B 1a - BANYOLES.
Tel. 606 887 933. www.artenbrut.info

FUSTERIA D’OBRA
FUSTERIA DECORATIVA

TREBALLS AMB CNC

Av. Carles Fortuny, 4
17832 ESPONELLÀ (Girona)

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

Tel. 972 576 704
e-mail: porqueres@mafonsa.cat

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

Bones Festes!

Bones Festes!



Per la compra d’una ullera Timberland, pel dia del pare, t’emportaràs un regal!!
Te’l deixaràs perdre?

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

Us desitgem 
 

Bones Festes i 
un feliç any 

2023!!
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PROGRAMACIÓ 58è CONCURS DE 
PESSEBRES DE BANYOLES 

MOSTRA DE DIORAMES PRESENTATS 
EN EL CONCURS DE PESSEBRES 2022
Inauguració: dissabte 3 de desembre, a les 8 
del vespre, al Monestir de Sant Esteve.

Dies: del 4 de desembre de 2022 al 8 de gener 
de 2023. 
Horari: dissabtes i festius: d’11 a 14 h. i de 17 
a 20 h.
Feiners: 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 i 30 de 
desembre i 2, 3 i 4 de gener: de 18 a 20 h.
Visites concertades: 
A info@pessebresbanyoles.cat

PESSEBRES TRADICIONALS
La família Massip Pinatella i la família 
Corominas Bosch han construït dos pessebres 
tradicionals que habitualment es podien veure 
a les cases particulars.

MOSTRA DE FIGURES I PESSEBRE 
MONUMENTAL
La família Torrent ha fet donació a l’Associació 
de les figures i del pessebre monumental 
exposat en el Monestir.

FIGURA DE L’ASSOCIACIÓ
NADAL 2022
Es podran veure les figures de l’Associació de 
Pessebristes per aquest Nadal obra de l’artista 
navarrès Ignacio Fernández Chocarro.

FIGURA DEL PREMI “CIUTAT DE 
BANYOLES”
Aquest any continua la col·lecció d’escultures 
Et baixo una estrella, realitzada per l’artista 
banyolí Jordi Bosch “Barraca”. L’escultura és el 
premi “Ciutat de Banyoles” que es lliurarà al 
primer premi del concurs de diorames.

COL·LECCIÓ DE FIGURES DE JAUME 
DURAN
Exposició de figures, principalment reis, que va 
començar el Sr. Jaume Duran i ha continuat la 
seva família.

Can Duran, plaça Major, 45.
Del 5 de desembre al 7 de gener. 
Feiners: de 18 a 20 h.

Organitza: 
Associació de Pessebristes de Banyoles.
Col·laboren: 
Ajuntament de Banyoles, Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany i Parròquies de Banyoles.

CORAL VEUS DE L’ESTANY

ACTES DESEMBRE
Divendres 2 de desembre, a les 7 del vespre. 
Plaça Major. Banyoles. Acte d’encesa de 
l’enllumenat de Nadal. Cantada de Nadales.

Dissabte 3 de desembre, a les 8 del vespre. 
Monestir de Sant Esteve. Banyoles.
Inauguració de la Mostra de Pessebres.
Cantada de Nadales.

Diumenge 11 de desembre, a les 12 del 
migdia. 
Església parroquial. Crespià.
Festa Major de Santa Eulàlia.
Missa i cantada dels Goigs. Concert

Diumenge 18 de desembre, al migdia. 
Plaça Major. Banyoles.
Participació als actes de La Marató TV3.

Dilluns 26 de desembre, diada de Sant Esteve. 
A les 12 del migdia. 
Església de Santa Maria dels Turers, Banyoles.
Tradicional Concert de Sant Esteve.
Inici dels actes de commemoració dels 50 anys 
de la Coral.

Tots els actes són gratuïts.

Els cantaires de la coral VEUS DE L’ESTANY us 
desitgem unes JOIOSES FESTES DE NADAL 
plenes de MÚSICA i CANÇONS.

Coral VEUS DE L’ESTANY, de Banyoles.
Direcció: Carme Cornellà. 
www.veusdelestany.cat



El Mirador de l’Estany

Us recordem que tenim SERVEI DE CENTRE DE DIA
amb recollida i tornada al domicili.

Residència per a gent gran
Tel. 972 58 04 63
www.elmiradorestany.com
Ctra. Banyoles a Figueres, km. 1,5 - 17820 Banyoles (Girona)
e-mail: elmiradorestany@gmail.com

Bones Festes!
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QUINA LIADA AMB PELUKASS
 
Arriba la Quina Liada a Banyoles, reinventem 
el concepte de Quina per capgirar el pavelló 
de la Draga amb una liada monumental que 
serà recordada. Prepareu-vos... Recorda per 
Nadal cap ovella al seu corral!  
Dia 25 de desembre. Al Pavelló de la Draga de 
Banyoles.
Hora inici 21 h. Final: 05:30 h. Preu: 15 € 
(Quina espectacle + concert/ Dj + 1 cartró) 
/ 10€ (concert/Dj - entrada al finalitzar les 
quines).
Entrades anticipades online. 
Cartró únic per tota la nit. Porta’t el got de casa.
Més informació i entrades a: Instagram 
@quinaliada @barraquesbanyoles  
Organitza: Barraques Banyoles.

GRAN QUINA DE L’INS JOSEP 
BRUGULAT DE BANYOLES

Dissabte 17 de desembre, de 16:30 a 19:30 h. 
QUINA CAFE i BERENAR, vine a fer un cafè, 
una tassa de xocolata o a berenar fent una 
quina.

Diumenge 18 de desembre, d’11 a 14 h. 
QUINA VERMUT, vine a fer l‘aperitiu fent una 
quina.

Lloc: Instal·lacions de l’Institut Josep Brugulat.
Els beneficis es destinaran a col·laborar amb 
les despeses del viatge de final de curs dels 
alumnes de 4t d’ESO. 
Organitza: AFA i els alumnes de 4t d’ESO de 
l’INS Josep Brugulat.

ESCOLA DE NATURA 

CASAL D’HIVERN 2022-23
PARTICIPANTS: Infants de P3 a 6è.

HORARI:
Entrada: entre 8:45 i 9:15 h. 
Sortida: entre 13 i 13:15 h.

DATES I PREUS:
1r torn: 22 i 23 de desembre (25 €).
2n torn: 27, 28, 29 i 30 de desembre (47 €).
3r torn: 2, 3, 4 i 5 de gener (47 €).
Descompte d’un 5% per germans i famílies 
nombroses i monoparentals.

INSCRIPCIONS:
A la web www.escolanaturabanyoles.org
Al telèfon 972 58 13 16 (de 9:30 a 13 h.).
Places limitades.

LA CRISÀLIDE
Dinamitzen: Aina Salvador i Noelia Blázquez, 
educadores de l’Escola de Natura, titulades 
en psicologia i especialitzades en educació 
emocional.
Lloc: Escola de Natura de Banyoles
Dia i horaris: Els dimecres. 
Fruits: P4, P5 i 1r: de 17 a 18 h.
Fulla: 2n, 3r i 4t: de 17 a 18 h.
Escorça: 5è, 6è i 1r d’ESO: de 18:30 a 19:30h. 
Data d’Inici: 11 de gener 2023.
Preu: 35 €/mes (matrícula: 15 €). 
Descompte per a germans i famílies 
nombroses i monoparentals.
Més informació i inscripcions: 
Tel. 972 58 13 16. 
www.escolanaturabanyoles.org

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.

Us desitgem molt bones Festes de Nadal 
i un feliç Any Nou!
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CLUB NATACIÓ BANYOLES

ATLETISME
Dia 18 de desembre. 20è Cros de Banyoles.

REM
Dia 12 de desembre. Lliga de promoció 
d’ergòmetre (Virtual).

NATACIÓ
Dia 17 de desembre. 3a jornada de Lliga 
Benjamí + 2a Prebenjamí.

WATERPOLO
Dia 18 de desembre. 12 h. Juvenil – CW Sant 
Adrià.
Dia 18 de desembre. 10 h. Infantil – CN Sant 
Feliu.

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

DESTINATARIS: INFANTS I JOVES
ESCOLA MULTIESPORTIVA CURS 2022-23
Lloc: Escoles de la comarca. 
Destinataris: nens i nenes de P3 a 6è de 
Primària.
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

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

C/ Remei, 33 - 17820 BANYOLES (Girona) · Tel. 972 57 14 34
info@micaloramio.com · www.micaloramio.com

Bones Festes!
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DESTINATARIS: ADULTS I GENT GRAN
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.
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.

CASAL CÍVIC I COMUNITARI
BANYOLES

TALLERS 1R CICLE 2023: 
GENER A MARÇ
Aeròbic. Dilluns, a les 19.30 h.
Iniciació a la il·lustració. Dilluns, a les 17.30 h.
Cuina japonesa. Dimarts, a les 18.45 h.
La cuina de la Laura. Dimarts, a les 18.45 h. 
Estiraments. Dimarts, a les 9.15 i a les 10.45h.
Cançons de Taverna. Dimarts, a les 10.30 h.
Estimulem els sentits. Dimarts, a les 15.45 h.
Aprendre a tocar la guitarra. Dimecres, a les 
17.15 i a les 18.20 h.
Hipopressius. Dijous, a 10.25 i a 11.35 h.
Lettering. Dijous, a les 17.30 h.
Tècniques d’aquarel·la. Dijous, a les 17.30 h.

I TAMBÉ: 
Tao Kung, Ioga, Ioga iyengar, Relaxació, 
Gimnàstica, Gimnàstica per a gent gran, 
memòria, ball en línia, tauletes i mòbils, 
country, idiomes, dibuix i pintura, escacs, 
petanca, cuina del Marroc, iniciació a la 
informàtica, ...

Regala d�cans, regala qualitat.
Regala’t

www.dormitum.cat · info@dormitum.com

Regala’t

Tel. 972 573 262      dormitum
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PREINSCRIPCIONS 
Del 16 de desembre al 4 de gener.
Informació: presencialment al Casal Cívic i 
Comunitari Banyoles o al 972 571 162.
Les acti vitats organitzades pel Casal (Direcció 
General d’Acció Cívica i Comunitària) són 
gratuïtes.

ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE 
BANYOLES

QUINES
Se celebraran quines cada dimecres i 
diumenge del mes de desembre, menys el 
diumenge 25, que és Nadal.
Dies: 7, 11, 14, 18, 21 i 28 de desembre. 

INFORMACIÓ
Ja està disponible al quiosc de davant de 
la parada de la TEISA la loteria de Nadal de 
l’Associació Gent Gran de Banyoles.

CAMÓS
ACTIVITATS NADALENQUES

TROBA EL NADAL A CAMÓS
Diumenge 18 de desembre. De 10 a 1 del 
migdia. GIMCANA FAMILIAR CAMÓS TERRA 
DE TIONS. Veniu a descobrir la família de ti ó i 
col·laboreu amb La Marató de TV3. Hi haurà 
un regal del ti ó per a tots els infants i un 

primer premi a la família més ràpida.
Inscripcions i servei de bar amb xocolata 
desfeta, a la plaça de l’Ajuntament durant tot 
el matí .
Preu: 5 euros/grup (tots els benefi cis de 
l’acti vitat aniran desti nats a La Marató de TV3).

TALLER DE CUINA
Dilluns 19 de desembre. A les 9 del vespre, a 
l’Hotel rural La Sala de Camós. A càrrec de la 
Goretti   i la Magalí del restaurant de l’hotel.
Preu: 10 euros.
Places limitades. Inscripció prèvia a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Camós a parti r del 
dilluns 5 de desembre.

MISSA DE NADAL
Diumenge 25 de desembre. A les de 10 
del matí , a l’Església de Sant Vicenç. Amb 
l’acompanyament de les Guitarres de les 
Pedreres. 
A la sorti da hi haurà xocolata desfeta per a 
tots els assistents.

VISITA DEL CARTER REIAL A CAMÓS
Dilluns 26 de desembre. 
El carter reial arribarà a Camós i després de 
fer una ruta pel poble amb la seva carrossa 
s’aturarà a la plaça de l’Ajuntament a 2/4 de 
12 del migdia per recollir totes les cartes dels 
més peti ts.
En cas de pluja es farà al Pavelló Municipal.

PESSEBRE VIVENT DE CAMÓS
Dijous 5 de gener. A parti r de 2/4 de 7 de la 
tarda.

C/ Agraris, 47 · BANYOLES

Marc 660 258 087 - David 650 357 224

Construccions OLIVER & SOLER

Bones Festes!
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L’ENTREVISTA

Joan Ramon Cazorla, CEO de Sistemes de 
Restauració de Catalunya, que obre aquest mes de 
desembre el restaurant de McDonald’s a Banyoles
Quins són els vostres origens? 
Sistemes de Restauració de Catalunya és 
una empresa catalana nascuda a Vic l’any 
2003, on va obrir el primer McDonald’s. Som 
franquiciats de la marca i actualment operem 
8 restaurants a la Catalunya Central, Girona 
i Costa Brava. L’èxit del nostre negoci està 
en els més de 300 empleats que el formen, 
els clients i una marca amb grans valors: 
McDonald’s. 

Parles de valors McDonald’s… a què et 
refereixes exactament? 
El nostre compromís és tornar a la societat 
part del que la societat ens aporta. Per això 
portem a terme iniciati ves locals, impulsant les 
comunitats on operem. Per exemple, a través 
de col·laboracions amb clubs d’esport de base, 
recolzament a col·lecti us desafavorits, centres 
culturals o donacions de llibres a escoles a 
través del programa Happy Readers, que 
vol acostar la literatura i la llengua catalana 
als més peti ts. A més, 
McDonald’s compta amb 
la Fundació Infanti l Ronald 
McDonald, que ajuda a 
famílies amb nens amb 
malalti es de llarga durada, 
hospitalitzats arreu del 
món, a tenir una llar fora 
de la llar. Compta amb 
cases per tota la família al 
costat dels hospitals de referència, com la Vall 
d´Hebron a Barcelona, i sales específi ques 
dins dels hospitals perquè els acompanyants 
puguin estar còmodes. A Barcelona comptem 
amb la sala més gran del món.

