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L’ENTREVISTA
Redacció d’Els Colors

Junta de l’Associació Banyoles Comerç i Turisme: 
Dolors Busquets, presidenta; Anna Magallon, vicepresidenta; 
Helena Frigola, secretària i Pere Espar, tresorer.

Quan vau entrar com a nova junta de 
l’Associació? 
Va ser al juliol de 2018.

Com ha estat l’evolució de l’Associació dels 
últims cinc anys? 
Venint del mon empresarial, ens va costar 
molt adaptar-nos en el tempo, la logística, 
la coordinació, tant amb l’Ajuntament, com 
amb els proveïdors, acostumats a l’empresa 
privada que tot va molt més ràpid. Hem vist 
que en tota gestió fa falta uns tres mesos, com 
a mínim. Demanar i gestionar les subvencions 
també va ser molt complicat per nosaltres.

Com neixen les campanyes? Com sorgeixen i 
com es desenvolupen les idees?
Gairebé cada dia ens trobem per comentar 
com van les campanyes, recollim propostes 
dels socis, aportem noves idees, les discutim, 
valorem i consensuem fins arribar a acords, 
i llavors les portem a terme. Ens posem en 
contacte amb els dissenyadors per posar 
les bases de la campanya, un cop definida i 
aprovada, passem per la impremta, després 
necessitem qui reparteixi tota la publicitat en 
paper, també pengem totes les campanyes a 
les xarxes socials.  La creació de les campanyes, 
sempre que podem, les gestionem i produïm 
amb els serveis dels nostres socis.

Quin és el sistema de comunicació per arribar a 
tots els socis? 
Vam decidir modernitzar-nos, a part d’enviar 
la informació per correu electrònic, ara tenim 
dos grups principals de WhatsApp, un pel 
grup de comerç i l’altre pel grup de turisme. 
També en tenim un de general, que és per 
donar informació a tots els socis.

Teniu recolzament institucional? 
Sí, treballem conjuntament amb l’Ajuntament 
de Banyoles i el recolzament dels seus tècnics 

i regidors. Idees nostres, per exemple: Els 
Aparadors Vius, l’Ajuntament les ha fet 
grans, com la campanya actual. Els nostres 
ingressos són les subvencions que rebem de 
l’Ajuntament de Banyoles, de la Diputació de 
Girona i de la CCAM, junt amb les quotes dels 
nostres socis.

Quines activitats porteu a terme? 
Són moltes al cap de l’any: Rebaixes d’Hivern 
i d’Estiu, Firestoc, Gangues al Carrer, Sant 
Jordi, decoracions de flors al carrer, Clubs 
Esportius, el Passaport, Festa Major, Black 
Friday, la desfilada per la Marató de TV3, el 
Calendari d’Advent, l’Home dels Nassos, el 
Taller de Bombes pels nens per anar a esperar 
els Reis... Els Tiquets d’Aparcament de la 
zona blava, amb els quals es regala mitja hora 
gratuïta; el Mapa de Banyoles, on surten tots 
els establiments associats. Recuperem cultura 
popular, com l’Home dels Nassos; la festa de 
Sant Jordi, on recollim llegendes de la ciutat. 
Col·laborem amb les entitats banyolines de 
manera altruista, siguin socials, esportives o 
culturals. 



Col·labora:

Pavelló de la Draga. Entrada i aparcament gratuïts

#debanyoles
www.banyoles.cat
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Divendres 27 de gener de 17 a 20:30h
Dissabte 28 i diumenge 29 de gener de 10 a 20:30h

Atraccions infantils i activitats lúdiques 
Ballada swing amb Lindy Hop

ANYS

Regalem 2.500€!
Vine a celebrar-ho i participa en el sorteig de 25 premis de 100€!

Organitza:
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NOTÍCIES

El nou restaurant compta amb una superfície de 340 m2 
distribuïts entre la sala i la terrassa i ofereix capacitat per 111 
i 100 places, respectivament. Aquesta obertura donarà impuls 
a l’ocupació local amb la creació de 40 nous llocs de treball. 
La selecció del personal s’ha fet juntament amb el Servei 
d’Intermediació i Orientació laboral de Banyoles (SOM) per 
fomentar la contractació de banyolins i banyolines que es troben 
desocupats.

Es tracta de la urbanització del PAU-07 de Serinyà i de 
la reordenació de la plaça del Sindicat de Sant Miquel de 
Campmajor. Els dos consistoris han cedit aquestes actuacions 
per tal d’agilitzar la burocràcia que comporten les licitacions. 
Francesc Castañer, president del Consell Comarcal del Pla 
de l’Estany, destaca que “amb l’actual llei de contractació és 
necessària una estructura potent per poder tirar endavant 
aquest tipus d’actuacions.”

MCDonAlD’s i sisTEMEs DE REsTAuRACió DE CATAlunyA oBREn El 
PRiMER REsTAuRAnT A BAnyolEs

sERinyà i sAnT MiquEl DE CAMPMAJoR DElEguEn DuEs oBREs Al 
ConsEll CoMARCAl DEl PlA DE l’EsTAny

Des que Esbargir es va iniciar a principis de novembre, 75 famílies 
s’han donat d’alta a l’aplicatiu que permet reservar dia i escola 
per poder gaudir del servei, fins a esgotar les 20 places diàries 
disponibles. Les reserves, que es fan a través de l’aplicació mòbil 
de l’Ajuntament de Banyoles, permet que en qualsevol moment, 
fins i tot a través del telèfon mòbil, les famílies puguin inscriure el 
seu fill o filla a l’activitat.

unA sETAnTEnA D’inFAnTs PARTiCiPEn Al PRoJECTE EsBARgiR
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LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA
Per Josep Grabuleda

una batussa de veïnes
Antigament, als diferents carrers de Banyoles 
hi havia una relació molt estreta entre els veïns. 
Era, segurament, més estreta que la que es viu 
actualment. Els veïns del carrer solien seguir 
les peripècies de les famílies i persones que 
residien en un mateix carrer, acompanyaven 
en les penes i alegries, es coneixien tots i, tret 
d’excepcions, s’ajudaven en allò que podien. 
Es pot dir que hi havia una “solidaritat veïnal i 
col·lectiva” notable.
Aquesta proximitat, tanmateix, a vegades 
portava problemes de convivència. I alguns 
dels membres de la comunitat no se suportaven 
i tenien “raons entre ells”, es discutien per 
alguna cosa, es tenien enveges... En definitiva, 
com es diria avui dia: “no tenien química” i hi 
havia “mala maror”.
Un d’aquests exemples ens ve relatat en la 
publicació banyolina El Amigo del Pueblo, el 
31 de març de 1912, a la seva pàgina 3. El 
mateix dia també en parlava el Setmanari de 
Banyolas. Va ser un incident, doncs, molt de 
caire localista. 
Els fets descrits van passar el dijous 28 de 
març de 1912 a prop de la plaça de les Rodes, 
al carrer Vieja de la Laguna (l’actual carrer de 
Vallespirans). Era a la Banyoles considerada 
pobra, d’habitants treballadors i de migrats 
recursos econòmics. Aquell dia dues veïnes “se 
les van tenir” a la tarda (no se sap l’hora): “Dos 
vecinas de la calle Vieja Laguna, de esta villa, 
riñeron el pasado jueves por la tarde”.

La topada va ser molt violenta i una va acabar a 

terra inconscient a causa del cop d’una pedra, 

que suposadament deuria tenir unes certes 

dimensions. El Setmanari de Banyolas ho deixa 

molt clar: “Dos vehines del costat de les Rodes 

que, segons sembla, feya temps s’estimavan 

rabiosament, dijous a la tarde varen toparse, 

tirant la una contra l’altre, una pedra, ab tanta 

furia que la deixá a terra, sense sentit.” I El 

Amigo del Pueblo, al seu torn, concreta que “El 

resultado fué que una ingresó en la cárcel y 

la otra en el Hospital con un fuerte golpe de 

piedra en la cabeza que la dejó sin sentido”.