I el vostre producte estrella? 
El Bigmac, sempre triomfa! La carn que 
uti litzem per elaborar-la és 100% vedella 
d’origen local. Les hamburgueses són fetes 

al moment i amb productes de qualitat dels 
millors proveïdors estatals reconeguts. Les 
heu de provar! 

Què us fa diferents? 
La nostra gent, sens dubte. 
Sense elles i ells res del 
que fem seria possible. 
Aquí al restaurant de 
Banyoles hem pogut oferir 
40 llocs de treball a gent 
de la ciutat i això ens fa 
molt contents. 

Perquè un McDonald’s a Banyoles? 
Perquè creiem que la marca és prou coneguda. 
Molts Clients de Banyoles es desplacen a 
Girona i passen pels nostres restaurants. 
Ens hem animat a acostar-los els nostres 
productes, servei i ambient. Volem fer de 
McDonald´s Banyoles un referent assequible, 
convenient, diverti t i sobretot, responsable 
amb la seva gent i l’entorn.

“El nostre compromís és 
tornar a la societat part 
del que la societat ens 
aporta. Ens agrada ser 

bons veïns”
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Pessebre vivent als entorns del Local Social 
de Camós amb les principals escenes d’un 
pessebre tradicional.

CAVALCADA DE REIS
A parti r de les 7 de la tarda.
La cavalcada seguirà un nou recorregut des 
del turó de Santa Magdalena fi ns a l’escenari 
ubicat a la plaça de l’Ajuntament.
Organitza: Comissió de Reis de Camós
En cas de pluja es farà al Pavelló Municipal.

XVI CONCURS DE PESSEBRES DE 
CAMÓS
Inscripcions de l’1 al 23 de desembre, a la 
pàgina web de l’Ajuntament de Camós o 
trucant a l’Ajuntament en horari d’ofi cines.
Podeu consultar les bases del concurs a la 
pàgina web de l’Ajuntament de Camós.
Organitza: Comissió de Pessebres de Camós.

CORNELLÀ 
DEL TERRI

FESTA PETITA DE SANTA LLOGAIA 
DEL TERRI

Dimarts 6 de desembre. A les 12 del migdia. A 
la Plaça del poble. 
Tradicional Missa de Santa Llogaia i després 
vermut i música amb Buena Onda.

TEATRE INFANTIL LA CONILLERA – 
L’ARC DE SANT MARTÍ I LA LLUNA

Dissabte 10 de desembre. A les 5 de la tarda. 
A Can Font de Borgonyà la Conillera.
A parti r de 3 anys.
Preu: 5 €. 

Reserva entrades i més informació: 
www.cornelladelterri.cat
Organitza: Ajuntament de Cornellà del Terri.

FESTA DE NADAL
ARRIBADA D’EN MIL ULLS, FAREM 
CAGAR EL TIÓ GEGANT I CONCERT 
INFANTIL AMB PEP PUIGDEMONT
  
Dissabte 17 de desembre. A les 5 de la tarda. 
Al pavelló.

ACTIVITATS
Tallers de dibuixos de Nadal.
Photocall amb en Mil Ulls.
Xocolatada popular.
Farem cagar el Tió gegant.
Concert infanti l amb Pep Puigdemont.
I moltes sorpreses més.
Organitza: Ajuntament de Cornellà del Terri

ACTIVITATS DE LA MARATÓ DE 
TV3 A CORNELLÀ DEL TERRI

JORNADA FESTIVA – ESPORTIVA AE  
CORNELLÀ DEL TERRI i AJUNTAMENT 
DE CORNELLÀ DEL TERRI
Diumenge 18 de desembre.
A les 9 h. Caminada, bicicletada popular i 
boti farrada popular.
Sorti da camp de futbol.
Inscripcions al pavelló de Cornellà del Terri i al 
bar del camp de futbol.
Preu: 4 € anti cipada – 5 € al mateix dia
A les 11 h. Torneig de Futbolí i Tennis Taula.
Inscripcions bar del camp de futbol, de 17 a 
20 h.
A les 14 h. Arrossada Popular. Venda de 
ti quets al bar del camp de futbol.
A les 16 h. Finals del torneig de futbolí i Tennis 
Taula.
A les 18 h. Parti t del Sènior Femení entre AE 
Cornellà del Terri i el Can Parellada CD.
Organitza: Associació de Dones la Vall del 
Terri.
Col·labora: Ajuntament de Cornellà del Terri.

QUINA DE LA MARATÓ DE TV3 – 
ASSOCIACIÓ DE DONES LA VALL DEL 
TERRI                                           
Diumenge 18 de desembre. A les 5 de la 
tarda. Al pavelló de Cornellà del Terri.



BAR - RESTAURANT

- DINARS I SOPARS
- AMANIDES
- CREPS I GALETTE BRETONE
- FRANKFURTS I HAMBURGUESES

EL TEU PUNT DE TROBADA!

Us desitgem Bones Festes!

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

el_trobador

LLISTES DE NAIXEMENT

Bones Festes!

www.botiguesbonanit.com

AQUEST NADAL
DÓNA UN NOU AIRE

A CASA TEVA

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

Pg. Olot, 97-97A 
GIRONA

Tel. 972 24 57 58

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

 Telèfon 697 399 302
Horari: de 10:15 a 13:30h. i de 16 a 20h.

ARA TAMBÉ A GIRONA

C/ Mendez Núñez, 11  · Tel. 666 913 633
Des de fa 12 anys tenim botiga a Figueres al

Segueix-nos a les xarxes! @sexyloveshop11

C/ ÀNGEL GUIMERÀ, 7 · TEL. 972 57 32 79
17834 PORQUERES (GIRONA) · esteticalluisa@gmail.com

REGALS PERSONALITZATS 
PER AQUESTES FESTES

VALS DE REGAL

Bones Festes!
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Enguany La MARATÓ DE TV3 VA DEDICADA 
A LA SALUT CARDIOVASCULAR.
Organitza: Associació de Dones la Vall del 
Terri.
Col·labora: Ajuntament de Cornellà del Terri.

QUINA DELS NENS/ES DE 6è DE 
L’ESCOLA VALL DEL TERRI
Diumenge 25 de desembre. A les 6 de la 
tarda. Al pavelló de Cornellà del Terri.

Dilluns 26 de desembre. A les 6 de la tarda.
Al pavelló de Cornellà del Terri.

A+A EL MES DE GENER 2023

CONCERT D’ANY NOU
CORAL LA VALL DEL TERRI
Diumenge 1 de gener. A les 10:30 h. (en 
acabar la missa, Cantada per la mateixa coral, 
que comença a les 10 h.).
Lloc: Església de Cornellà del Terri.
Organitza: Coral la Vall del Terri.

QUINA ESPORTIVA 
Diumenge 1 de gener. A les 6 de la tarda.
Al pavelló de Cornellà del Terri
Organitza: AE Cornellà del Terri i Club 
Patinatge Cornellà del Terri.

PARC INFANTIL DE NADAL I TALLERS 
NADALENCS A CÀRREC DEL CESP
Dimarts 3 de gener. De 16 a 20 h. Al pavelló 
de Cornellà del Terri.
INFLABLES, TALLERS i VISITA DEL PATGE 
REIAL.
Preu Entrada: 2 €.
Organitza: Ajuntament de Cornellà del Terri. 
Col·labora: CESP.

CAVALCADA DELS REIS MAGS ORIENT
Dijous 5 de gener.
Més informació a:
www.cornelladelterri.cat i xarxes socials de 
l’Ajuntament de Cornellà del Terri.

QUINA ESPORTIVA 
Divendres 6 de gener. A les 6 de la tarda. Al 
pavelló de Cornellà del Terri.

Organitza: AE Cornellà del Terri i Club 
Patinatge Cornellà del Terri.

A+A +

CONCURS DE PESSEBRES NADAL 
2022-23
CATEGORIES INFANTIL I FAMILIAR
Com hi puc participar: 
1. Envia un WhatsApp al 619.70.61.30 
indicant el teu nom, edat, mòbil, adreça i 
població.
2. Apunta’t a l’Ajuntament de Cornellà de Terri, 
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
3.Apunta’t al pavelló de Cornellà del Terri, de 
dilluns a divendres, de 16 a 20 h.
Data: fins el 20 de desembre.
Bases a www.cornelladelterri.cat 
Organitza: Associació Pessebristes de 
Banyoles i comarca.

CASALET DE NADAL 
Dies: 22, 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 
3, 4 i 5 de gener. Horari: de 9 a 13 h.
Lloc: Escola Vall del Terri.

Més informació: Instagram @cespdelterri i
http://cesp-cornelladelterri.blogspot.com/  

ACTIVITATS DE L’ATENEU LA VALL 
DEL TERRI

DURANT EL MES DE DESEMBRE
EXPOSICIÓ DE LES LÀMINES SKETCHING 
2022 dels participants a la concentració de la 
Plantada del Maig i del Taller dels alumnes del 
l’escola Vall del Terri.

CLUB DE LECTURA
Divendres 2 de desembre. A les 7 de la tarda. 
A l’Ateneu la Vall del Terri.

SORTIDA CULTURAL AL MONESTIR 
DE SANT DANIEL I CLAUSTRE DE LA 
CATEDRAL DE GIRONA
Dissabte 3 de desembre. A les 10 del matí. 
Davant de l’Ajuntament de Cornellà del Terri.
Inclou: transport i dinar.



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
ESCANEJA PER A 

MENÚ DIARI

GAUDEIX DE LA 
NOSTRA 
TERRASSA 
D’HIVERNHABITACIONS REFORMADES 

AMB TV i BANY COMPLET

Bones Festes!

DISPOSEM D’AMPLIS MENJADORS PER LES VOSTRES 
CELEBRACIONS I FESTES DE NADAL.

TRES MENÚS 
DIFERENTS A ESCOLLIR DEMANA’NS INFORMACIÓ

 DINARS I SOPARS 
D’EMPRESES I GRUPS

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

@samialuminis

VIDRE, METALL 
I PORTES MECANITZADES

Bones Festes!
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TALLER DE DEFENSA PERSONAL
Dijous 15 de desembre. A 2/4 de 8 del vespre.

TERTÚLIA DE TARDOR – MOBILITAT 
SOSTENIBLE A CORNELLÀ DEL TERRI
Divendres 16 de desembre. A 2/4 de 8 del 
vespre.

CAMINADA MATINAL AL PUIG 
NEULÓS
Divendres 17 de desembre. A les 8 del matí , 
davant l’Ateneu.

GRUP PATRIMONI CULTURAL
Dimarts 20 de desembre. A les 7 del vespre.

CRESPIÀ
FESTA MAJOR DE CRESPIÀ

DIVENDRES 9 DE DESEMBRE
A les 23 h. Sessió de música a càrrec del 
discjòquei “JanFer DJ”, a la Sala de Ball.

DISSABTE 10 DE DESEMBRE
D’11 a 14 h. A la pista esporti va, acti vitats 
infanti ls vàries: castells infl ables, llit elàsti c, 
caseta de boles, ...

A parti r de les 18 h., a la Sala de Ball, Crespià 
Local Music amb els següents grups locals:
2 violins (clàssica amateur de Catalunya).
Els Tonietti   (cançó de taverna).
Small Town Beast (música pop).
Xicubano (Rumba Salsera).
Tzigan’s (Gypsy rural).
Sutrak (Punk Rock).
Crazy Killer Coverz (Versions de Rock).

DIUMENGE 11 DE DESEMBRE
De 10 a 13 h. Futbito a la pista esporti va.
A les 12 h. Ofi ci solemne i seguidament peti t 
concert de música catalana amb la coral Veus 
de l’Estany. 
A les 18 h. Espectacle d’humor Una estona amb 
Joan Pera, a la Sala de Ball. Aforament limitat, 
cal reserva prèvia trucant a l’Ajuntament en 
horaris d’ofi cina. 
Els residents al municipi ti ndran preferència en 
la reserva.

NOTES:
A les acti vitats de la Sala de Ball hi haurà 
servei de bar. Totes les acti vitats són gratuïtes. 
Organitza l’Ajuntament de Crespià amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona.

L’Ajuntament es reserva el dret de modifi car 
la programació si causes alienes ho 
justi fi quessin.

C/ Dr. Carulla, 28 - 17852 SERINYÀ
Tel. 972 59 31 03 

Bones Festes!

CUINA CASOLANA

C/ Santa Maria, 5 - BANYOLES
Tel. 972 570 498

Menú migdia, de dilluns a divendres
Menú cap de setmana, migdia i vespres

Diumenge tancat

Bones festes



c /  L l i ber tat ,  9 8  -  17820  Ba nyole s - Tel. 972  574  437
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ASSEFONT 1977 S.L. / Agència d’assegurances exclusiva de Mapfre / CD0058B17824566
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Bones Festes!
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CAMINADA QUICO SABATER

Diumenge 1 de gener. Recorregut per la ruta 
que el guerriller anti franquista Quico Sabater 
va fer pel nostre municipi la nit de Cap d’Any 
del 1959-60.
Sorti da a les 11 del matí , des del Pont 
d’Esponellà.

FONTCOBERTA

FESTES DE NADAL  

39è CONCURS DE PESSEBRES
Categoria pessebres ti pus tradicional. 
Categoria pessebres ti pus artí sti c. 
Premi a l’originalitat 

DIA I HORA DE RECEPCIÓ DELS 
PESSEBRES: 
DISSABTE 17 DE DESEMBRE, DE 5 A 7 DE 
LA TARDA A LA CAPELLA DE MELIANTA 
(si algú no pot portar-lo aquest dia o desitja 
més informació, que es posi en contacte amb: 
Teresa (972 57 13 07), Dolors (618 825 904), 
Natàlia (972 57 50 98). 

LLIURAMENT DE PREMIS: 
Dia 8 de gener del 2023, després de la missa 
dominical. Els pessebres es podran recollir el 
mateix dia del lliurament de premis. 

EXPOSICIÓ: 
Del 18 de desembre al 8 de gener de 2023, a 
la capella de Melianta. 
Organitza: Parròquia de Fontcoberta i 
Ajuntament de Fontcoberta.  

DIA 18 DE DESEMBRE
De 10 a 11 h. Exhibició de pati natge al pavelló 
de Fontcoberta. (Servei de Bar).
De 10 a 14 h. i de 16 a 21 h. Escape room. 
Donati u mínim 5€ per persona. Grups màxims 
de 5 persones. Inscripcions a l’instagram de 
laclika o al 626 635 705.