Pel que es veu, les desavinences ja venien 

de temps i el resultat d’aquesta baralla va ser 

un xic curiós. Una va acabar detinguda per la 

Guàrdia Civil i va ingressar a la presó local i 

l’altra a l’Hospital Municipal. En aquesta època 

la presó estava situada en els baixos de la Casa 

Consistorial, localitzada a la placeta de la Font 

(a la Pia Almoina, a l’actual Museu Arqueològic 

Comarcal de Banyoles) i l’Hospital Municipal, a 

darrere del mateix edifici, a l’actual carrer de la 

Pia Almoina. Els dos edificis es comunicaven i 

eren propietat de l’Ajuntament de Banyoles. Es 

pot dir, per consegüent, que varen anar a parar 

“una a prop de l’altra”. 

Cal dir, però, que el periòdic republicà El Amigo 

del Pueblo va saber entendre molt bé la situació 

i va acabar la seva exposició amb un: “¡Dichosa 

primavera!”.
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Text: Josep Callís 
Secció de Patrimoni del CECBESTIMEM EL PATRIMONI COMARCAL

Hi ha poques ajudes d’àmbit nacional a la 
restauració i rehabilitació dels edificis 
patrimonials. Bàsicament, però, per poder 
acollir-s’hi, han d’estar inscrits a l’Inventari del 
Patrimoni Cultural Català com a BCIN o BCIL.

Primer de tot cal destacar que es consideren 
BCIN els béns mobles o immobles que han 
estat declarats com a tals d'acord amb l'article 7 
i següents de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català. Es 
consideren BCIL els béns immobles que han 
estat declarats com a tals d'acord amb l'article 
17 i per aplicació de la disposició addicional 1.1 
de la Llei esmentada. I es consideren béns 
mobles catalogats els béns que s'hagin inclòs 
en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català 
d'acord amb l'article 16 de la mateixa llei.

Les ajudes que es puguin atorgar a propietats 
privades per la Generalitat de Catalunya són:

1. Dins el primer grup hi hauria dos programes: 
la subvenció per a l’execució d’obres de 
restauració i consolidació d’immobles de 
notable valor cultural (CLT004) i la subvenció 
per a l'execució d'obres de conservació i 
manteniment d'immobles de notable valor 
cultural (CLT504). Es convoquen anualment 
‒en general el termini de sol·licitud va des de 
mitjans juliol a mitjans setembre‒ i 
subvencionen econòmicament, durant un 
període de tres anys, una part del cost de 
l'execució d'obres de restauració i consolidació 
d'immobles situats a Catalunya i protegits en 
qualitat de Béns Culturals d'Interès Nacional 
(BCIN), en les categories de Monument 
històric, Jardí històric, Zona d'interès etnològic 
o Béns Culturals d'Interès Local (BCIL).

Cal destacar que la quantia de la subvenció és 

de fins al 50% de les despeses 
subvencionables, amb un import mínim de 
15.000,00 euros i un import màxim de 
200.000,00 euros a la primera i de 5.000,00 
euros i un import màxim de 70.000,00 euros a 
la segona i que no són subvencionables les 
obres, o part d'aquestes, fora de l'àmbit 
protegit com a BCIN o BCIL.

2. El segon grup seria la subvenció per a la 
conservació-restauració de béns mobles, i dels 
elements arqueològics i artístics integrats en el 
patrimoni immoble (CLT005) que també es 
convoquen anualment en béns que han de tenir 
la consideració de béns culturals d'interès 
nacional (BCIN), béns culturals d'interès local 
(BCIL) o béns mobles catalogats.

Cal destacar que els BCIN han de gaudir d'un 
règim de visita pública periòdica i que els BCIL, 
un cop se’ls atorgui la subvenció, també han de 
ser accessibles al públic mitjançant un règim de 
visita pública periòdica, consistent en un mínim 
de dos dies l'any durant els dos anys següents al 
de la concessió de l'ajut. Pel que fa a l'import de 
cada subvenció, no pot superar el 50% del cost 
total de l'activitat ni superar la quantitat 
màxima de 50.000,00 euros.

Mas Peraseca, a Banyoles, declarat BCIL

Ajuts nacionals a la rehabilitació del patrimoni
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Per més informació: 
972 26 01 50

L’ENERGIA AL NÚVOL
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I ara, què?

Liderant la
#transicioenergetica
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MENJAR BÉ
Per Jaume Fàbrega

Sopa de fideus
Dalí tenia una gran afició a la sopa de fideus,  
ni que fos per organitzar un xou. Recordem 
que al restaurant Duran de Figueres, un dia 
que estava ple a vessar, en va demanar; un cop 
va tenir la sopera davant seu, la va agafar i va 
llençar-ne el contingut a l’aire, de manera que 
el menjador va quedar mig xop però amb la 
gent encantada d’assistir a aquella improvisada  
permormance.
Però la sopa de fideus també formava part dels 
seus records palatals a França. A la seva Vida 
secreta ens explica: “A la tarda següent vaig 
agafar el tren cap a Espanya i, abans de partir, 
vaig menjar al Gare d’Orsay una sopa de fideus 
que per mi va ser com un somni en el qual hi 
varen cantar tots els àngels del cel”.
Heus aquí la clàssica recepta francesa de potage 
au vermicelle, que es fa amb un bon brou o 
bouillon gras (i no, per tant, amb un consommé). 

INGREDIENTS
500 grams de bou per bullir (o una mica menys; 
s’hi poden incloure ossos)
Tres pastanagues (o uns 200 grams)
Un nap
Un porro
Una xirivia
Una branca d’api
Dos litres d’aigua
Fideus de cabell d’àngel (un grapat per persona).

ELABORACIÓ
En una olla amb l’aigua poseu a bullir la carn 
i els ossos, amb un pols de sal. Feu-ho coure 
durant uns quinze minuts i escumeu-ho. 
Afegiu-hi la verdura pelada, rentada i lligada 
o bé a trossos. Feu que bulli i abaixeu el foc 
per deixar-ho coure durant unes tres hores. 
Desgreixeu el brou i feu-hi coure els fideus 
durant uns sis minuts.

NOTES
Podeu enriquir el brou amb menuts o carn de 
gallina, així com algun os de porc.
Podeu substituir el porro per una ceba picada 
amb dos clavells. 
Igualment s’hi pot afegir un manat d’herbes 
(julivert, farigola, llorer), un all, etc.

C U I N E S  I  B A N Y S R E F O R M E SD I S S E N Y



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

FES-NOS EL TEU ENCÀRREC!

CARNISSERIA · XARCUTERIA

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

DEIXA’T SORPRENDRE AMB ELS 
NOSTRES PRODUCTES DE QUALITAT, 

ASSORTITS D’EMBOTITS, 
FORMATGES...