ESPONELLÀ
CANTADA DE NADAL I QUINA

Dissabte 17 de desembre, a les 5 de la tarda, 
al Local Social, les nenes i nens de l’escola 
Carles de Fortuny oferiran una bonica Cantada 
de Nadal.
A les 7 del vespre, al mateix local, GRAN 
QUINA organitzada per l’AFA de l’escola.

VISITA DELS PATGES REIALS 

Diumenge 18 de desembre, a 2/4 d’11, a 
Can Vila de Centenys, i a 2/4 de 12, a Cal 
Baró d’Esponellà, vindran els patges reials a 
reparti r cartes perquè les nenes i nens puguin 
expressar els seus desitjos als Reis. També 
portaran material per fer el fanalet.

LECTURA DEL POEMA DE NADAL

Divendres 23 de desembre, a les 7 del vespre,  
a l’església parroquial d’Esponellà, lectura del 
Poema de Nadal, amb l’acompanyament de 
Nadales cantades per la Coral Plenitud, de 
Banyoles.

RECOLLIDA DE CARTES PELS REIS

Dimecres 28 de desembre, a 2/4 de 5 de la 
tarda, a Centenys i a 2/4 de 6, a Esponellà, els 
patges reials recolliran les cartes escrites per 
les nenes i nens del municipi, per entregar-les 
a Ses Majestats els Reis d’Orient.

MOSTRA DE PESSEBRES I 
ORNAMENTS NADALENCS

Durant les festes de Nadal hi haurà una 
mostra de Pessebres i Ornaments nadalencs a 
l’Espai 1 d’Octubre. 
Es podrà visitar els diumenges i dies festi us, 
des de les 5 de la tarda fi ns a les 8 del vespre.



640 395 002
garatgepladelestany

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

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

AURA
ESPAI DE BENESTAR PER

COS, MENT I  ÀNIMA

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

HORES CONVINGUDES
Tel. 972 580 546 · Mòbil 647 983 923

Bones Festes!

AQUEST NADAL 
REGALA BELLESA!REGALA BELLESA!

COS, MENT I  ÀNIMACOS, MENT I  ÀNIMA

REGALA BELLESA!REGALA BELLESA!
Fem xecs regal

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

Bones Festes!
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A les 11 h. Caminada popular (7-8km). Punt 
de trobada davant del pavelló. Col·labora la 
parada de fruites del mercat dels dilluns a 
Melianta Fruites i verdures Josep M. Gispert.
D’11 a 12:30 h. Zumba, amb l’Odra Maximino. 
A la pista de dins del pavelló. Preu: 5€. 
Inscripcions: 681 184 610.
D’11 a 12:30 h. Partit de bàsquet de 
Fontcoberta. Dins el pavelló.
D’11 a 12:30 h. Kangoo Jumps. A càrrec de 
Salta Catalunya. Preu 5€. Portar bidonet 
d’aigua. Inscripcions: 972 57 53 52.
A les 12 h. Concert de Nadal 2022 a l’esglèsia 
de Melianta. Amb la coral FONTCOBERTA 
CANTA. Cançons populars i nadalenques per 
iniciar les festes.
Organitza: Coral Fontcoberta Canta, la 
Parròquia de Fontcoberta i l’Ajuntament de 
Fontcoberta. Sorteig d’una panera en benefici 
de La Marató de TV3.
A les 14 h. Dinar. Cal portar plats, gots i 
coberts. Venda de tiquets a l’Ajuntament, Ca la 
Lídia i Ca l’Estrella.
A les 16 h. Actuació musical d’en Kitu Pau.
A les 17 h. QUINA DE LA MARATÓ. 
Se sortejaran productes del següents 
establiments: Ca l’Estrella, Ca la Lídia, Ca 
l’Àngel, La Brasa, Can Maula, Farmàcia Natàlia 
Ruhí, Perruqueria Sònia, Associació Don@, 
Grup Dones La Tardor, Càrniques Juià, Can 
Pericus, Bar Borgonyà, Fruites i Verdures Josep 
M. Gispert.
A les 18:30 h. Country i ball en línia per a 
tothom. 
Seguidament, Xocolatada.
A les 19 h. Pessebre Vivent de Vilavenut. 
Els beneficis obtinguts aniran destinats a La 
Marató.
A les 19:30 h. Fi de La Marató.
 
DISSABTE 24 DE DESEMBRE 
A les 12 de la nit. Missa del Gall a 
Fontcoberta amb acompanyament de la coral 
FONTCOBERTA CANTA i de l’AGRUPAMENT 
ESCOLTA DEL PLA DE L’ESTANY.
 
DIUMENGE 25 DE DESEMBRE
De 2/4 de 7 de la tarda fins a les 10 de la nit. 
QUINA al pavelló de Fontcoberta. 
Organitzada per: Ajuntament, Club de Bàsquet 

Fontcoberta, Futbol Sala Fontcoberta i LaClika.
A les 7 de la tarda. 47a representació del 
PESSEBRE VIVENT DE FONTCOBERTA a 
l’entorn del poble. 
A la sortida hi haurà xocolata per a tothom. 
De 2/4 de 7 de la tarda fins a les 10 de 
la nit. QUINA al pavelló de Fontcoberta. 
Organitzada per: Ajuntament, Club de Bàsquet 
Fontcoberta, Futbol Sala Fontcoberta i LaClika.
 
DILLUNS 26 DE DESEMBRE
A les 7 de la tarda. 47a representació del 
PESSEBRE VIVENT DE FONTCOBERTA a 
l’entorn del poble. 
A la sortida hi haurà xocolata per a tothom.
De 2/4 de 7 de la tarda fins a les 10 de 
la nit. QUINA al pavelló de Fontcoberta. 
Organitzada per: Ajuntament, Club de Bàsquet 
Fontcoberta, Futbol Sala Fontcoberta i LaClika.
 
DIVENDRES 30 DE DESEMBRE 
A 2/4 de 5 de la tarda. 
Actuació infantil al pavelló de Fontcoberta. 
Acabada l’actuació. ARRIBADA DE LA MELIS 
I ELS BUFETS al pavelló de Fontcoberta, que 
distribuiran les cartes a tots els infants perquè 
puguin escriure als Reis.
Xocolatada per berenar.
 
BÚSTIES REIALS
Els dies 28, 29, 30, 31 de desembre i 1 i 2 de 
gener, hi haurà una bústia per enviar cartes 
als Reis Mags d’Orient a la plaça Catalunya, al 
costat de la font, i a la plaça Mossèn Salvador 
Pagès de Vilavenut.
 
DIUMENGE 1 DE GENER 
De 2/4 de 7 de la tarda fins a les 10 de 
la nit. QUINA al pavelló de Fontcoberta. 
Organitzada per: Ajuntament, Club de 
Bàsquet Fontcoberta, Futbol Sala Fontcoberta, 
LaClika i alumnes de sisè de l’Escola Alzina 
Reclamadora (de 2/4 de 7 a 2/4 de 8).
 
CAVALCADA DE REIS
El dia 5 de gener els Reis arribaran al nostre 
municipi amb acompanyament del grup de 
batucada Batec Batuc.
A 1/4 de 7 de la tarda arribaran a Vilavenut, 



Ctra. de Fontcoberta, 53 
Tel. 972 57 53 99

17833 MELIANTA - FONTCOBERTA

QUEVIURES

Ca l’Estrella

Diumenge i festius
SERVEI DE ROSTISSERIA

QUEVIURES 

CA L’ESTRELLA

Horari:
MATÍ De dilluns a diumenge, de 8 a 14 h.
TARDES Dilluns, dimarts, dijous i divendres,
 de 17 a 20 h.

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

Dimarts i dimecres, tancat

Dies 25, 26 de desembre, 1 i 2 de gener, tancat

Segueix-nos a elborgonya

MONTSE ANGELATS
(col·legiat núm. 5545)

Conservadora
Implantologia

Periodòncia
Ortodòncia

Odontopediatria
Pròtesis

Estètica Dental

Av. Lluís Companys, 15 · 17850 BESALÚ

Tel. 972 590 698 
info@clinicadentalbesalu.cat

Horari: De dilluns a dijous, de 9.30 a 20 h. 
Divendres, de 9.30 a 16 h.

Us desitgem molt 
Bones Festes!

Cra. Fontcoberta, 52 · MELIANTA (Fontcoberta)

perruqueria.sonia

Tel. 605 393 436

SÒNIA
P E R R U Q U E R I A

Bones Festes!
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se’ls podrà visitar a la seva tenda, distribuiran 
caramels i hi haurà xocolatada per a tothom.
A 2/4 de 7 de la tarda sorti ran de Can Jan i 
recorreran els carrers de Melianta fi ns arribar 
a la plaça Catalunya on hi haurà el campament 
amb les seves tendes. Es podran visitar els 
Reis, reparti ran caramels i hi haurà xocolatada 
per a tothom.
 
DIJOUS 6 DE GENER 
De 2/4 de 7 de la tarda fi ns a les 10 de la nit. 
QUINA al pavelló de Fontcoberta. 
Organitzada per: Ajuntament de Fontcoberta i 
AEIG Pla de l’Estany.

PESSEBRE VIVENT DE VILAVENUT

DIES 17 I 18 DE DESEMBRE DE 2022, 
A LES 19 HORES
Entrada gratuïta. 
Acabades les representacions xocolata i coca 
per a tothom.
Animeu-vos i passeu un Nadal diferent 
fi gurant en el pessebre vivent!
Tels. 607 459 506 / 677 042 915.
Col·labora: Alma Cubrae.
Organitza: Associació de Veïns de Vilavenut i 
Ajuntament de Fontcoberta.
  

PALOL DE 
REVARDIT

ACTIVITATS DE NADAL

EXPOSICIÓ 
Exploració de colors de l’arti sta Pere Hoste 
Camps i EXPOSICIÓ DE DIORAMES i NOVA 
EDICIÓ D’UN PESSEBRE DINS... UNA GÀBIA.
“Aquesta exposició és una mostra del que he 
estat experimentant en els tres últi ms anys. 
El marc que m’he posat ha estat dins d’una 
perspecti va fauvista i he volgut tastar el retrat, 
fi gurati va, paisatge, bodegó i carbonet. Sempre 
buscant camins que em porti n a algun lloc que 
encara no sé”, Pere Hoste Camps.
Es podran visitar des del dissabte 17 de 
desembre (inauguració a les 12 del migdia), 
fi ns al diumenge 18 de gener, al Castell de 
Palol de Revardit.
Horari: dissabtes, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h.; 
diumenges de 10 a 14 h.
Dies 24 i 31 de desembre, només mati ns.
Dia 25 de desembre, tancat.
Dia 26 de desembre, matí .
Dia 1 de gener, només tarda.

DISSABTE 24 DE DESEMBRE
A les 22:30 h. MISSA DEL GALL a l’església 

HORES CONVINGUDES
Telèfon 872 500 813

C/ Llibertat, 149 Baixos 
17820 BANYOLES

Bones Festes de Nadal!



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

Bones Festes!

Entrada gratuïta
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parroquial de Palol de Revardit, amb 
acompanyament musical.

DIUMENGE 25 DE DESEMBRE
A les 10 del matí. MISSA DE NADAL a 
l’església parroquial de Riudellots de la Creu, 
amb Ari Martín.

VISITA DEL PATGE REIAL
Diumenge 1 de gener, de les 5 de la tarda 
a les 7 del vespre, a l’exterior del Castell de 
Palol. Es podran visitar les exposicions del 
Castell.

ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT
Dijous 5 de gener, a les 8 del vespre, a l’entorn 
del Castell.

III MARKET NADAL PALOL DE 
REVARDIT

DIES 10 i 11 DE DESEMBRE 
CASTELL DE PALOL DE REVARDIT
DISSABTE 10 DE DESEMBRE
A les 11 h. Obertura Mercat de Nadal, del parc 
infantil de Nadal i de la pista de gel sintètica. 
Per inscripcions a la pista de gel: 
https://forms.gle/ai3EdiTNMzVWEEABA
A les 11 h. Activitat infantil de la mà de la fada 
Motina i del follet Riudell Vine a descobrir on 
s’amaga el teu tió. Preu 8€. 
Per inscripcions i més informació:

https://forms.gle/pfevyHDoJTXeZNF29
A les 12 h. Exhibició a càrrec de Dans  
Banyoles amb l’espectacle La Porta del Nadal. 
A les 17 h. Actuació Club Rítmica Pla de 
l’Estany.
A les 19:30 h. Música en directe amb Cover 
Lovers.
A les 21 h. Música a la zona Chill out.

DIUMENGE 11 DE DESEMBRE
A les 10 h. Obertura Mercat de Nadal, del parc 
infantil de Nadal i de la pista de gel sintètica. 
Per inscripcions a la pista de gel: 
https://forms.gle/ai3EdiTNMzVWEEABA
A les 11 h. Activitat infantil de la mà de la fada 
Motina i del follet Riudell Vine a descobrir on 
s’amaga el teu tió. Preu 8€. 
Per inscripcions i més informació:
https://forms.gle/pfevyHDoJTXeZNF29 
A les 12 h. Conte de Nadal a Càrrec d’Eulàlia 
Sànchez. Lliurament de premis Concurs de 
Dibuix.
A les 17 h. Concert  amb el grup Oxigen.  
A les 19 h. Música a la zona Chill out.
A l’interior del Castell i haurà parades amb 
productes artesans i de Nadal. A l’exterior hi 
haurà food trucks, on la gent podrà menjar i 
gaudir d’un entorn privilegiat. 

Per més informació: 
aprimmat@gmail.com
o bé a l’instagram: @Marketcastellpalol

Ctra. Girona - Banyoles, km. 14,8
Tel. 972 59 40 80 - Cornellà del Terri (Girona)

Dia de Nadal, 25 de desembre, TANCAT
Sant Esteve, 26 de desembre, OBERT

Vacances de l’1 al 9 de gener
Obrim dimarts 10 de gener

Bones Festes!



BONES FESTES
I 

FELIÇ ANY NOU!