Segueix-nos a 

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’HIVERN

HABITACIONS REFORMADES 
AMB TV i BANY COMPLET

VINE A DISFRUTAR DE TOTS ELS 
PARTITS DE FUTBOL

Únic canal autoritzat per emetre tot el futbol als locals públics
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UNS ULLS ESTRANYS
Per Mar Vilà

Tornar a començar
Arriba el gener, el primer mes de l’any. 
Comença un nou any. I normalment és el 
moment de començar tot un reguitzell de 
bons propòsits que, en la majoria dels casos, 
s’acaben desfent en el temps, al cap de poc. 
Començar a fer exercici, començar a menjar 
bé, començar un llibre, començar una feina, 
començar un projecte de vida... De fet, si ens 
ho mirem bé, cada dia comencem des de zero. 
Hi ha començaments màgics, com la sortida del 
sol; n’hi ha que potser fan mandra, com sortir 
a córrer; i n’hi ha de molestos, quan toca el 
despertador per anar a treballar. 
Encara recordo la sensació de començar des de 
zero, amb una mà al davant i l’altra al darrere, 
quan vaig aterrar a Banyoles. Potser perquè 
encara no tenia ni 25 anys, em semblava una 
aventura. Ara, si miro enrere, em ve un atac de 
pànic. En aquella ocasió vaig ser jo qui va decidir 
fer un punt i part a la meva vida i llençar-me 
a la piscina. Semblava fàcil (santa innocència), 
però al final, me’n vaig acabar sortint. D’altres 
vegades, però, no som nosaltres qui triem 
començar de zero. Hi ha moments en què la 
vida et diu “oi, que havies aconseguit pujar fins 
aquí, doncs ara ves a la casella de sortida i torna 
a començar”. I aquests començaments que no 
triem són els que fan més por. I quan ens toca 
tornar a començar perquè sí, de vegades cal 
reinventar-se per atrevir-se a començar. Fa 
més o menys un any em va tocar un d’aquests 
començaments i vaig haver de canviar coses 
per encaixar en aquest nou començament. De 
vegades la gent s’estranya d’aquests petits o 

grans canvis. Si sempre has estat o has fet les 
coses d’una manera, per què ara canvies? Se’n 
diu adaptació, supervivència, superació. Cada 
dia tornem a començar, cada dia fem petits 
canvis imperceptibles. Així que si és el vostre 
cas i us pregunten “com és que has canviat 
tant?”, la resposta és fàcil “no he canviat, he 
tornat a començar”.
Bon any nou i molt bons començaments a 
tothom!!!



c /  L l i ber tat ,  9 8  -  17820  Ba nyole s - Tel. 972  574  437

w w w. mapf r e. com / o f ici nas / 1724

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

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

 
ESCULL MAPFRE, L'ASSEGURANÇA DE SALUT DE 

CONFIANÇA
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Tractar sobre la qüestió de l’ús de l’energia i de com 
afecta a la nostra vida quotidiana, ha esdevingut 
un tema de conversa de primer nivell, fins arribar 
a quotes d’interès similars a la del futbol o la 
predicció meteorològica. Ara bé, mentre que en el 
tema futbolístic la passió passa per sobre de la raó, 
i en meteorologia podem derivar responsabilitats 
cap als homes i dones del temps, podríem dir que 
la qüestió energètica permet una reflexió més 
raonada i quantificable. 
Parlem doncs, d’energia, i concretament sobre 
emmagatzemar energia. Quedar-se amb la idea, 
perquè així ho hem sentit a dir, que “això de posar 
les bateries no és viable”, no és un plantejament 
vàlid. Si ens concentrem purament en la viabilitat 
econòmica, és a dir, de si en un període curt podem 
recuperar la inversió, ens adonarem que hi ha molts 
casos (a causa de a l’alt preu de l’energia) en què sí 
té sentit. Tot dependrà de si hem dimensionat bé 
les bateries en relació amb les àrees que dibuixen 
les corbes de producció i demanda, i el preu de 
l’energia estalviada.
La producció d’energia renovable s’ha 
d’implementar a diferents escales: petita escala 
(panells fotovoltaics a teulades d’habitatges) i a 
gran escala (per exemple, proveint energia des de 

parcs eòlics per grans consumidors arreu del país). 
De manera anàloga l’emmagatzematge d’energia 
s’ha de considerar també a diferents nivells: 
microemmagatzematge (bateries residencials o 
instal·lades en milers de vehicles que van infiltrant-
se pel territori) o bé amb grans infraestructures 
d’emmagatzematge que ara mateix ens són difícils 
d’imaginar, però que aniran apareixent.
Estem parlant de la necessitat que les grans 
centrals productores d’energia renovable no hagin 
de parar per excés d’energia (passa ja ara i passarà 
més en un futur) i puguin conservar l’electricitat 
sobrant i injectar-la a la xarxa quan sigui necessari. 
Estem parlant de fer hidròlisi a gran escala amb 
electricitat renovable, i produir hidrogen amb 
l’anomenat power to gas (P2G), per injectar-lo a la 
xarxa de gas natural o altres infraestructures com 
el H2Med.

Emmagatzemar energia renovable: des de 
bateries fins a hidrogen 

Text: Jaume Vicens
Enginyer Industrial - ENERGICOL·LABORACIÓ
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c/ dels Menuts, 18 - Polígon Industrial La Farga
Tels. 972 57 12 50 - 972 57 14 30 · BANYOLES

www.insbosch.cat - info@insbosch.cat

INSBOSCH
SL

ELECTRICITAT
FONTANERIA
CALEFACCIÓ

GAS

T 972 580 505
M 669 666 113

info@insttec.com
www.insttec.com

c/ Paper, 21 baix
BANYOLES

Especial instal·ladors

Pol. Ind. del Terri · C/ Indústria, s/n · 17834 PORQUERES
Tel. 972 576 704 · E-mail: porqueres@mafonsa.cat



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

Capbussat començo l’any.
A vegades tinc sort i he pescat.

D’altres només ho intento i segueixo volant.
Així, tant si tinc peix fresc com si no tinc res, celebro el dos mil vint-i-tres!

Saps qui sóc?

Català: Corb Marí; Castellà: Cormorán; Anglès: Cormorant; Llatí: Phalacrocoracidae

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS
Es troben arreu del món, excepte a les illes centrals del Pacífic.

A algunes regions de la Xina hi ha el costum d'ensinistrar corbs marins capturats de petits per pescar 
per als homes, posant-los una anella al voltant del coll perquè a l'hora de treballar no es puguin 

empassar els peixos, que els seus amos recullen de dintre la gola dels ocells.

Per Clínica 1001



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
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DONES AMB HISTÒRIA
Per Maica Palmada

qui és la Maria Viñas Vilà?
La Maria de l’estanc de Plaça, una dona amb molta història.

Començarem l’any parlant d’una dona que 
té molt per explicar, la Maria, que el passat 
1 d’octubre va fer 107 anys, una dona molt 
emprenedora i amb molt caràcter.
Va néixer l’1 d’octubre de 1915 a Maçanet de 
Cabrenys, a can Gene. Filla de Joaquim Viñas, 
nascut a Maçanet i Concepció Vilà, nascuda 
a Serinyà, va ser la segona filla de quatre 
germans.
De joveneta ja va deixar veure un caràcter 
fort, tal com demostra una anècdota que ens 
explica el seu fill: quan no li van donar el primer 
premi en un concurs a l’escola i es va enfadar 
tant, que quan l’alcalde la va saludar, ella es va 
aixecar les faldilles i li va ensenyar les calces!
Però la vida també té coses desagradables i la 
Maria va viure de ple la Guerra Civil, tenia 21 
anys i recorda que a casa seva  s’aturaven moltes 
persones que fugien cap a les muntanyes per 
anar a França i els demanaven si tenien alguna 
cosa per menjar, i a la nit veia com aquella gent 
fugia amb la llum d’una candela resseguint els 
camins de la muntanya. Explica que el pare 
va ajudar molta gent a passar la frontera per 
indrets que només ell coneixia. Quan es podien 
permetre el plaer de menjar pa havien d’anar 
fins a Les Illes, a la comarca del Vallespir, a 
França, a comprar-lo.
Els estius, els seus cosins de Banyoles anaven 
a Maçanet a passar alguns dies i aquí va ser 
com amb el seu cosí, en Josep Font Vilà, es 
van enamorar, ho van tenir difícil per casar-
se, ja que l’església no ho permetia pel fet de 
ser cosins germans i van necessitar un permís 
especial. Un cop obtingut, el dia 8 de novembre 
de 1943 van poder fer realitat el seu somni.
Un cop casada, la Maria va venir a viure a 
Banyoles, a la plaça Major número 8, amb els 
sogres i el seu marit, en Pepitu, que treballava 
a la Teisa i regentava un petit comerç de venda 
de “cajetillas de tabaco” al mateix habitatge. De 