Passeig de la Indústria, 47 · Banyoles · Tel. 972 582 171 · www.clinicadentalrover.com
Hores convingudes, de dilluns a divendres, matí i tarda.

Piquillos farcits de 
bacallà

Lluç amb cloïsses 
a la marinera

Vedella amb bolets

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

info@boifet.cat · www.boifet.cat

Bones Festes!

AQUESTES FESTES DE NADAL 
VOLEM CUINAR PER TU

TAMBÉ ET PODEM PREPARAR UN MENÚ AL TEU GUST
CONSULTA’NS ELS NOSTRES PLATS ESPECIALS 

DE NADAL I CAP D’ANY

Fes-nos el teu
encàrrec!

Cua de rap al forn

Dies 24 i 31 de desembre, de 10 a 19 h.
Dies 25 de desembre i 1 de gener, tancat.



ON ANAR

72 _

Notes:
L’organització es reserva el dret de fer 
modifi cacions a la programació. 

SANTA LLÚCIA 
PALOL DE REVARDIT

DIES 10 i 11 DE DESEMBRE 
DISSABTE 10 DE DESEMBRE
A les 10 h. Obertura de la II edició del Market 
de Nadal a l’interior del Castell.

DIUMENGE 11 DE DESEMBRE
A les 9:30 h. Concentració de vehicles clàssics.
A les 10 h. Obertura de portes de la III edició 
del Market de Nadal.
A les 11 h. Ruta de vehicles clàssics pel 
municipi de Palol de Revardit.
A les 11 h. Missa cantada en honor a 
Santa Llúcia, a l’església parroquial, amb 
l’acompanyament de la cobla la Principal de 
Porqueres.
A les 12 h. Exposició de vehicles clàssics.
A les 12:30 h. Sardanes a càrrec de la Cobla la 
Principal de Porqueres.
A les 13 h. Lliurament de premis de la 
concentració de vehicles.

Notes:
L’organització es reserva el dret d’admissió i de 
modifi car la programació.

PORQUERES
ACTIVITATS DE DESEMBRE I 
NADAL ANY 2022
CONCURS DE PESSEBRES A LES LLARS
La inscripció al Concurs de Pessebres s’ha 
de fer abans del dia 19 de desembre. Els 
fulls d’inscripció estaran disponibles a:  
l’Ajuntament, l’Escola l’Entorn, la Biblioteca 
Carles Fontserè i alguns establiments del 
municipi: Fruites Teixidor (les Pedreres), Can 
Paliro.
Els premis es donaran el diumenge 8 de gener, 

sorti nt de la missa de les 11, a l’església de 
Sant Andreu de Mata.

CAMPIONAT DE NADAL DE PETANCA
Diumenge 11 de desembre, a les 9 h., a les 
pistes municipals.
Competi ció de dobletes lliure, oberta a equips 
masculins, femenins i mixtes.
Les inscripcions es poden fer anti cipades o el 
mateix dia (618 311 274), inotbo@gmail.com. 
Preu: 15 € per equip.
Organitza: Club Unió Esporti va Petanca 
Porqueres.

HORA DEL CONTE
Escudella, contes i carn d’olla.
Dimecres 14, a les 17:30 h., a la Biblioteca 
Carles Fontserè.
A càrrec de Pati  de Contes.
Un arbre de Nadal que no para de créixer 
i acaba arribant a totes les cases, un desig 
per als Reis d’Orient, una granja esbojarrada 
on els animals no es posen d’acord en com 
celebrar el Nadal, una estrella de mar que guia 
Baltasar... Històries màgiques de Nadal que 
potser mai has senti t, cuites a foc lent, com les 
bones escudelles.
Acti vitat adreçada a mainada a parti r de 4 
anys.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia

TALLER DE NADAL
Fem una postal acordió de Nadal
Divendres 16, a les 17:30 h., a la Biblioteca 
Carles Fontserè.
A càrrec de Gemma Riba.
Realització d’una postal de Nadal, en format 
gran, i ti pus acordió.
Acti vitat familiar amb mainada a parti r de 6 
anys.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia

HORA DELS MÉS PETITS
Nadal en clau de sol (si en fa)!
Dissabte 17, a les 10:30 h., a la Biblioteca 
Carles Fontserè.
A càrrec de Musinfant.
Mentre la lluna dormia i un ocell va fer el seu 
niu, el sol que s’ho mirava, atent escoltava les 
cançonetes de Nadal.



Us desitgem unes bones festes!
BON NADAL!

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

Bones Festes!
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Activitat adreçada a famílies amb infants de 0 
a 3 anys.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.

PATINADAL PORQUERES ANY 2022
Diumenge 18 de desembre, a les 17 h., al 
Pavelló de Porqueres.
Actuació dels diferents grups que integren 
el Patinatge Artístic Porqueres, així com la 
participació de diferents clubs de patinatge  
convidats de tota la província.
Organitza: Patinatge Artístic Porqueres.
Més informació: 
http://www.facebook.com/patinatgeporqueres 

MISSA DEL GALL
Dissabte 24 de desembre, a les 19 h. 
A la Parròquia de Sant Joan de les Pedreres

QUINA UNIÓ ESPORTIVA PORQUERES
Dies 25, 26 de desembre i 1, 6 de gener.
Lloc: Can Carreras.
Horaris: A partir de les 17:30 h.
Organitza: UE Porqueres.
Més informació: 
www.esportsporqueres.com

ELS PASTORETS DE PORQUERES
Dies 26 i 27 de desembre. A les 20 h., al 
Centre Cívic de Porqueres
Entrades numerades. Anticipades a 8€. 
Taquilla a 10€.

Les entrades infantils fins a P5 són gratuïtes 
(cal reservar seient).
Venda d’entrades a la secretaria del Centre 
Cívic, de 17 a 20.30 h. (del 13 al 22 de 
desembre). Si queden entrades es vendran a la 
taquilla a partir d’una hora abans de l’inici de 
la funció.
Organitza: Els Pastorets de Porqueres.

QUINA DEL CASAL DE LA GENT GRAN
Diumenge 4 de desembre. Dissabtes, 10 i 17 
de desembre.
Horaris: Cada sessió començarà a les 17 h.
Al Local Social de Porqueres.
Organitza: 
Casal de la Gent Gran de Porqueres.

EXPOSICIÓ DE PESSEBRES DELS 
LOCALS PARROQUIALS
Durant tot aquest Nadal vine a visitar el 
nostre Vitrall de Nadal, uns vitrall artesanals 
que reprodueixen l’esperit nadalenc més 
tradicional. Pots visitar-lo de fosc, amb la 
combinació de llum el fa molt més especial.  
Vitrall de Nadal als locals. 
Organitza: Parròquies de Mata i les Pedreres.

ARRIBADA DELS CARTERS REIALS DE 
PORQUERES
Divendres 30 de desembre. 
Els carters reials i el patge dels xumets, 
arribaran als diferents pobles de Porqueres per 

Bones Festes!
Bones Festes!



Bona Festa Major!

Residència Assistida Pla de Martís
Veïnat Martís de Baix, Esponellà (Girona) - 972 59 70 00

plademartis@suara.coop - https://centresresidencials.suara.coop

QUINA
UNIÓ ESPORTIVA PORQUERES 

DIES:
DIUMENGE 25 DE DESEMBRE
DILLUNS 26 DE DESEMBRE

DIUMENGE 1 DE GENER
DIVENDRES 6 DE GENER

A PARTIR DE LES 17:30 h.

AMB ELS PREMIS DE 
SEMPRE:

IPHONE, PLAY, TABLET, TV, 
PATINET, ASSECADORA, 

RENTADORA, PERNIL, LOT...

AQUEST ANY TORNEM A CAN CARRERAS (local climatitzat)
EQUIP AMB ÀMPLIA EXPERIÈNCIA EN ORGANITZACIÓ DE QUINES

SERVEI DE BAR AMB ENTREPANS I BEGUDES 
A CÀRREC DE BAR ZONA ESPORTIVA

VINE A GAUDIR D’UNA DE LES MILLORS QUINES! 
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recollir totes les cartes dels nens i nenes; pares 
i mares; avis i àvies... Perquè tots els vostres 
desitjos es facin realitat el dia de Reis.
Horaris:
A les 10 h. Plaça del Centre Cívic.
A les 11 h. Plaça del poble de Miànigues.
A les 12 h. Escola El Frigolet.
A les 15:30 h. Parc infantil de la Urbanització 
de Casellas Davall.
A les 17 h. Plaça Major (Biblioteca).

CASAL ESPORTIU DE NADAL
Dates: 22, 23, 27, 28, 29, 30 de desembre i 2, 
3, 4, 5 de gener.
Lloc de trobada: Escola l’Entorn.
Horari: de 9 a 13 h., amb possibilitat de servei 
bon dia i menjador.
Preu: 9,00 € per dia en cas d’agafar 3 dies o 
més i 13,00 € dies eventuals.
Descripció: Casal Esportiu per a nens i nenes 
de P2 a 6è, amb múltiples activitats; Planeta 
màgic, excursió amb Tren Pinxo, tallers, etc..
Organitza: ATB Porqueres
Més informació i inscripcions: 
www.esportsporqueres.com

BIBLIOJOCS A LA BIBLIOTECA
Els dies 3 (tarda), 4 (tarda) i 5 (matí) de gener 
podeu venir a la biblioteca a jugar amb els jocs 
de taula per compartir amb la vostra família i 
amics.

CALENDARI D’ADVENT A LA 
BIBLIOTECA
Durant el mes de desembre, recomanacions 
literàries per adults i infants elaborades pel 
personal bibliotecari de la província de Girona. 
Amb la col·laboració del Servei de Biblioteques 
de la Diputació de Girona.

XXVI FIRA D’HIVERN DE 
PORQUERES 
DEL 6 AL 8 DE DESEMBRE

La Fira d’Hivern de Porqueres celebra la 26a 
edició amb una programació per a tota la 
família.
La Fira d’Hivern de Porqueres d’enguany ens 
porta tres dies d’activitats i propostes culturals 

i festives per a tota la família: circ, música, 
mostra d’entitats i productors i botiguers 
locals, la Fira del Petit Mercader, l’exposició “El 
disc de la teva vida”, un espai de joc infantil i 
molt més!
Del 6 al 8 de desembre tens una cita amb les 
activitats que s’estendran per tot el municipi. 
Vine a gaudir de la Fira d’Hivern!

DIMARTS 6 DE DESEMBRE
MOSTRA D’ENTITATS I FIRA D’ARTESANS I 
COMERCIANTS LOCALS
Estands d’entitats del municipi i parades de 
proximitat.
A partir de les 10 h., a la plaça Major.

PARADA A L’ESTACIÓ!
Visita teatralitzada al baixador de Mata.
Sessions: 10 h., 11 h. i 12 h.
Preu: 3 €. 
Venda d’entrades: 
www.centrecivicporqueres.cat

POTSER NO HI HA UN FINAL
CIRC PISTOLET
Circ familiar.
A les 12 h., a la pista coberta.
Gratuït. Espectacle per a tots els públics.

MILLENIUM 
Concert i ball de música catalana.
A partir de les 17 h., a Can Carreras.

CONCURS D’ALLIOLI
Concurs popular i tast d’allioli.
A les 18.30 h., a Can Carreras.

FERRAN PALAU
Música - Espectacle de presentació de 
RERELTELÓ 2023
A les 20 h., al Centre Cívic de Porqueres
Preu: 10 €. 
Venda d’entrades a: 
https://centrecivicporqueres.koobin.com/

DIMECRES 7 DE DESEMBRE
“EL DISC DE LA TEVA VIDA”
Visita comentada a l’exposició.
A les 11 h., a la Biblioteca Carles Fontserè de 
Porqueres.



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

L’ARTE DELLA PIZZA
PROPERA OBERTURA

Carrer de la Llibertat, 149 baixos 2 Tel. 608 001 256 

carta menú Whatsapp @Kaizer_banyoles

Bon Nadal i feliç Any Nou!



ON ANAR

78 _

ESPAI DE JOC - REJUGA
Espai de joc d’hivern.
D’11 a 13 h., a la pista coberta.
Per a mainada de 3 a 10 anys.
Activitat gratuïta.

GIMCANA JOVE
Gimcana per a joves a través de codis QR 
repartits pel municipi.
A les 17 h., davant la Biblioteca Carles 
Fontserè de Porqueres. 
Per a joves de 6è a 3r ESO.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.

DEVORIS CAUSA
Circ - Espectacle de presentació de 
RERELTELÓ 2023
Sessions: 17.30 h. i 20 h.
A l’exterior de l’Estudi Taller Carles Fontserè
Preu: 10 €. 
Venda d’entrades a: 
https://centrecivicporqueres.koobin.com/
Edat recomanada: a partir de 10 anys.

DIJOUS 8 DE DESEMBRE
XXVI CURSA POPULAR DE PORQUERES
Cursa popular competitiva.
A les 10 h., davant el pavelló municipal.

XXI FIRA DEL PETIT MERCADER
Fira infantil de venda de joguines
A partir de les 10 h., a la plaça Major.

PARADA A L’ESTACIÓ!
Visita teatralitzada al baixador de Mata.
Sessions: 10 h., 11 h. i 12 h.
Preu: 3 €. 
Venda d’entrades a: 
www.centrecivicporqueres.cat

PUNXADA VERMUT
Activitat paral·lela a l’exposició “El disc de la 
teva vida”.
De 12 a 14 h., a la plaça Major.

DEVORIS CAUSA
Circ - Espectacle de presentació de 
RERELTELÓ 2023.
Sessions: 17.30 h. i 20 h. Preu: 10 €. 
A l’exterior de l’Estudi Taller Carles Fontserè.

Venda d’entrades a:
https://centrecivicporqueres.koobin.com/
Edat recomanada: a partir de 10 anys.

PLAYBACK
Actuació del grup de playback del Casal de la 
Gent Gran.
A les 17 h., al Centre Cívic de Porqueres.
Donatiu: 5 € per a La Marató de TV3.

ENCESA DELS LLUMS DE NADAL
Il·luminació nadalenca del lledoner centenari 
de l’Ajuntament.
A les 19 h., als jardins de l’Ajuntament.
Activitat gratuïta.