seguida la Maria 
es va posar darrere 
el taulell i va 
començar a vendre 
revistes, diaris, 
material escolar, 
segells, tabac de 
tota mena... i va 
fer que la petita 
botiga acabés sent 
l’estanc que hi ha 
avui dia.
L’any 1944 va 
néixer el seu 
únic fill, en Joan. 
Actualment té 2 
néts i 3 besnéts.
La Maria sempre 
ha estat una veïna molt estimada per tots 
els que la coneixen, molts encara la recorden 
anant a esmorzar o a comprar i sempre amb 
una alegria i una empenta que molts ja voldrien.
Ha vist passar i viscut moltes coses a la Plaça, 
la visita de la Mare de Déu de Fàtima el 1950, 
el gran altar que es va fer pel dia de Corpus de 
1954 en què va participar, la gran nevada de 
l’any 1960.
Quan va fer cent anys, els veïns, amics i familiars 
li van fer una gran festa, va tenir moltes 
felicitacions de les autoritats i institucions 
i també moltes dedicatòries, fins i tot una 
d’en Leo Messi!! L’any 2015 la Generalitat de 
Catalunya li va lliurar la medalla centenària 
com a reconeixement als valors i l’experiència 
acumulats durant tants anys.
Actualment, la Maria és a la Residència Teresa 
Jornet (antic asil), on ha trobat un munt de 
gent que escolta tot el bagatge i les històries 
viscudes durant 107 anys!



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

BAR - RESTAURANT

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

EL TEU PUNT DE TROBADA!

Bon Any Nou 2023!

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

el_trobador

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

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

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

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

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
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PREVENCIÓ I SEGURETAT
Per Faust Moreno Rodríguez

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

Webs fraudulentes falses inversions
Amb l’objectiu d’identificar les plataformes de 
falses inversions detectades en el marc de la 
investigació del cas Forex, portada a terme 
per policies de vuit països europeus, contra 
una organització criminal d’abast mundial 
especialitzada en estafes financeres massives, 
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
posa en marxa un cercador al servei de la 
ciutadania per poder comprovar si les webs amb 
les quals ha pogut interactuar o fer suposades 
inversions consten com a denunciades a les 
bases de dades de Mossos d’Esquadra. Es 
tracta de proporcionar eines a la ciutadania per 
prevenir estafes o saber si és víctima d’aquest 
frau internacional.

Si el resultat és positiu, i la web consultada 
consta a les bases de dades policials com a 
relacionada amb aquesta estafa internacional, 
el cercador donarà com a resultat:
• WEB FRAUDULENTA Si vostè ha estat 

víctima d’aquesta estafa, es recomana que 
s’adreci a la comissaria de Mossos d’Esquadra 
més propera per denunciar els fets.

• En cas contrari, el cercador donarà com a 
resultat: WEB SENSE COINCIDÈNCIES en 
el marc del cas Forex.

Si la web no apareix en el llistat, en cap cas 
representa que sigui segura per dur-hi a terme 
inversions. Únicament representa que no ha 
estat detectada en aquesta investigació. Per 
aquest motiu, en tots els casos, és important 

que es consultin els organismes oficials 
reguladors estatals i europeus des d’on es 
publiquen periòdicament webs que operen 
amb irregularitats o sense regulació.

Consells de seguretat: 
• Busqueu opinions i reputació de la web a 

internet abans de realitzar inversions. 
• Desconfieu de pàgines web de recent 

creació. 
• Reviseu la pàgina web, sovint conté errors 

ortogràfics. 
• Desconfieu de webs que ofereixen grans 

rendibilitats. 
• No realitzeu inversions en pàgines que 

tinguin la seu social en paradisos fiscals 
i prioritzeu les webs que tinguin la base 
reguladora a Europa.

Podeu trobar més informació a:
Webs fraudulentes falses inversions. 
Mossos d’Esquadra (gencat.cat)



L’ÚNICA REVISTA DEL PLA DE L’ESTANY 
controlada per l’OJD, PGD 

i avalada per l’AMIC
OJD (Oficina de Justificación de la Difusión), certifica la difusió de diaris, revistes i 

publicacions professionals.
PGD (Publicaciones Gratuitas Ejemplares Distribuibles), que certifica els exemplars 

de distribució gratuïta.

del Pla de l’Estany

Els

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
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
GENER 2023

BANYOLES

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

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

PoRquEREs
Dies 23, 24, 25, 26, 27 
JOSEP M. TORRES
Tel. 667 989 894 (Guàrdia)

CoRnEllà DEl TERRi
Dies 30, 31 
M. CARME BUSQUET
Tel. 676 214 419 (Guàrdia)

sERinyà
Dies 2, 3, 4, 5 
ROSA M. PIJUAN
Tel. 615 370 311 (Guàrdia)

FonTCoBERTA
Dies 9, 10, 11, 12, 13
NATÀLIA RUHÍ
Tel. 646 474 828 (Guàrdia)

CAMós
Dies 16, 17, 18, 19, 20
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



www.clinicasalus.org @clinica_salus_infirmorum@ClinicaSalusInfirmorum

QUÈ CAL FER EN CAS
DE LUMBÀLGIA AGUDA?

Us  donem alguns consells que us ajudaran a superar el dolor 
que sol provocar aquesta molèstia a la part baixa de l'esquena. 

La lumbàlgia és una molèstia a la part baixa
de l’esquena que es manifesta per diverses
causes; les més freqüents són els esforços
continuats i aguts importants, i les
postures mantingudes en el temps. La gran
majoria es curen entre una i quatre
setmanes i, tot i que solen ser doloroses, la
vostra esquena no pateix un mal greu.

En general, no cal anar al metge... excepte
si, a més del dolor lumbar, teniu febre,
debilitat sobtada en alguna de les cames o
incontinència.

Feu un repòs relatiu perquè, en cas
contrari, retardareu la recuperació.
No feu moviments o postures que
augmentin el dolor.
Preneu paracetamol per disminuir-lo.

Feu exercici suau i les activitats
diàries. 
Utilitzeu postures correctes quan
estigueu quiets.

Feu exercicis gimnàstics per enfortir
l'esquena. Els hauríeu de fer cada dia   
 i mai de manera forçada.

Què cal fer, en cas de lumbàlgia aguda?

Els primers dies:

Després de dues setmanes:

A partir de la tercera setmana:

972 57 02 08DEMANA HORA AL 

Dr. Toni Arxer

Número de col·legiat: 4240
Clínica del dolor
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CONSULTORI OBERT Per Marta Expósito
Foto: Byrdyak