MOSTRA D’ENTITATS I FIRA D’ARTESANS I 
COMERCIANTS LOCALS
Estands d’entitats del municipi i parades de 
proximitat.
Dimarts 6 de desembre. A partir de les 10 h., a 
la plaça Major.
La fira és un espai de trobada de les entitats 
del poble i de la comarca per ensenyar i donar 
a conèixer la seva missió. A més, també és un 
espai per a productors locals i artesans que 
ens apropen el seu treball en unes dates ideals 
per començar a pensar en els presents que 
farem per Nadal, amb propostes de consum 
conscient i de proximitat.

DURANT LA FIRA
FEM RÀDIO A L’ESCOLA L’ENTORN
Programa especial.
De les 10 a les 11.30 h., a l’espai de la fira.
Entrevistes, magazín i connexions en directe 
dels alumnes de 5è de l’Escola l’Entorn que 
participen en aquest projecte radiofònic.

COM FER UN BON ALLIOLI
Masterclass
A les 11.30 h., a l’espai de la fira.
A càrrec de Ramon Ferrer Noguer. Cuiner, 
darrere els fogons des de petit, fill de la Masia 
i professor a l’Escola d’Hostaleria de Figueres.

PER ALS MÉS PETITS
POTSER NO HI HA UN FINAL
CIRC PISTOLET
Circ familiar.



www.tancamentsalbert.com · tancamentsalbert@gmail.com 

T. 661 279 397
Segueix-nos a 

ALUMINI, PVC, VIDRE
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Dimarts 6 de desembre. A les 12 h., a la pista 
coberta.
Gratuït. Espectacle per a tots els públics.
Acrobàcies d’alt voltatge, música en directe 
i molta picardia! Un escenari desordenat, 
els acròbates arriben tard i el músic… on és? 
Aquest és el tret de sortida d’aquest nou 
espectacle de Circ Pistolet. Un espectacle a 
ritme de rock, amb acrobàcies sobre taula, 
verticals, minibàscula i equilibris de mans a 
mans en duo i trio! No te’l pots perdre!

ESPAI DE JOC - REJUGA
Espai de joc d’hivern.
Dimecres 7 de desembre. D’11 a 13 h., a la 
pista coberta.
Per a mainada de 3 a 10 anys. 
Activitat gratuïta.
Un espai on els infants poden jugar, crear, 
divertir-se i experimentar. Utilitzem elements 
del medi natural i molts materials reciclats 
per donar una segona vida a coses que d’altra 
manera anirien directament a la deixalleria.

XXI FIRA DEL PETIT MERCADER
Fira infantil de venda de joguines.
Dijous 8 de desembre. A partir de les 10 h., a 
la plaça Major.
Normativa de funcionament:
L’espai s’habilitarà a partir de les 8.30 h. 
per preparar la parada. Queda prohibida la 
instal·lació de parades abans de l’arribada de 

l’organització.
L’organització posa a disposició dels 
participants una taula per parada. No es 
permet reservar taules ni guardar llocs a 
altres participants. Les taules disponibles són 
limitades.
És obligatori participar en la campanya de 
recollida de joguines organitzada per Càritas 
Pla de l’Estany amb, com a mínim, una donació 
que compleixi els requisits.
És obligatori que a cada parada hi hagi un 
responsable adult i que sigui present a la fira 
durant la jornada.
Es recomana que la compravenda de joguines 
sigui entre els infants sense la intervenció dels 
tutors responsables.
L’incompliment de la normativa pot ser motiu 
d’expulsió de la fira.

PER ALS MÉS TRADICIONALS
MILLENIUM 
Concert i ball de música catalana.
Dimarts 6 de desembre. A partir de les 17 h., a 
Can Carreras.
Activitat gratuïta.
Primerament, de 17 a 18 h., hi haurà el 
concert de música catalana i després del 
concurs popular d’allioli, a les 19.30 h. es farà 
el ball de cloenda.

CONCURS D’ALLIOLI
Concurs popular i tast d’allioli

PINTURES QUIM

www.pinturesquim.com

Quim Pintura Decoració

Ctra. Camós, 67 - 17834 Camós

972 572 025

686 452 608 - 696 445 275 

pinturesquim@hotmail.com

T 972 580 505
M 669 666 113

info@insttec.com
www.insttec.com

c/ Paper, 21 baix
BANYOLES

Bones Festes!



MECÀNICA RÀPIDA FRENS PNEUMÀTICS

CLIMA A/C DIAGNOSIS

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

AMORTIDORS BATERIES PRE ITV

EL TEU TALLER DE CONFIANÇA

MECÀNICA GENERAL

Bon Nadal i Feliç Any Nou!
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Dimarts 6 de desembre. A les 18.30 h., a Can 
Carreras.
Les inscripcions es faran a partir de mitja 
hora abans de l’inici del concurs. En finalitzar 
es podrà degustar l’allioli preparat pels 
concursants. Hi haurà servei d’entrepans i 
beguda.
Informació del concurs:
Categories adult i infantil. La categoria infantil 
és fins a 16 anys. L’organització subministrarà 
els ingredients necessaris però no els utensilis 
(mà de morter, setrill...). Hi haurà premi per als 
tres millors de cada categoria.

PLAYBACK
Actuació del grup de playback del Casal de la 
Gent Gran
Dijous 8 de desembre. A les 17 h., al Centre 
Cívic de Porqueres.
Donatiu: 5 € per a La Marató de TV3. 
No et perdis l’actuació d’aquest grup de gent 
gran que s’ho passen genial interpretant les 
cançons dels seus artistes favorits! 

ENCESA DELS LLUMS DE NADAL
Il·luminació nadalenca del lledoner centenari 
de l’Ajuntament.
Dijous 8 de desembre. A les 19 h., als jardins 
de l’Ajuntament.
Activitat gratuïta
Celebrem l’inici de la campanya de Nadal 
amb l’encesa de llums a Porqueres amb l’acte 
simbòlic de l’encesa del lledoner que il·lumina 
els jardins de l’Ajuntament durant aquestes 
dates tan especials. Un any més comptarem 
amb una petita actuació del cor de cant Cor 
de Porcs i en finalitzar hi haurà una xocolatada 
per a tothom que posarà punt final a la Fira 
d’Hivern.

XXVI CURSA POPULAR DE PORQUERES
Cursa popular competitiva.
Dijous 8 de desembre. A les 10 h., davant el 
pavelló municipal.
Recorregut de 7,2 km. Classificacions per 
categories. 
Preu de la inscripció: anticipada, 8 €; el mateix 
dia, 12 € 
Més informació i inscripcions a: 
www.esportsporqueres.com

PER ALS AMANTS DE LA MÚSICA
FERRAN PALAU
Música - Espectacle de presentació de 
RERELTELÓ 2023
Dimarts 6 de desembre. A les 20 h., al Centre 
Cívic de Porqueres.
Preu: 10 €. 
Venda d’entrades a:
https://centrecivicporqueres.koobin.com/
Ferran Palau, l’essència del pop metafísic, 
tancarà la gira de presentació dels seus últims 
dos discos (Parc i Joia) acompanyat de les veus 
d’Anna Andreu, Maria Hein, Iris Deco, Carlota 
Flaneur i Twin.

EL DISC DE LA TEVA VIDA
Exposició.
Durant els dies de la Fira d’Hivern a la 
Biblioteca Carles Fontserè.
Ens agradaria conèixer quins han estat els 
discs de la teva vida. Et proposem que
facis una revisió a la teva discografia i 
seleccionis els cinc vinils més especials per a
tu. Amb tots aquells discs que ens hagin 
arribat farem una mostra expositiva a la 
Biblioteca Carles Fontserè durant els dies de 
la Fira d’Hivern i una sessió d’escolta de les 
cançons que t’han acompanyat.
Com participar-hi?
Només has d’enviar un correu electrònic a 
info@centrecivicporqueres.cat amb l’assumpte 
EL DISC DE LA TEVA VIDA i la llista dels 
discs (màxim 5) amb el títol del disc + el nom 
del grup + l’any de publicació. Deixa el nom i 
cognoms i el telèfon de contacte.

EL DISC DE LA TEVA VIDA
Visita comentada a l’exposició.
Dimecres 7 de desembre. A les 11 h., a la 
Biblioteca Carles Fontserè de Porqueres.

PER ALS MÉS TEATRERUS
PARADA A L’ESTACIÓ!
Visita teatralitzada al baixador de Mata.
Vine a conèixer de prop la història del 
baixador de Mata i el famós Tren Pinxo. La 
teatralització serà a càrrec del grup de teatre 
de Camós El Paller. Aquest any tenen una 
nova història amb nous personatges! Serà una 
visita per recordar!



17800 OLOT:
c/ Major, 16
Tel. 972 26 45 39

17820 BANYOLES:
c/ Llibertat, 30-32
Tel. 972 57 12 67
banyoles@garestany.com

Venda i reparació d’equips informàtics

Bon Nadal i feliç Any Nou 2023!

VENDA I REPARACIÓ DE MOTOS,
BICICLETES I MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

REGALA IL·LUSIÓ! 
A MOTOS CAMPS TENIM MOLTES IDEES!

BON NADAL I FELIÇ 2023!

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13h. i de 15 a 20h. Dissabte matí, de 9 a 13h. i de 17 a 20h. 

C/ Rambla, 32 · BANYOLES · Tel. 972 570 695 · motos.camps@hotmail.com 

BICICLETES, MOTOS 
I ACCESSORIS
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Sessions: dimarts 6 i dijous 8. A les 10 h., a les 
11 h. i a les 12 h.
Durada: 30 minuts. Preu: 3 €. 
Venda d’entrades a: 
www.centrecivicporqueres.cat
Aforament limitat.

DEVORIS CAUSA
Circ - Espectacle de presentació de 
RERELTELÓ 2023.
A l’exterior de l’Estudi Taller Carles Fontserè
La vida i la transformació dels aliments 
són l’eix principal d’una trama amb arrels 
verdulaires que es transformen gràcies a 
l’enginy dels dos protagonistes, manipuladors 
de conceptes, d’elements i d’aliments. Un clam 
a la llibertat i a la imaginació que té lloc en un 
espai ben singular: l’interior d’una carpa de 
circ.
Sessions: dimecres 7 i dijous 8 de desembre. 
A les 17.30 h. i a les 20 h.
Durada: 60 minuts.
Edat recomanada: a partir de 10 anys.
Preu: 10 €. 
Venda d’entrades a: 
https://centrecivicporqueres.koobin.com/

A MÉS A MÉS…
GIMCANA JOVE
Gimcana per a joves a través de codis QR 
repartits pel municipi.
Dimecres 7 de desembre. A les 17 h., davant 
la Biblioteca Carles Fontserè de Porqueres. 
Per a joves de 6è a 3r ESO.
El funcionament de la gimcana serà el 
següent: quan trobeu un codi QR enganxat 
en algun lloc del poble l’haureu d’escanejar i 
complir amb la missió que se us encomana! 
T’hi pots apuntar sol o en grup! Un cop 
acabada l’activitat, hi haurà berenar per a tots 
els participants.
Cal inscripció prèvia a través del whatsapp 
645 434 571 o a través d’Instagram a 
@localjovedeporqueres.

VISITA GUIADA FAMILIAR
Visita guiada a l’Estudi Taller Carles Fontserè
Dissabte 10 de desembre. A les 11 h., a 
l’Estudi Taller Carles Fontserè.
Preu: 4 € - 2 €.

Edat recomanada: a partir de 5 anys.
Gaudeix de la visita a l’Estudi Taller Carles 
Fontserè amb tota la família. A més, la Sessi 
Sitjà ens explicarà el conte Carles Fontserè... 
en clau de conte! No t’ho perdis!

CONCERT D’ADVENT
Concert.
Diumenge 11 de desembre. A les 18 h., a Sant 
Joan de les Pedreres.
Activitat gratuïta.
La coral Les Estunes de Porqueres ens oferirà 
un concert especial per donar la benvinguda 
a les festes de Nadal acompanyats de la coral 
Veus de Can Puig de Banyoles.

ESCAMBELLADA D’HIVERN
Lleure per a infants.
Diumenge 11 de desembre. A les 16 h., a la 
pista coberta.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 
obligatòria.
Escambell no podia faltar a la Fira d’Hivern i 
ens han preparat una activitat de lleure per a 
nens i nenes des de 2n de primària fins a 2n 
d’ESO. Pots trobar el formulari d’inscripció al 
blog d’Escambell o a l’enllaç del perfil de la bio 
a Instagram: @escambellencs.

ACTIVITATS PER LA MARATÓ DE 
TV3
La 31a edició de La Marató està dedicada 
a les malalties cardiovasculars, la principal 
causa de mort als països desenvolupats i un 
dels problemes actuals de salut pública més 
rellevants. Sabem que si cuidem la nostra 
alimentació, fem esport, descansem bé i 
gestionem correctament l’estrès es redueix 
fins a un 78% el risc de patir una malaltia 
cardiovascular. Així que durant aquests 
dies a Porqueres, un any més ens sumarem 
a La Marató i programarem activitats per 
conscienciar la ciutadania i per recaptar fons. 
Participa-hi!

PEDALA PER LA MARATÓ
Dijous 8 de desembre.
Lloc: Pavelló de Porqueres.
Horari: 2 sessions: 11 h i 12 h.



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

DIES 25, 26, 27 DE DESEMBRE i 
1 DE GENER, TANCAT

DIA DE REIS, 6 DE GENER, OBERT

HORARI: Dimarts a divendres, de 8 a 13:30h.
  Dissabtes, diumenges i festius, de 8 a 13h.