Per aquest 2023, salut i menys estrès
Per aquest 2023 us vull desitjar molta salut, 
a tots nivells. Menjar saludable és una de les 
peces que poden ajudar-nos a millorar-la, però 
no és l’única. L’estrès és una peça que ens 
juga en contra, és la peça que, en excés, resta. 
Saber-ho no desestressa massa, la veritat. Ens 
posem molta pressió en: haig de menjar bé, 
haig de tenir menys estrès... perquè com més 
sabem totes aquestes coses, més conscients 
som de la importància que tenen. Però posar-
nos pressió per fer-ho tot bé ens pot dur a tenir 
encara més estrès. 
L’estrès és bo, amb mesura, però també pot 
tenir moltes implicacions que no ajuden a 
millorar la salut, aquest podria ser el cas de 
perdre pes. 
Per si de cas et volies plantejar perdre pes 
aquest any i tens molt d’estrès en general, no 
t’estressis en excés pel menjar, decideix menjar 
saludable, sense massa pressió, perquè sinó 
encara pot ser pitjor. L’estrès fa que el cortisol 
en sang augmenti. El cortisol és una hormona 
glucocorticoide molt necessària pel nostre 
organisme, pot actuar sobre pràcticament tot 
l’organisme permetent que el cos respongui 
davant l’estrès o el perill, controlar la pressió 
arterial, l’equilibri d’electròlits i aigua, regular el 
metabolisme, el creixement, sistema immune, 
inflamació, etc.
Davant d’una situació de perill (estrès 

continuat), salten sistemes d’alerta i comencem 
a secretar aquesta hormona, això fa que el cos 
comenci a produir energia en forma de glucosa, 
i emmagatzemar en forma de greix.  I per 
què? Doncs perquè el cos és savi i davant una 
situació estressant, necessita guardar per si de 
cas, pel nostre cos una situació estressant pot 
ser que no tingui menjar o que ens persegueixi 
un lleó i per tant necessitem energia per córrer 
i escapar-nos, etc. 
Sabent això i entenent que estrès zero és 
impossible aconseguir-lo, és interessant buscar 
maneres de canalitzar aquest estrès, activitat 
física, moviment, contacte amb la natura,  
potser et pot ajudar planificar els àpats,  fer 
neteja de coses que a vegades ens resten 
energia i aporten poc al nostre dia a dia i un 
llarg etcètera. 
Per aquest 2023 desitjo que siguis conscient, 
que mengis amb cura, que compris aliments 
de qualitat, però que al mateix temps busquis 
l’espai per moure’t, per canalitzar l’estrès que 
puguis tenir i que sobretot, gaudeixis dels 
extres que facis, amb consciència, assaborint-
los, perquè el plaer és molt important.
Salut i molt bon any nou!

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



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

Pressupostos sense compromís

Botiga: Passeig Mn. Constans, 172 - Banyoles 
Tel. 972 57 05 90
Taller: C/ Pintor Solives, 82 - Banyoles 
Tel. 972 57 10 57. tapissatsvilanovasoler@gmail.com
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LA FOTO NOTÍCIA D’ARA FA….
Foto: Joan Comalat Text: Josep Grabuleda

L’any 2007 l’Esbart Dansaire Fontcoberta va 
presentar un espectacle inèdit, amb coreografia 
de Joan Serra, al Teatre Municipal, titulat Un 
passeig pels Pirineus.  
En aquesta imatge del 29 de setembre de 2007 

es veu un moment de l’actuació de l’Esbart 
Fontcoberta al Teatre Municipal de Banyoles. 

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

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



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

LES MILLORS 
REBAIXES 
A VISTAOPTICA

NO TE LES PERDIS!!
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GENERACIÓ POST

Fotos: La incorrectaJÚLIA I VALENTINA PLANAS (La incorrecta)

La vostra història?
Som dues germanes de Fontcoberta. A finals del 
2016 vam crear La incorrecta, un projecte que 
reivindica el català i que uneix la correcció i el 
disseny gràfic. Jo (Valentina) soc filòloga catalana 
i també vaig fer un postgrau en assessorament 
lingüístic i la Júlia és dissenyadora gràfica. Un 
resum: vam crear lemes sobre llengua i plens 
d’humor per donar-nos a conèixer a les xarxes 
socials, aquests es van fer virals i en vam fer 
productes (samarretes, agendes, pòsters, pins, 
etc.). Després, vam fer una botiga en línia i, 
actualment, tenim diferents punts de venda 
i també hem fet dos llibres que han estat 
els més venuts de la categoria de Literatura 
Infantil i Juvenil de Sant Jordi els darrers dos 
anys: Parla bé, collons! (2021) i Catalanament 
(2022). Dissenyem tota mena de productes, 
campanyes i etc. per altres empreses, fem 
creació de text i correcció en català, també fem 
formacions i tallers de català... i, com que per 
explicar-vos tot el que fem necessitaríem tres 
pàgines més, podeu xafardejar-nos a xarxes 
socials: @somlaincorrecta o bé donar-nos feina 
o fer-nos alguna proposta a través de la nostra 
pàgina web: www.laincorrecta.cat. 

Ambició o vocació?
Una filòloga i una dissenyadora gràfica. Ehem!, 
vocació. A mi (Valentina) la paraula ‘ambició’ no 
m’agrada gaire, crec que no ens defineix, és més 
aviat una qüestió d’actitud i de perseverança: 
ser autònom ja ho té, això: t’has de buscar la 
vida i, a vegades, les coses surten bé. Mai no 
hem tingut ambició o objectius, hem anat fent 
i ens hem anat adaptant i movent per trobar 
la manera de tirar endavant. Sí que és veritat 
que amb perspectiva i sense que soni pedant, 
creiem que el nostre projecte ha arribat lluny 
i estem molt orgulloses del que hem fet i del 
que fem, no només pel fet de ser germanes, 
sinó també pel fet d’haver trobat un nexe de 
les nostres professions i poder treballar del que 
volem i com volem.

Viure per treballar o treballar per viure?
La Júlia treballa per viure i jo visc per treballar. 
I per això ens entenem, perquè ens assemblem 
molt en alguns aspectes i en d’altres som 
totalment diferents. Crec que en els últims 
temps, jo (Valentina) he vist i comprovat que 
és millor treballar per viure que no pas viure 
per treballar. Hem treballat des de molt joves 
i de moltes coses i ara mateix tenim el privilegi 
de treballar del que ens agrada i en som molt 
conscients. Tot i això, treballar massa hauria 
d’estar prohibit, ja que l’estrès i l’ansietat no es 
poden pagar ni compensar amb absolutament 
res. Viure per treballar està sobrevalorat (i, ben 
mirat, haver de treballar per viure... també!).
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BAnyolEs
Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

CAVALCADA REIS DE L’ORIENT

DiA 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 difícil 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 final davant l’Ajuntament.
Zona reservada per a persones amb mobilitat 
reduïda: Camp de futbol nou i plaça del 
Carme. 
Espais de calma: Restaurant La Carpa, 
Restaurant Can Xabanet i botiga Arc Moda.
Tram	de	baixos	estímuls: Tot el carrer de la 
Barca des de l’estany fins a la plaça del Carme.
A	partir	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. 

PROGRAMACIÓ DE NADAL

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

AMBAiXADA REiAl
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.

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.  

ARTS ESCÈNIQUES

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.
Divendres 6 de gener, 18 h.
Dissabte 7 de gener, 18 h.
Diumenge 8 de gener, 18 h.
Espai: Teatre Municipal. Preu: 12 €.
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CinEMA DoCuMEnTAl
MAIJA ISOLA
Docs del Mes. 
2021. 97 min. Finlàndina i Alemanya.
Subtítols: català i anglès.
L’artista finlandesa Maija Isola va revolucionar 
el món del disseny tèxtil durant els anys 
50 i 60 amb uns estampats florals que es 
convertirien en un èxit global, de Nova 
York a Tokio. La cineasta Leena Kilpeläinen 
reconstrueix la increïble vida de Maija Isola 
a través d’un material d’arxiu extraordinari 
amb fotografies, dibuixos, diaris personals, 
postals i seqüències d’animació. El resultat 
final constitueix un viatge al món intern d’una 
dona connectada amb la naturalesa i amb una 
imaginació desbordant. Un retrat fascinant de 
l’autora dels icònics estampats Marimekko, la 
marca finlandesa de disseny més famosa del 
món.
Dijous	19	de	gener,	20	h.
Auditori de l’Ateneu. Preu: 3 €.

TEATRE
LA MAMA FA 100 ANYS!!
La gent de Banyoles va conèixer la nostra 
Mamaaa!! per la Festa Major del 2019. Han 
passat tres anys i ara que en farà 100, podem 
dir que més d’11.000 persones de Catalunya 
la coneixen. I ella està encantada de la vida 
que la passegem amb nosaltres.

Dissabte 21 de gener, 20 h.
La Factoria d’Arts Escèniques. Preu: 5 €. 

EsPECTAClE FAMiliAR
BUNJI, LA PETITA COALA
Cia. Festuc Teatre.
La Bunji és una coala que viu en un bosc 
d’eucaliptus. Els coales tenen una activitat 
diària molt escassa, és per això que el tarannà 
de la nostra protagonista porta de cap la seva 
tribu.
Diumenge 22 de gener, 12 h i 17 h.
Teatre Municipal. Preu: 5 € anticipada / 7 € 
taquilla.

CinEMA
42 SEGUNDOS
Cicle Gaudí.
2022. 106 min. Espanya. 
Mesos abans de les olimpíades de Barcelona 
92, la selecció espanyola de waterpolo té 
tots els números per passar sense pena ni 
glòria. No estan preparats i necessiten un cop 
d’efecte si no volen fer el ridícul. Però gràcies 
a l’esforç sobrehumà i al treball en equip 
demostren que es pot arribar més lluny del 
que mai s’havien imaginat.
Diumenge 22 de gener, 18 h.
Auditori de l’Ateneu. Preu: 4,5 €.
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MÚsiquEs MoDERnEs
DANI NEL·LO + ORGAN TRIO
Presentació a les comarques gironines.
A finals dels anys 50, saxofonistes de 
rhythm & blues i de jazz es van associar 
amb organistes per cuinar un nou so. El que 
van aconseguir plegats va ser una sonoritat 
molt potent amb pocs elements. Aquestes 
formacions van proliferar ràpidament i van 
omplir clubs i sales de ball. Inspirant-se 
en aquelles formacions, el barceloní Dani 
Nel·lo presenta un nou projecte, amb noves 
composicions i una nova formació. En el seu 
retorn a Banyoles, en el marc del festival Sax-
o-rama, oferirà els nous temes, inclosos a l’EP 
Gran Prix i també una selecció de les seves 
composicions més representatives passades 
pel nou so. 
Divendres 27 de gener, 20 h.
Auditori de l’Ateneu. Preu: 12 € anticipada / 
15 € taquilla.

TEATRE
TERE SOLA(MiENTE)
Amb Tere Solà.
La Tere Solà perd l’accent, es troba sola a 
l’escenari i es despulla davant del públic (no 
ens referim a un striptease). Tot i l’humil 
homenatge que el títol proposa a en Pepe 
Rubianes, no pretén comparar-s’hi i, per 
descomptat, es tracta d’un espectacle en 
català.
Divendres 27 de gener, 20 h.
Dissabte 28 de gener, 20 h.
Diumenge	29	de	gener,	18	h.
Teatre Municipal. Preu: 12 €.

CinEMA FAMiliAR
GORDON I PADDY
El cap de policia del bosc, el gripau Gordon, 
està a punt de retirar-se i ha de trobar un nou 
assistent. Paddy, una ratolineta intel·ligent 

amb un gran sentit de l’olfacte, sembla ser la 
candidata adequada. Junts han de resoldre 
l’últim cas de Gordon: el misteri de les glans 
desaparegudes de L’esquirol.
65 min. Recomanada a partir de 5 anys.
Diumenge	29	gener,	17	h.
Auditori de l’Ateneu. Preu: 5 €.

BIBLIOTECA COMARCAL

ACTiViTATs  inFAnTils i FAMiliARs
Dijous	19	de	gener.	17:30	h. Biblioteca 
Comarcal. HORA DEL CONTE. Gratuït.
Contes musicats. A càrrec de La Sal d’Olot.

Dijous 12 de gener. 17 h. Biblioteca Comarcal 
CLUB DE LECTURA INFANTIL. Gratuït amb 
inscripció prèvia. El noi de l’última fila, d’Onjali 
Q. Ráuf. Conductor: Xavi Garcia.

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.
VIU AL CERCLE POLAR
VESTIT AMB UN ABRIC DE PÈL
TAN I TAN BLANC
QUE ES CONFON ENTRE EL GEL

ACTiViTATs ADulTs
Dimarts	17	de	gener.	19	h.	Museu Darder.
CLUB DE LECTURA. Gratuït amb inscripció 
prèvia. Reflexos en un ull daurat, de Carson 
McCullers. Conductor: Albert Torrescasana
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Dijous 26 de gener. 20 h. Biblioteca Comarcal.
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS. Gratuït amb 
inscripció prèvia. The Moon is Down, by John 
Steinbeck. Moderator: Matthew Tree.

PRESENTACIONS
Llibres, discos, còmics, revistes...la Biblioteca 
programa presentacions de publicacions 
recents ja sigui per la seva importància o per 
vincle amb Banyoles i comarca.
Dissabte 21 de gener. 12 h. Museu Darder
PRESENTACIÓ. Gratuït.
Linger on: The Velvet Underground
d’Ignasi Julià.

CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL
Espai de converses i debat sobre artistes i 
creadors/es de Banyoles. Enguany el cicle està 
dedicat al cinema, inclou diverses projeccions 
i està comissariat pels crítics Josep Mir i Pep 
Prieto.
Dimarts 31 de gener. 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. COL·LOQUI. Gratuït. Isaki Lacuesta.
El cineasta gironí Isaki Lacuesta (1975) va 
passar part de la seva infantesa i adolescència 
a Banyoles. Ens parlarà de la seva obra 
cinematogràfica juntament amb la seva 
companya de vida i de creació, Isa Campo, i el 
periodista i crític de cinema Pep Prieto.

Dijous 2 de febrer. 20 h. Auditori de l’Ateneu.

CINEMA. 3€. Murieron por encima de sus 
posibilidades, d’Isaki Lacuesta.
Els efectes de la crisi de 2008 són la base 
d’un film que comença com una comèdia 
negra i esdevé una sàtira salvatge. Amb un 
repartiment ple de primeres figures del cinema 
català i espanyol. Durada: 1 hora i 42 minuts.

EXPOSICIONS
Del 16 de gener al 28 de febrer. Biblioteca 
Comarcal. EXPOSICIÓ DOCUMENTAL. 
Els + llegits, les + vistes, els + escoltats 2022.
Com cada any, amb les estadístiques 
proporcionades pel Servei de Biblioteques de 
la Generalitat, elaborem el rànquing dels llibres 
de narrativa, pel·lícules, sèries i música més 
prestats durant el darrer any a la Biblioteca.

noVETATs gEnER 
INFANTIL - FICCIÓ
L’any de les abelles. Petra Postert. Takauka. 
Una masia. Alex Nogués. Akiara. 
Zig-zag Els vehicles. Makii. Combel. 

INFANTIL - CONEIXEMENTS
100 Conceptes sobre art. Susie Hodge. Coco 
Books. 
Sin miedo a las profundidades. Gill Arbuthnott. 
Sm. 
Tribus. Sam Garcia. Mosquito.
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NARRATIVA JUVENIL
El destí inevitable d’Arlène Rêvetruite. Javi 
Araguz. La Galera. 
El dia de l’esquerda. Mar Bosch. La Galera. 
El noi del diari. Vince Vawter. Bambú. 

ADULTS - FICCIÓ
Babysitter. Joyce Carol Oates. Alfaguara. 
El vent se m’endurà: selecció de poemes. Abbas 
Kiarostami. Karwan. 
La vila perduda. Max Gross. Periscopi. 

ADULTS - NO FICCIÓ 
La enfermedad del aburrimiento. Josefa Ros 
Velasco. Alianza editorial. 
La fi de la novel·la d’amor. Vivian Gornick; 
traducció de Martí Sales Sariola. 
L’Altra.
Història de la música del segle XX (l’electròncia). 
Pau Riba. Males Herbes. 