SEGUEIX-NOS A

BONES FESTES!
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Sessions de ciclisme indoor. Donatiu voluntari. 
Tota la recaptació anirà destinada a La Marató 
de TV3. 
Cal inscripció prèvia al pavelló (972 570 102). 
Places limitades.
Organitza: Associació Tot Bici Porqueres.
Més informació: www.esportsporqueres.com

SESSIÓ D’ENTRENAMENT FUNCIONAL 
PER LA MARATÓ
Dilluns 12 de desembre.
Lloc: Zona Esportiva.
Horari: 18:00 h.
Sessió oberta d’entrenament funcional per 
adults. Donatiu voluntari. Tota la recaptació 
anirà destinada a La Marató de TV3. 
Inscripcions el mateix dia, no cal inscripció 
prèvia.
Organitza: Club Atletisme Porqueres
Més informació: www.esportsporqueres.com

XERRADA
DE TOT COR PER LA MARATÓ
Dissabte 17, a les 11 h., al Centre Cívic.
En aquesta xerrada-taller pretenem divulgar 
eines i coneixements per la prevenció de 
malalties cardiovasculars, ajudar la nostra 
comunitat reflexionar sobre un mateix, què 
som, com funcionem i com autogestionar la 
nostra salut cardiovascular.
Participants:
DR. VICTOR OLIVERAS DEULOFEU: Director 

de la Unitat de Microcirculació i Medicina 
Integrativa de la Clínica Arvila Magna. Membre 
del equip facultatiu del programa Respir 
(Diputacio de BCN) Premi Nacional SXXI en 
Medicina Preventiva.
RICARDO GALARZA: Psicòleg especialitzat 
en estils de vida saludables. Membre 
de la Societat Espanyola de Medicina 
Antienvelliment i Longevitat (SEMAL). Director 
d’Equip de Teràpia Física Vascular BEMER
ESTEL ROCA: Monitora de ioga i meditació 
amb més de 20 anys d´experiència. Cuinera 
flexiteriana. Hortelana i jardinera apassionada.
CLAUDIA CONDRACHE: Assessora en Salut 
i benestar. Especialista en Teràpia física 
vascular, dietoteràpia i nutrició.
Al finalitzar l’acte hi haurà un pica-pica amb 
tastets saludables pels assistents.

CAMINADA PER LA MARATÓ
Diumenge 18 de desembre.
Lloc: Sortida i arribada al Centre Cívic de 
Porqueres.
Horari: 10 h.
Caminada de 7,5 km, amb parada 
d’avituallament a mig recorregut. Donatiu 
voluntari. Tota la recaptació anirà destinada a 
La Marató de TV3. Inscripcions el mateix dia, 
no cal inscripció prèvia.
Més informació: www.esportsporqueres.com

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

680 336 757
972 574 769

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

 lluismasegu@hotmail.es

Bones Festes!

Bones Festes!



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

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

BON NADAL I FELIÇ ANY NOU!

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. 

De Tot Bo, a la teva taula! 

PER AQUESTES FESTES DE NADAL 
I CAP D’ANY...

FES-NOS EL TEU ENCÀRREC!

Els nostres “Pica pica”, patès, farcits, pollastres i ànecs de pagès, 
canelons casolans, embotits, formatges...

Segueix-nos a 
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LLIBRES SOLIDARIS PER LA MARATÓ
Durant el mes de desembre, la biblioteca 
ofereix duplicats i donatius a 1€ per recaptar 
fons per La Marató.

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

VISITA GUIADA FAMILIAR A L’ESTUDI 
TALLER CARLES FONTSERÈ
Dissabte 10, a les 11 h.
La visita ofereix un recorregut per la vida i 
l’obra de l’artista amb la voluntat d’acostar al 
públic la figura d’un dels artistes clau de la 
segona meitat del segle XX. 
Activitat recomanada a partir de 5 anys.
Tarifes: Entrada general: 4€ / Entrada reduïda: 
2€
Cal inscripció prèvia a www.porqueres.cat

HORA DEL CONTE
Dimecres 14, a les 17:30 h. Escudella, contes i 
carn d’olla. A càrrec de Pati de Contes.
Un arbre de Nadal que no para de créixer 
i acaba arribant a totes les cases, un desig 
per als Reis d’Orient, una granja esbojarrada 
on els animals no es posen d’acord en com 
celebrar el Nadal, una estrella de mar que guia 
Baltasar... Històries màgiques de Nadal que 
potser mai has sentit, cuites a foc lent, com les 
bones escudelles.
Activitat adreçada a mainada a partir de 4 
anys.
Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia a bit.ly/3EdkY97

TALLER DE NADAL
Divendres 16, a les 17:30 h. Fem una postal 
acordió de Nadal. A càrrec de Gemma Riba.
Realització d’una postal de Nadal, en format 
gran, i tipus acordió. Activitat familiar amb 
mainada a partir de 6 anys.
Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia a bit.ly/3hmWnp3

HORA DELS MÉS PETITS
Dissabte 17, a les 10:30 h. Nadal en clau de sol 
(si en fa)! A càrrec de Musinfant.
Mentre la lluna dormia i un ocell va fer el seu 
niu, el sol que s’ho mirava, atent escoltava les 
cançonetes de Nadal.
Activitat adreçada a famílies amb infants de 0 
a 3 anys.
Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia a bit.ly/3hltxFP

CLUB DE LECTURA D’ADULTS
Dimecres 21, a les 19 h.
Comentarem la lectura de La ciutat i la casa, de 
Natalia Ginzburg.

CALENDARI D’ADVENT
Durant el mes de desembre, recomanacions 
literàries per adults i infants elaborades pel 
personal bibliotecari de la província de Girona. 
Amb la col·laboració del Servei de Biblioteques 
de la Diputació de Girona.

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

BIBLIOJOCS
Els dies 3 (tarda), 4 (tarda) i 5 (matí) de gener. 
podeu venir a la biblioteca a jugar amb els jocs 
de taula per compartir amb la vostra família i 
amics.

La biblioteca tanca per vacances del 23 de 
desembre al 2 de gener, ambdós inclosos. 
Bones festes!

ACTIVITAT DE TURISME
ELS TURONS DE PONENT
Diumenge 11 de desembre, a les 11 h. 
Paisatges suaus entre aigua, bosc i camp
Començarem la ruta enfilant-los al puig 
de Sant Martirià, un excel·lent mirador del 
paisatge lacustre i les comarques veïnes, 
passarem per Lió i baixarem fins a la riba de 
l’Estany, visitarem les llacunes del Pla de Can 
Morgat fent parada a l’observatori d’aus i, tot 



 

REFORMES
RESTAURACIÓ 

PALETERIA EN GENERAL
D’HABITATGES I FAÇANES

659 436 061

Re s -Q u a t r e

@Resquatre

resquatre@gmail.com
www.resquatre.com

Bones Festes!

Pere Vidal / Joan i Jordi Ylla

La Trobada
Bar - Restaurant

CUINA CATALANA I MARROQUINA 

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

DINARS DE NADAL 
PER EMPRESES I GRUPS

DIVERSOS MENÚS
Demana’ns pressupost. 

Reserves a:

Bones Festes!

Bones Festes!
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creuant la zona agrícola sota els turons de 
ponent, arribarem a l’Església romànica de 
Santa Maria de Porqueres i l’estanyol del Vilar.
Durada: 3,5 hores.
Punt de trobada: Escola de Natura.
Edat: No recomanable per a infants menors de 
10 anys.
Reserves i més informació: 
Oficina de Turisme de l’Estany
Telèfon 972 58 34 70
WhatsApp: 690 853 395
turisme@ajbanyoles.org
Realitza l’activitat: Escola de Natura.

ACTIVITATS ESPORTIVES 
XXVI CURSA POPULAR DE 
PORQUERES 
Dijous 8 de desembre.
Sortida i Arribada: Pavelló de Porqueres.
Horari: A les 10 h.
Descripció: Cursa Popular competitiva amb 
un recorregut de 7,2 km. Es fan classificacions 
per les diferents categories. Preu d’inscripció: 
Anticipades 8 €, el mateix dia 12 €. Puntuable 
pel circuit comarcal de curses populars.
Organitza: Ajuntament de Porqueres.
Més informació i inscripcions: 
www.esportsporqueres.com

PEDALA PER LA MARATÓ DE TV3
Dijous 8 de desembre.
Lloc: Pavelló de Porqueres.
Horari: 2 sessions: 11 h. i 12 h.
Descripció: Sessions de ciclisme indoor. 
Donatiu voluntari. Tota la recaptació anirà 
destinada a La Marató de TV3. Cal inscripció 
prèvia al pavelló (972 570 102) 
Places limitades.
Organitza: Associació Tot Bici Porqueres.
Més informació: www.esportsporqueres.com

CAMPIONAT DE NADAL DE PETANCA
Diumenge 11 de desembre.
Lloc: Pistes municipals, plaça dels poetes.
Horari: A partir de les 9 h.
Inscripcions: Es poden fer anticipades o el 
mateix dia (618 311 274), inotbo@gmail.com . 
15,00€ per equip.
Descripció: Competició de dobletes lliure, 

oberta a equips masculins, femenins i mixtos. 
Organitza: Club Unió Esportiva Petanca 
Porqueres.

SESSIÓ D’ENTRENAMENT 
FUNCIONAL PER LA MARATÓ DE TV3
Dilluns 12 de desembre.
Lloc: Zona Esportiva.
Horari: 18 h.
Descripció: Sessió oberta d’entrenament 
funcional per adults. Donatiu voluntari. Tota 
la recaptació anirà destinada a La Marató 
de TV3. Inscripcions el mateix dia, no cal 
inscripció prèvia. 
Organitza: Club Atletisme Porqueres
Més informació: www.esportsporqueres.com

CAMINADA PER LA MARATÓ DE TV3
Diumenge 18 de desembre.
Lloc: Sortida i arribada Centre Cívic de 
Porqueres.
Horari: 10 h.
Descripció: Caminada de 7,5 km, amb parada 
d’avituallament a mig recorregut. Donatiu 
voluntari. Tota la recaptació anirà destinada a 
la marató de TV3. Inscripcions el mateix dia, 
no cal inscripció prèvia. 
Organitza: Ajuntament de Porqueres
Més informació: www.esportsporqueres.com

PATINADAL PORQUERES 2022
Diumenge 18 de desembre.
Lloc: Pavelló de Porqueres.
Horari: A partir de les 17 h.
Descripció: Actuació dels diferents grups 
que integren el Patinatge Artístic Porqueres, 
així com la participació de diferents clubs de 
patinatge  convidats  de tota la província.
Organitza: Patinatge Artístic Porqueres
Més informació: 
http://www.facebook.com/patinatgeporqueres

CASAL ESPORTIU DE NADAL
Dates: 22, 23, 27, 28, 29, 30 de desembre i 2, 
3, 4, 5 de gener.
Lloc de trobada: Escola l’Entorn.
Horari: De 9 a 13 h., amb possibilitat de servei 
bon dia i menjador.
Preu: 9,00 € per dia en cas d’agafar 3 dies o 



BANYOLES: C/ del Paper, s/n · Tel. per encàrrecs 972 581 104
  Horari: de 10 a 15 h. i de 17 a 20 h. Dilluns tancat.
  C/ Mn. Jacint Verdaguer, 42 · Tel. 973 070 017
  Horari: de 10 a 15 h. Dilluns tancat. www.cuinatslafarga.cat

Bones Festes!
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més i 13,00 € dies eventuals.
Casal Esporti u per a nens i nenes de P2 a 
6è, amb múlti ples acti vitats; Planeta màgic, 
excursió amb Tren Pinxo, tallers, etc.. 
Organitza: ATB Porqueres.
Més informació i inscripcions: 
www.esportsporqueres.com

QUINA UNIÓ ESPORTIVA PORQUERES
Dies 25, 26 de desembre i 1, 6 de gener.
Lloc: Can Carreras.
Horaris: A parti r de les 17:30 h.
Organitza: UE Porqueres.
Més informació: www.esportsporqueres.com

CASAL DE LA GENT GRAN

QUINA DEL CASAL DE LA GENT GRAN
Diumenge 4 de desembre. 
Dissabtes 10 i 17 de desembre.
Horaris: Cada sessió començarà a les 17 h.
Al Local Social de Porqueres.
Quina organitzada pel Casal de la Gent Gran 
de Porqueres. 

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

La Junta del Casal de la Gent Gran de Porqueres, 
us desitja un Bon Nadal i feliç any 2023.

SANT MIQUEL 
DE CAMPMAJOR 

 
ENCESA DELS LLUMS DE NADAL A 
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR 

Dia 11 de desembre. A parti r de les 17.30 h., 
al pati  de l’Espai Roqueta, xocolatada. 
A les 18.30 h., Encesa dels llums de l’arbre de 
Nadal i tots seguit cantarem plegats nadales 
amb el Grup de Caramelles de Sant Miquel.
 
ARRIBADA DELS PATGES REIALS 
I RECOLLIDA DE CARTES A SANT 
MIQUEL DE CAMPMAJOR 

Dia 18 de desembre. A les 12 del migdia, al 
local social, arribada dels Patges Reials, que 
recolliran les cartes de tots els nens i nenes.
 
ARRIBADA DELS REIS MAGS 
D’ORIENT A SANT MIQUEL DE 
CAMPMAJOR 

Dia 5 de gener. A les 19 h., al local del 
Sindicat, arribada dels Reis Mags d’Orient, que 
rebran totes les nenes i els nens abans de fer 
la seva màgica visita nocturna per deixar els 
regals a cada casa sense ser vistos.

INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT

Bones Festes!

LLUÍS TORRES - PINTOR

636 099 828
lluis.pinturaidecoracio@hotmail.com

C/ Sant Andreu, 90 bx-1
17834 Porqueres

Bones Festes!
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 LA GRAN QUINA DE LA 
UE SANT MIQUEL 

Dies 25 de desembre i 1 de gener, a les 18h., 
al local del Sindicat. Grans i variats lots i 
premis. Xocolatada per tothom. 
Us hi esperem a tots!

 SERINYÀ
FEM DRECERA

Diumenge 11 de desembre, sorti da a les 9 h, 
davant l’Ajuntament. Difi cultat: mitjana-alta.
Distància total: 11 km. Arribada a les 12 h i 
esmorzar.
Inscripcions: www.ceplaestany.cat (5€); el 
mateix dia, de 8 a 9 h., al punt de sorti da (8€). 
Menors de 12 anys, gratuït.

COMENCEM A PREPARAR 
L’ARRIBADA DELS REIS MAGS 
D’ORIENT

Divendres 2 de desembre, a les 19 h., a 
Can Beia. Si tens ganes de parti cipar en els 
preparati us per a una nit tan màgica, no et 
perdis aquesta trobada.

REPRESENTACIÓ DELS PASTORETS
Diumenge 18 de desembre, a les 18 h, al 
pavelló.
Entrada gratuïta. Es recollirà el donati u 
desti nat a La Marató de TV3.