CÒMIC
Tian’Anmen 1989. Lun Zhang. Comanegra. 

CINEMA
Ennio, el maestro. Giuseppe Tornatore. Itàlia 
2020. 
Lightyear. Walt Disney/Pixar. EEUU, 2022. 

MÚSICA
Secular cantatas. J. S. Bach. 
Ladies sing the Boss. Bruce Springsteen. 

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

Dies de tancament especial:
Tarda del dijous 5 de gener i dissabte 7 de 
gener.

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
Fins 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. 

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.
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Organitza: Museu Arqueològic de Banyoles, 
Ajuntament de Banyoles.
Entrades: museusdebanyoles.cat.

EXPosiCions 
Fins al 8 de gener.
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.
Entrada gratuïta.

Del 20 de gener al 2 d’abril.
La imatge impresa de les cultures visuals de 
l’antifranquisme. Els anys de l’Assemblea de 
Catalunya. 
Aquesta exposició pretén posar en relleu 
la importància de les arts i el conjunt de 
cultures visuals en la lluita contra la dictadura 
franquista i en l’avenç democràtic. Les imatges 
aplegades, ultra el seu sentit refractari o 
explícitament confrontat a l’ordre autoritari, 
tenen en comú el fet que van prendre forma 
mitjançant la impressió gràfica.
Inauguració	dijous	19	de	gener	a	les	19	h.
Entrada gratuïta.

VisiTEs guiADEs
Diumenge 8 i dissabte 21 de gener.
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.

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	14	de	gener,	a	les	19	h.
TARDES DE CIÈNCIA
Les aigües de l’estany, d’on venen i cap on van? 
A càrrec d’Enric Viñals (facultatiu de Mines i 

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 dil luns a dijous:  matins,  de 8:30 a 13:30h. Tardes: de 16 a 19h. Divendres:  de 8 a 14:30h.
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diplomat en Hidrologia Subterrània).
La ponència vol descriure les teories 
sobre l’origen de les aigües de l’Estany de 
Banyoles i contraposar-ne els punts febles 
amb els models conceptuals de la ciència 
hidrogeològica moderna, deixant fora 
de consideració aquells mites i fantasies 
esotèriques que circulen per l’imaginari 
popular.
Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder de 
Banyoles i en directe per YouTube.
Activitat gratuïta.

Divendres	20	de	gener,	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.
La gestió dels boscos davant la crisi ambiental. A 
càrrec Paco Lloret, ecòleg.
Estem davant d’una transformació irreversible 
dels boscos que coneixem? Com els hem de 
gestionar davant els canvis, preservant els 
serveis que proporcionen?
Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder de 
Banyoles i en directe per YouTube.
Activitat gratuïta.

ACTiViTATs FAMiliARs
Dissabte 14 de gener, a les 11 h.
Les aventures d’en Blauet i el Follet. 
En Blauet, un ocell que viu en indrets d’aigua, 
i el seu amic Follet, que és molt entremaliat, 
ens explicaran una història sobre l’estany 
de Banyoles, els animals que hi viuen i la 
importància de l’aigua. Després ens fabricarem 
una corona amb l’emblema d’en Blauet.
Edat: de 3 a 6 anys acompanyats d’una 
persona adulta.
Lloc: Museu Darder de Banyoles.

Preu: gratuït. Durada: 1 hora.
Entrades: www.museusdebanyoles.cat
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:
Tancat els dies 1 i 6 de gener amb motiu de les 
Festes de Nadal.

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. 
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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 al públic.
Fins al 5 de gener (inclòs). 
L’horari	d’atenció	serà	de	9	del	matí	a	2	de	la	
tarda.

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 

LA VENTAFOCS
BALLET CLÀSSIC
Dissabte 14 de gener. 20 h.
Diumenge 15 de gener. 12 h i 18 h.
Auditori de l’Ateneu. 10 €.
ESCOLA DE BALLET CLÀSSIC CONCEPCIÓ 
GRATACÓS. La Ventafocs és un ballet en tres 
actes, basat en el conegut conte de Charles 
Perrault i amb partitura del compositor 
Serguei Prokofiev estrenat a Moscou l’any 
1945.

MAIJA ISOLA
CINEMA DOCUMENTAL - DOCS DEL MES
Dijous	19	de	gener.	20	h.	Auditori de l’Ateneu
3 €. El primer Documental del Mes de l’any 
està dedicat a la increïble vida de Maija Isola. 
Un retrat fascinant de l’autora dels icònics 
estampats Marimekko, la marca finlandesa de 
disseny més famosa del món.

iREnE REig TRio
JAZZ
Dissabte 21 de gener. 20 h. Auditori de 

Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel.	630	839	067

pablopenabad72@gmail.com
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l’Ateneu. 10 €. MIRA. La compositora 
i saxofonista Irene Reig és una de les 
representants més destacades de la nova 
generació catalana de músics de jazz. Liderant 
el seu trio, desprèn passió i espontaneïtat, i 
interpreta un repertori on combina temes amb 
versions pròpies.

42 SEGUNDOS
CINEMA – CICLE GAUDÍ
Diumenge 22 de gener. 18 h. Auditori de 
l’Ateneu. 4,5 €.
Mesos abans de les olimpíades de Barcelona 
92, la selecció espanyola de waterpolo té 
tots els números per passar sense pena ni 
glòria. No estan preparats i necessiten un cop 
d’efecte si no volen fer el ridícul. Però gràcies 
a l’esforç sobrehumà i al treball en equip 
demostren que es pot arribar més lluny del 
que mai s’havien imaginat.

DAni nEl·lo + oRgAn TRio
MÚSIQUES MODERNES
Divendres 27 de gener. 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. 12 € anticipada / 15 € taquilla.
PRESENTACIÓ A LES COMARQUES 
GIRONINES. A finals dels anys 50, 
saxofonistes de rhythm & blues i de jazz 
es van associar amb organistes per cuinar 
una nova sonoritat. Inspirant-se en aquelles 
formacions, el barceloní Dani Nel·lo torna 
a Banyoles, en el marc del festival Sax-O-
Rama Rhythm & Blues Sax Meeting 2023, 
per presentar un nou projecte, noves 
composicions i nova formació!

GORDON I PADDY
CINEMA FAMILIAR
Diumenge	29	de	gener.	17	h. Auditori de 
l’Ateneu. 5 €.
El cap de policia del bosc, el gripau Gordon, 
està a punt de retirar-se i ha de trobar un nou 

assistent. Paddy, una ratolineta intel·ligent 
amb un gran sentit de l’olfacte, sembla la 
candidata adequada. Junts han de resoldre 
l’últim cas de Gordon: el misteri de les glans 
desaparegudes de l’esquirol.

isAKi lACuEsTA
CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL – 
COL·LOQUI
Dimarts 31 de gener. 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. Gratuït. 
El cineasta gironí (1975), que va passar part 
de la seva infantesa i adolescència a Banyoles, 
ens parlarà de la seva obra juntament amb 
la seva companya de vida i de creació, Isa 
Campo, i el periodista i crític de cinema Pep 
Prieto.

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

soRTiDA ConÈiXER El PlA DE 
l’EsTAny
Diumenge	8	de	gener.	A	les	9.15h.
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Lloc: Font Pudosa/Balneari de la Puda. 
Porqueres – Camós. Recorregut força planer, 
d’uns 7 km. Des del balneari de la Puda anirem 
cap a Miànigues, Campolier, l’Estanyell, mas 
Estrella, el veïnat de Can Pigem, mas Llapart 
i ens aturarem a visitar la vil·la romana de 
Vilauba, per retornar cap a la Puda pel pla de 
la Perpinyana.
Inscripció prèvia a www.cecbanyoles.cat 
abans del dia 5 de gener.