DONACIÓ DE SANG
Dilluns 19 de desembre, de 18 a 21 h., al 
pavelló.

MISSA DE NADAL
Dissabte 24, a les 19 h., a l’església de Sant 
Andreu.

CONCERT DE NADAL
Dissabte 3 de desembre, a les 18 h., al pavelló
Concert d’estrena de l’Orquestra Icària, 
nova secció d’adults de la Jove Orquestra 
de Figueres. Amb obres de Bach, Corelli, 
Dall’Abaco, entre altres.
Taquilla inversa en benefi ci de La Marató de 
TV3.

ESCOLA BORA GRAN

CONCERT DE NADAL
Divendres 16 de desembre, a les 15.15h.,  al 
pavelló. Recital de Nadal de tots els alumnes 
de l’escola. Finalitzarà la celebració amb 
l’oferiment per part de l’AFA d’una bona 
xocolatada.
Xocolatada i concert per La Marató.

BICIS BTT EN STOCK
I ELÈCTRIQUES

Mn. Constans, 273 · BANYOLES
Tels. 972 582 710

TOP BICITOP BICI
TOT EN BICICLETES I ACCESSORIS

HomeWoodHome
Construccions amb fusta

664 687 895
@homewoodhome
infohomewoodhome@gmail.com
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AFA BORA GRAN

VENDA DE PONSÈTIES I TIONS
Dimarts 6 de desembre, de 9 a 13 h., davant 
el Bypass.

QUINA DE L’AFA
Divendres 30 de desembre, a partir de les 18 
h., al pavelló.

SOMIATRUITES

CASAL DE NADAL
Dies 27, 28, 29 i 30 de desembre.
Obert als nens d’I3 a 6è.
Més informació: 
somiatruitesserinya@gmail.com

CLUB DE LECTURA

Dimecres 14 de desembre, a les 19.30 h.
Comentem L’estrany, d’Albert Camus.

CASAL D’AVIS

GRAN QUINA
Dijous 29 de desembre, a les 16.30 h., a Can 
Xerric. 
Quina i xocolata per a tots els assistents.

ANEM AL CINE
Dimecres 14 de desembre, a les 14.30 h., ens 
trobem a la parada de la TEISA.

ESPAI JOVE CAN BEIA

ACTIVITATS DESEMBRE/GENER
CINE I CRISPETES
Dimecres 21 desembre, a les 17.30 h.
Destinat als alumnes de 6è a 3r ESO.

ESCALADA
Divendres 23 de desembre, a les 17 h., a 
Rockart (Palol de Revardit). 
Ens iniciem a l’escalada en rocòdrom. 
Transport a càrrec de les famílies.

TALLER DE GALETES DE NADAL
Dia 28 de desembre, a les 17 h.
Destinat als alumnes  de 6é a 3er ESO.

JOCS DE TAULA
Dilluns 2 de gener, a les 17 h.
Destinat als alumnes de 6è a 3r ESO.

PISTA DE GEL DE GIRONA
Dimecres 4 de gener, hora a concretar.
Autobús per anar a la pista de gel de Girona.
Activitat per a tota la família.
L’Espai Jove es fa càrrec del transport.
Vine a buscar l’entrada al Casal Jove.
Inscripcions per a les activitats a Can Beia, 
whatsapp (tel. 645 43 45 71) o per Instagram 
(@can.beia)

CLUB PATINATGE SERINYÀ

UN MATÍ RODAT
Dimecres 6 de desembre, de 10 a 13 h.
Gaudeix d’un matí diferent!
Activitats: manualitats, taller de trenes, jocs, 
maquillatge... A càrrec de les patinadores de 
Xou del Club patinatge artístic Pla de l’Estany.
Entrada: 3,50€.

CLUB FUTBOL SERINYÀ

GRAN QUINA ESPORTIVA FC SERINYÀ
Divendres 23 de desembre, a les 20 h., al 
pavelló municipal.

Diumenge 25 de desembre, a les 18 h., al 
pavelló municipal.

Amb esplèndids obsequis i lots de regals a la 
línia. Hi haurà servei de bar.

FUTBOL 4a CATALANA
Dissabte 17de desembre, a les 16 h.
FC Serinyà – Maià CE

Dissabte 14 de gener, a les 16 h.
FC Serinyà – Vall d’en Bas

Dissabte 28 de gener, a les 16 h.
FC Serinyà – Hostoles CD



Foto: FreepikFoto: Freepik

Ajuntament de Banyoles

CUIDO LA MEVA 
SALUT MENTAL 

QUAN...

EM PRIORITZO.
Ordeno l’espai que m’envolta 
i el meu temps, prioritzant el 

que em dona alegria i 
acceptant l’ajuda dels que 

m’estimen

Església de Santa Maria dels Turers

Banyoles, 26 de desembre del 2022, a les 12 del migdia
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COMPARTEIX EL MILLOR QUE 
TENS: LA FAMÍLIA. 

A Catalunya hi ha infants i adolescents que 
han de viure temporalment separats de la 
seva família d’origen i necessiten una família 
acollidora que els pugui oferir un entorn segur 
i afectuós.
L’acolliment familiar és una mesura de protecció 
basada en l’altruisme i la solidaritat, que vol 
proporcionar a aquests infants un entorn 
familiar on puguin créixer i desenvolupar-se, 
fins que sigui possible el retorn amb la seva 
família d’origen o fins que es decideixi una 
altra mesura de protecció.
La DGAIA (Generalitat) assumeix la tutela 
d’aquests infants i delega la guarda en les 
famílies acollidores. 
L’acolliment és una situació temporal de durada 
variable; per aquest motiu hi ha diverses 
modalitats d’acolliment: Urgència i Diagnòstic, 
Simple i Llarga Durada o Permanent.
També existeix l’Acolliment de Caps de 
Setmana i Vacances, que dona resposta a 
infants que viuen en centres i que té com a 
objectiu proporcionar-los un referent familiar 
i, si és possible, mantenir-lo al llarg del temps.
Les famílies que volen oferir-se per acollir han 
de passar per un procés de formació i estudi, 
amb l’objectiu de valorar el seu oferiment i, en 
paral·lel, continuar-hi reflexionant.
A AD’ Iniciatives Socials busquem famílies 
disposades a acollir infants que ho necessiten, 
des de 0 fins als 17 anys.

Si voleu més informació, podeu contactar amb 
nosaltres per correu electrònic (acolliments.
adopcions@adgirona.org) o per telèfon (972 
21 59 17) i sol·licitar una reunió informativa. 

#obrelaportaalacolliment 
#femgranlacolliment

AD’ Iniciatives Socials

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

03/12/2022 BANYOLES. Clínica Salus. De 
10 a 14 h. i de 16 a 20:30 h.
19/12/2022 SERINYÀ. Pavelló Municipal. 
De 17 a 21 h.

PRESENTACIÓ LLIBRE

BAULES. Cartes generacionals
De David Pagès i Cassú.

Dissabte 10 de desembre, a les 12 del 
migdia, a l’Espai Eat Art de la Plaça Major de 
Banyoles. 
Serà presentat pel també escriptor Josep N. 
Santaeulàlia.

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

NADAL 2022
CALENDARI D’ADVENT/ BIBLIOTECA 
De l’1 al 24 de desembre
Durant el mes de desembre, a la Biblioteca tindreu un calendari d’advent molt particular: 48 
biblioteques gironines ens hem unit per oferir-vos aquesta proposta: Cada dia, us recomanem 
llibres en punts de llibre, seguint l’orde de la CDU (Sistema de Classificació Universal de les 
Biblioteques).
Després de girar tots els punts de llibre, tindrem una gran postal de Nadal per desitjar-vos BON 
NADAL.

Amb el suport: Servei de Biblioteques. Diputació de Girona
  

HORA DEL CONTE
Dijous 15 de desembre / 17:30 h / Biblioteca
Per Nadal cada conte al seu..., a càrrec de David Planas.
Doncs sí, per Nadal tots els contes tenen el seu lloc, com les ovelles, i el seu lloc serà la Biblioteca 
de Banyoles. El Tió i els Tres Reis ens acompanyaran en aquesta sessió divertida i amena on de 
ben segur que ens ho passarem molt bé.

A partir de 3 anys.

EXPOSICIÓ DOCUMENTAL
Del 12 de desembre al 5 de gener  / Biblioteca
Per Nadal cada ovella al seu corral
Suggeriments per preparar les festes de Nadal i gaudir-les: cuina, manualitats, jocs, tradicions, 
novel·les, contes, cinema, música, guies de viatge ... Perquè tothom pugui gaudir de les festes a 
la seva manera i amb la nostra companyia.

DIES DE TANCAMENT DE NADAL:
Dissabte 24, dissabte 31, dijous 5 tarda i dissabte 7 de gener. 

GENER 2023

PARC INFANTIL DE NADAL
Dilluns 2 de gener, a partir de les 16 h, al 
pavelló. Rebrem la visita del Patge Reial.

CAVALCADA DE SES MAJESTATS 
ELS REIS D’ORIENT

DISSABTE 5 DE GENER, A LES 18.30 H.
Recorregut pels principals carrers del 
poble, Adoració a l’església de Sant Andreu, 
Xocolatada a la plaça de Sant Andreu i 
Recepció final des del balcó de l’Ajuntament.
Qui desitgi tenir la visita de Ses Majestats els 
Reis d’Orient a casa, que es posi en contacte 
amb l’Ajuntament o als tels. 610 281 846 - 
664 369 607.

APLEC DE SANT SEBASTIÀ

Diumenge 22, les 12h. Ofici Solemne a la 
capella de Sant Sebastià. Seguidament, el 
tradicional Encantament d’ofrenes i després 
Audició de sardanes a l’Era Mananda.
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C/ Llibertat, 67 - Banyoles
TEL. 972 746 040 - 627 149 104 

MENÚ DE 
DIMARTS A DIVENDRES 

I CAPS DE SETMANA

Dilluns, tancat

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 F FISIOTERÀPIA M MENJARS

ASSEGURANCES Q QUEVIURES

B BARS R RESTAURANTS

ANIMALS DOMÈSTICS J JARDINERIA
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LA FOTO NOTÍCIA D’ARA FA….
Foto: Joan Comalat Text: Josep Grabuleda

L’octubre de 2006 les obres del parc de la 
Muralla ja estaven acabades i es va inaugurar 
oficialment.
En aquesta imatge del 20 d’octubre de 2006 
s’hi veu el moment de la inauguració oficial del 

parc de la Muralla, amb els parlaments de les 
autoritats. 

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
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UNS ULLS ESTRANYS
Per Mar Vilà

Follets de Nadal
Un Nadal, quan érem peti ts, la meva mare ens 
va regalar, a cada germà, un cascavell gegant. 
Segons ella, mentre poguéssim senti r el dringar 
del cascavell seguiríem conservant la il·lusió 
dels infants. Han passat molts anys i segueixo 
conservant el meu cascavell. He de dir que, 
amb els anys, de vegades se’m fa difí cil senti r-
lo. El meu primer Nadal a Banyoles, a més 
del cascavell, vaig descobrir un element nou. 
A l’aparador de la boti ga de joguines hi havia 
uns follets que desprenien una certa màgia. En 
el meu cap em vaig imaginar que, allà on no 
arribés el cascavell, hi arribarien aquells follets, 
protegint-me de qualsevol mal. Han passat 
15 anys des que vaig descobrir els follets de 
l’aparador i, cada any, quan reapareixen per 
Nadal, respiro tranquil·la. Però, i la resta de 
l’any? On són els meus follets, els follets que 
em permeten que torni a senti r el soroll del 
cascavell? De vegades esti c molt temps sense 
veure’ls, però just abans que s’apagui el so del 
cascavell, sempre n’acaba apareixent algun. No 
sempre tenen l’aparença d’homenets amb les 
orelles punxegudes. De vegades els veig en el 
somriure d’aquell amic que sempre veig amunt 
i avall amb la bicicleta i que a l’esti u ens trobem 
a l’estany per refrescar-nos. Altres vegades els 
escolto en les històries que m’explica l’amic que 
em vigila mentre nedo a l’estany. Hi ha dies que 
els intueixo en la mirada de complicitat d’aquell 
amic que se’n riu del meu color “conguito” que 

manti nc a base de fer la sargantana, sota el sol. 
I hi ha follets que s’amaguen en una paraula, en 
un gest, en una trucada, en un missatge o en el 
record d’algú que ja no hi és.
Aquest Nadal espero estar envoltada de tots 
els meus follets. Dels que ti nc ben a prop, 
d’aquells que són una mica lluny i d’aquells que 
ja no hi són.
Bon Nadal banyolins i banyolines, i que els 
vostres follets de Nadal us acompanyin tot 
l’any!

Cortina de vidre

Porta seccional

Tanca i porta de jardí

Persiana apilable i orientable

Pèrgola bioclimàtica

Porta d’entrada Contra finestra

Porta automàtica

Finestres de PVC - Fusta

SISTEMES DE CONTROL SOLAR

TANCAMENTS EXTERIORS

AUTOMATISMES

DOMÒTICA I CONTROL D’ACCÉS

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

PVC, ALUMINI I VIDRE

Ctra. de Figueres, 24
17820 Banyoles
Tel. 972 58 03 89

De dilluns a divendres, 
de 8:30 a 21h

RECUPERACIÓ FUNCIONAL 
MASSATGES TERAPÈUTICS I ESPORTIUS 

REEDUCACIÓ POSTURAL GLOBAL 
RECUPERACIÓ FUNCIONAL A DOMICILI 

OSTEOPATIA 
ACUPUNTURA Bones Festes!



Cortina de vidre

Porta seccional

Tanca i porta de jardí

Persiana apilable i orientable

Pèrgola bioclimàtica

Porta d’entrada Contra finestra

Porta automàtica

Finestres de PVC - Fusta

SISTEMES DE CONTROL SOLAR

TANCAMENTS EXTERIORS

AUTOMATISMES

DOMÒTICA I CONTROL D’ACCÉS

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

PVC, ALUMINI I VIDRE

Bones Festes!
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TEMPS AL TEMPS
Per Enric Estragués

El clima de la terra fa 66 milions d’anys
Aquest mes de desembre parlarem de la 
catàstrofe més gran que ha viscut el nostre 
planeta des de la seva formació i que va canviar 
el clima, la meteorologia i la vida sobre la terra 
i el mar. Fa uns 66 milions d’anys, un asteroide, 
segons la majoria de les teories, o un peti t 
cometa, segons la minoria de les teories, va 
colpejar la terra a Mèxic, concretament en el 
lloc que hi ha l’actual península del Yucatán, 
que va agafar aquesta confi guració de resultes 
de l’impacte, tal com recull la foto simulada, i va 
provocar el caos global.
Tres quartes parts de les espècies vives 
van morir i un enorme cràter que ara es diu 
Chicxulub va quedar enterrat sota 10-30 
quilòmetres d’oceà i sediments. El cràter, de 
180 quilòmetres de diàmetre, és un romanent 
de l’impacte infame de l’asteroide o un cometa 
d’uns 12 quilòmetres d’amplada, ara fa 66 
milions d’anys, i que probablement va matar la 
majoria dels Dinosaures, aplanant el camí per a 
l’evolució dels mamífers i de l’home.
La caiguda va crear un cràter de 25 quilòmetres 
de profunditat i una muntanya amb el doble 
d’alçada que l’Everest. Sembla que per 
l’impacte es va aixecar un tsunami amb una 
onada de 1.500 metres d’alçada, i un núvol de 
cendres que va tapar el cel del món gairebé 
íntegrament per més de 2 anys, originant un 
efecte hivernacle que va causar el descens de 
la temperatura per sota dels 0°C i canviant el 
clima pacífi c i relaxat del planeta per una nova 

meteorologia desconeguda pels animals que 

habitaven la terra i el mar.

L’absència de sol, la manca d’aliment i el fred 

constant va donar com a resultat la mort del 

75% de la vida al planeta, incloent-hi els 

dinosaures. Aquest succés va marcar l’inici 

de l’era de l’home, el qual tenia molt poques 

probabilitats de subsisti r per l’existència 

agressiva dels grans rèpti ls.

Però encara no està ben explicat com es va poder 

recuperar la vida després d’un esdeveniment 

tan i tan catastròfi c i segurament serà un dels 

gran i eterns misteris de la humanita. Però els 

anells de cràter de Chicxulub podrien il·luminar 

alguns detalls, segons els cientí fi cs. Tot i que els 

mamífers a la terra van omplir el lloc ecològic 

deixat per la desaparició de la majoria dels 

dinosaures, altres simples formes de vida van 

començar a fl orir a l’escorça remoguda de les 

profunditats dels oceans.

Per a més informació www.meteobanyoles.com

Bon Nadal i Feliç any nou!
Per un 2023 ple d'oportunitats,
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COL·LABORACIÓ
Per Dr. August Corominas

Professor de Fisiologia Humana
de l’Universitat Autònoma de Barcelona

Ara ve Nadal... matarem el gall! Els pros i 
la contra de la festa de Nadal 
Nadal és, pels cristi ans, la festa més celebrada 
de tot l’any, però és una festa en la qual, 
curiosament, s’ha de menjar i beure molt, i pels 
obesos, diabèti cs, hiperlipídics o gotosos es 
planteja el problema de dieta o via lliure... Però 
intentant tornar a la base, del principi, és una 
festa desmesurada, perquè sobretot es menja 
i es beu calories i desti l·lats. Jo, personalment, 
ho veig així després de molts anys de fer 
recomanacions (més o menys cas) a malalts 
metabòlics.
És bona la festa de Nadal si és una festa familiar 
que integra la família, que rebaixa l’estrès, és 
diverti da i els peti ts en són els reis de la casa i 
els fa augmentar l’autoesti ma i la personalitat. 
També és buscat el procés del “CAGATIÓ”. És 
una festa d’esti ma familiar. Molta alegria i molt 
xivarri.

1. ARA VE NADAL... i MATAREM EL GALL
La vigília o dies abans comprar, comprar i 
comprar... Hi ha famílies que celebren ja el 
24 nit amb besuc. Altres van a la Missa del 
Gall i mengen xocolata desfeta. A vegades 
es comença a rosti r el gall dindi amb prunes, 
panses, pinyons, salsitxes, boti farres. El rosti t 
fi nal es fa el mateix dia.

2. LA FARTANERA PANTAGRUÈLICA, 
HIPERCALÒRICA DE LA NIT DE NADAL I 
DIA DE NADAL I SANT ESTEVE
Per començar, l’anomenat “pica-pica”, que 
es tant potent que gairebé es té sensació 
de repleció... però després ve l’esti mulant 
escudella i carn d’olla, escudella amb galets i 
una carn d’olla abundantí ssima i variadíssima. 
I moltes pilotes.

A conti nuació gall dindi rosti t i farcit que 
gairebé no es pot... però seguim... Venen els 
torrons variats, amb fruita seca (postres de 
músic), fruita del temps.
Després vi, licors variats (ratafi a), bombons i (si 
s’escau, tabac i puros).
Cançons i/o poesies i felicitacions, segons cada 
família. La festa s’acaba molt tard. Comença 
més o menys a la 1 i acaba entre 8 i 9, o més 
tard.
I a veure com dormirem... I Sant Esteve i sant 
tornem-hi amb les restes del dia, repleció 
abdominal, diarrees…

3. POST FESTUM-PESTUM... I UNS QUILOS, 
2-3 DE MÉS
Des de l’època dels romans hi ha aquesta 
expressió que diu que després de les fartaneres 
ve la pesta, dolors d’estómac, vòmits, nàusees, 
diarrees, malestar abdominal, alcoholisme...
 
4. QUÈ HI FAREM? O EXERCICI FÍSIC I 
ENCIAM. HI HA 5 FESTES.
Ens pesem i... horror, 3 quilos més. Què faig? 
Més pasti lles?
Caminar, una volta a l’estany és ideal (caminar 
com si anéssim a buscar el tren) 8 Km.
Opció enciam i amanides durant 24 hores.

PER
UN NADAL
SOSTENIBLE

Descarrega’t la nostra App, 
disponible per a iOS i Android.

w w w . a g r i e n e r g i a . c o m
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ANUNCIS PER PARAULES
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TAXI SUSSI VILA. Serveis 
a particulars i empreses. 
Consulti’ns pressupost 
sense compromís. Telèfon de 
contacte. 609 284 872.
TAXIS BANYOLES. Telèfons 
de contacte 639 006 601 i 
629 624 584, tots els serveis i 
destins al seu abast.
COMPTABLE amb 
experiència s’ofereix per 
portar comptabilitats. Telèfon 
639 773 573.
UNIVERSITARI ofereix 
classes de repàs, música (violí) 
i cangur per a infants. Telèfon 
609 956 268 (Arnau).
PAPES I MAMES! Voleu 
celebrar l’aniversari del vostre 
fill/a al Pati de Ca la Flora? 
Demana informació al telèfon 
680 300 600, Carla.

VENC necesser viatge, 
termòstat aquari, parc 
bebè, cadireta i alçador 
cotxe, moble rebedor, peces 
barbacoa, tamboret, catifes. 
Tel. 660 475 195.
PERRUQUERA a domicili, 
també per a gent gran. Aquest 
mes, ofertes especials de 
Nadal. Tel. 621 079 667.
VENC patins línia, llibre 
llenguatge musical n2, 
sabates futbol 35, 36, 38,  
bambes Munich 34, bicicleta 
nens, jocs sobr taula infantils. 
Tel. 972 584 055.
M’OFEREIXO per cuidar 
mainada o gent gran a 
Banyoles o rodalies. 
Tel. 671 264 736.
BUSCO pàrquing tancat per 
autocaravana. Telèfon de 
contacte 682 764 433.

DONA amb experiència 
busca feina de neteja i/o 
ajudant de cuina. Telèfon de 
contacte 615 609 300.
VOLS FER un regal original? 
Es fan caricatures en llapis i 
en color. Tel. 747 40 85 23 
(Peipetit).
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.
MUDANCES Transports. 
Buidem cases, locals, pisos, 
naus. A tota la província. 
Tel. 620 366 298 (Pep).
COMPRO discos rock, jazz, 
blues, pop, revistes musicals, 
tebeos antics, àlbums de 
cromos. Ho recullo a domicili. 
Tel. 626 016 641.
ARXIVADOR de color marfil 
i de plàstic reforçat. Hi ha 
diferents compartiments per 
posar folis sota l’ordinador, 
pantalla o en una taula. Val 12 
euros. Telèfons 635 295 914 
– 872 200 464.
QUADRE emmarcat de vidre, 
molt maco, de l’estany de 
Banyoles. Val 25 euros. Tel. 
635 295 914 – 872 200 464.

ANUNCIS PER PARAULES GRATUÏT 
PER A PARTICULARS

MÀXIM 15 PARAULES EN CORRECTE CATALÀ 
(ABANS DEL DIA 20 DE CADA MES) A TRAVÉS DE 

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

ANUNCIS PER PARAULES 
Podeu adreçar-vos a: 

Arxifesta. 
Av. Països Catalans, 227 - T. 972 575 310
Llibreria Dictum. 
Rda. Monestir, s/n. T. 972 580 269

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

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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ANUNCIS GRATUÏTS PER PARTICULARS A WWW.REVISTAELSCOLORS.COM

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.
VENC tocadiscos, cassette, 
vinil, ràdio antiga, botes 
hípica n. 35, llibres 4t ESO, 
pots tupperware, moble bar, 
disfresses, receptor satèl·lit. 
Tel. 618 547 607.
VULL fer un grup de 61 a 65 
anys per sortir a caminar i 
sortides, t’hi apuntes? Em dic 
Rosa Maria. 
Tel. 650 200 750 o també al 
mail: rforteachico@gmail.com

SADEVIURE Teràpia 
Estructural (allibera dolor 
físic i emocional). Holística, 
Formació, Benestar i 
Consciència. 
Tel. 616 431 328 (Montse 
Teixidor). 
monsavida@gmail.com 
sadeviure.com
TOT EN PINTURA. Empresa 
de pintura en general, 
seriosa, professional i 
responsable. Pressupostos 
sense compromís, adequats 
als temps de crisi, especialitat 
en façanes (bastida pròpia 
homologada). Lluís Massegú. 
Tel. 680 336 757.

DESBROSSAMENT amb 
tractor de parcel·les, camps, 
boscos, etc. Telèfon de 
contacte 616 451 021 (Jordi).
CLASSES de repàs i/o 
cangur per a nens/es fins a 
3r ESO (Berta, universitària 
de Publicitat i Relacions 
Públiques). 
WhatsApp 640 391 759.
COL·LECCIÓ completa 
il·lustrada en color de 4 
llibres per aprendre sexe. Val 
35 euros. Ensenya totes les 
tècniques i trucs per gaudir i 
durar més en parella. Telèfons 
635 295 914 – 872 200 464.

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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ASTRONOMIA Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

Nanes vermelles
Quan a la nit mirem el cel, podem veure moltes 
estrelles, segons el lloc i la contaminació 
lumínica que ens envolti , seran més o menys 
quanti tat. Si ens hi fi xem una mica més, veurem 
que algunes es mostren de color blanc, com 
Sírius del Ca Major; de color blau com Rigel 
del Caçador d’Orió, o de color vermell com 
Betgelgeuse a la mateixa constel·lació. Ara bé, 
mai veurem una estrella de color verd, les lleis 
de la fí sica no ho permeten.
Totes les estrelles que podem veure a ull 
nu són estrelles grosses, més grosses que 
el nostre Sol. Però el que desconeixem és 
que aquestes només són el 25% del total 
d’estrelles de l’univers. La resta són estrelles 
anomenades nanes vermelles (NV). A ull nu 
no en podem veure ni una. Són estrelles més 
peti tes i fredes que el Sol. Les més properes 
tenen, de mitjana, un 8% de la seva massa i una 
temperatura superfi cial de només 2.000ºC en 
comparació amb els 6.000ºC del Sol. De fet, 
són les estrelles més fredes de l’univers.
La NV més propera a nosaltres és Proxima 
Centauri, a uns quatre anys-llum, impossible 
de veure-la si no és amb un bon telescopi. Una 
altra també coneguda és l’estrella de Barnard, 
és la que es mou més ràpidament pel cel.
Encara que les NV són dins de la seqüència 
principal (una forma de classifi car les estrelles), 
estan a la part baixa, per sota seu només tenen 
les nanes marrons. Aquestes ja no poden ni 
fusionar hidrogen per falta de temperatura.
Com a mitjana general, tenen masses entre 
un 8 i un 60% de la massa del Sol, amb una 
temperatura en superfí cie entre 2.300 i 3.800 
K. La seva lluminositat no arriba ni al 10% de 
la del Sol, amb casos que no arriben ni a l’1%. 
El que sí tenen són intensos camps magnèti cs, 
com el Sol, fet que provoca grans fl amarades, 
que podrien afectar els possibles exoplanetes 

que ti nguessin a prop.
La vida d’aquest ti pus d’estrelles és de diversos 
centenars de milers de milions d’anys, més que 
la vida de l’univers. Això és conseqüència del 
ritme lent de cremar hidrogen, mitjançant la 
coneguda reacció protó-protó, i al fet que en el 
seu interior la transmissió de la radiació és via 
convecti va, no radiati va. 
Aquestes dues qualitats, abundància de 
NV i llarga vida, les fan les candidates més 
adients per fer estudis dins de la Via Làcti a, 
especialment els de gran escala. També són 
molt interessants per estudiar exoplanetes, 
ja que en poder-se trobar aquests més a prop 
de la seva estrella, les seves òrbites són més 
curtes i passen més sovint pel davant, facilitant 
la detecció pels mètodes del trànsit i de la 
velocitat radial.
Segons l’Observatori Europeu Austral, s’esti ma 
que hi pot haver 60.000 milions d’exoplanetes 
potencialment habitables en sistemes de 
nanes vermelles tan sols a la Via Làcti a. El nou 
telescopi espacial James Webb, substi tut del 
Hubble, i que es va llançar el desembre del 
2021, ens permetrà estudiar-ho millor.

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





C/ Major, 30
Telèfon 972 570 676 

Banyoles

Pg. Mn. Constans, 157
Telèfon 972 570 934

Banyoles

Segueix-nos a

Us desitgem unes bones
Festes de Nadal