CiClE ELS DIVENDRES PARLEM
Divendres	13	de	gener.	A	les	19	h. Al Tint.
Xerrada El cartellisme durant el primer 
terç del segle XX, a càrrec de Santi Barjau, 
doctor en Història de l’Art i conservador del 
departament gràfic de l’Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona.
Activitat organitzada conjuntament amb 
el Centre Cívic de Porqueres i de l’Agència 
Catalana de Patrimoni Cultural.

Dissabte 14 de gener. A les 11 h. A l’Estudi 
Taller Carles Fontserè.
Visita guiada a l’Estudi Taller Carles 
Fontserè. Cal inscriure-s’hi a la pàgina web 
de l’Ajuntament de Porqueres: http://www.
porqueres.cat.

CiClE OBJECTIU 2030
Divendres	20	de	gener.	A	les	19	h. Al Museu 
Darder. 
Conferència La gestió dels boscos davant 
la crisi ambiental. A càrrec de Paco Lloret, 
ecòleg.

FIRESTOC

25è AniVERsARi
Dies	27,	28	i	29	de	gener. Pavelló Municipal 
de la Draga.
Horari: Divendres, de 17 a 20:30 h.; dissabte i 

diumenge, de 10 a 20:30 h.
Regalem 2.500 €!
Vine a celebrar-ho i participa en el sorteig de 
25 premis de 100 €!
Atraccions infantils i activitats lúdiques (taller 
de pinta-cares i diverses activitats guiades a 
càrrec de Gimnàs Triops).
Ballada swing amb Lindy Hop. 
Entrada i aparcament gratuïts.

ASTROBANYOLES

CinE-FÒRuM AsTRoBAnyolEs
Dissabte 21 de gener. A les 18 h. Al Teatre de 
l’escola Baldiri Reixach. Pel·lícula: L’arribada, de 
Denis Villeneuve (2016).
Es projectarà el film i després hi haurà un 
debat a càrrec d’en Kilian Vindel.

LA PORTA DEL MÓN 

Dijous	6	de	gener.	19	h. La Quina de la Porta 
del Món. Cada dia és un bon dia per jugar, 
però, segurament el dia 6 de gener és el millor. 
A La Porta del Món posarem tots els números 
al bombo i tots els cartrons a les taules perquè 
pugueu cantar línia i quina. És la primera que 
organitzem. Us hi esperem! Gratuït.

Fins al 15 de gener.
Exposició de fotografies de Quim Pedro 
Mercader. 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. 
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SARAJEVO, GUERRA I PAU
 
PROGRAMA D’ACTIVITATS
Fins el divendres 24 febrer
Espai Expositiu Can Tarradas / EXPOSICIÓ / 
Sarajevo, guerra i pau. Fotografies de Gervasio 
Sánchez.
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.

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 
 
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

FUNDACIÓ LLUÍS COROMINA

EXPosiCió ART I PUNT
Fins	a	finals	de	febrer	de	2023.
Espai Eat Art (Banyoles).
Horari de visites:
De dimecres a divendres, de 16 a 19 h. 
Dissabtes, de 10:30 a 13:30 h, i de 16 a 19 h.

SOLOT, DE RAMon PRATs
De l’1 al 31 de gener.
Cada dia a les 21 h. (exceptuant l’11 de gener, 
que es farà a les 11 h.) 
Preu: 3€ (abonament 15€).
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Telèfons 972 570 318 - 636 133 433
www.revistaelscolors.com

PROGRAMACIÓ 58è CONCURS DE 
PESSEBRES DE BANYOLES 

MosTRA DE DioRAMEs PREsEnTATs 
En El ConCuRs DE PEssEBREs 2022
Dies: fins al 8 de gener. 
Horari: dissabtes i festius: d’11 a 14 h. i de 17 
a 20 h.
Feiners: 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.
Fins 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

ACTuACions gEnER
Commemoració del centenari de Martirià Font 
i Coll (1923 – 2023).

Diumenge 8 de gener, a les 10:30 h. Missa 
TV2. Sant Cugat. S’hi cantarà PREGÀRIA, d’en 
Martirià Font i Coll, i lletra de la M. Carme 
Coll.

Dissabte 14 de gener, a les 11:30 h. Al Carrer 
Coromina, 17 de Banyoles. Casa on va viure en 
Martirià Font. Obertura de l’acte d’homenatge 
a Martirià Font i Coll, amb motiu del centenari 
del seu naixement.
Interpretació de la sardana BANYOLES, de 
Martirià Font i Coll, amb harmonització i lletra 
escrites expressament per a la coral Veus de 
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l’Estany, proclamada l’any 2009 com a himne 
de la coral Veus de l’Estany.

Diumenge 15 de gener, a les 12 h. Església de 
Santa Maria dels Turers. Missa. Centenari del 
naixement de Martirià Font i Coll.
S’hi cantarà PREGÀRIA, de Martirià Font i 
Coll, i lletra de M. Carme Coll. En acabar, 
s’interpretarà la sardana BANYOLES, de 
Martirià Font, amb harmonització i lletra 
escrites expressament per a la coral Veus de 
l’Estany, que la té com a himne.

Tots els actes són gratuïts.
Coral VEUS DE L’ESTANY, de Banyoles.
Direcció: Carme Cornellà. 
www.veusdelestany.cat

CENTRE EXCURSIONISTA DE 
BANYOLES 
SECCIÓ CURSES DE MUNTANYA

Vii BAnyolEs DE niT
Cada divendres de gener, tres vespres, tres 
sortides	amb	frontal.
Sortides obertes a tothom qui vulgui venir a 
córrer de nit amb nosaltres. Es faran davant 
l’entrada del Centre. A partir de les 19 h. No 
federats 2 € per l’assegurança.

Divendres 13 de gener. A les 20 h. Volta 
a l’Estany i el Puig de Sant Martirià. 
Quilòmetres: 10.

Divendres 20 de gener. A les 22 h. Volta a 
l’Estany, Puig de les Gitanes, Puig Clarà, Puig 
de Sant Martirià. Quilòmetres: 12,700.

Divendres 27 de gener. A les 20 h.
Sant Patllari i Volta a l’Estany. Nou recorregut 
+ Vertical. Quilòmetres: 15.

Informació: cursesdemuntanyaceb@gmail.com 
WhatsApp: 699 059 736 - Ramon Pou.

CLUB NATACIÓ BANYOLES

sAlVAMEnT i soCoRRisME
Dia 14 de gener. 2a jornada de lliga (piscina).

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, ...

PREinsCRiPCions 
Fins al 4 de gener.
Informació: presencialment al Casal Cívic i 
Comunitari Banyoles o al 972 571 162.
Les activitats organitzades pel Casal (Direcció 
General d’Acció Cívica i Comunitària) són 
gratuïtes.
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A PARTiR DEl 12 DE gEnER Al CAsAl 
DisPosAREM  D’un nou sERVEi A lA 
CiuTADAniA
Dijous,	de	9.15	a	14	h.	Agent Digital per 
combatre l’escletxa digital.
Atenció i suport a la realització de tràmits 
digitals: certificat digital, tràmits administratius 
electrònics, ...

CAMós
ACTIVITATS NADALENQUES

PEssEBRE ViVEnT DE CAMós
Dijous	5	de	gener.	A	partir	de	2/4	de	7	de	la	
tarda.
Pessebre Vivent als entorns del Local Social 
de Camós amb les principals escenes d’un 
pessebre tradicional.

CAVAlCADA DE REis
A	partir	de	les	7	de	la	tarda.
La cavalcada seguirà un nou recorregut des 
del turó de Santa Magdalena fins 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.

CoRnEllà 
DEl TERRi

GENER

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.

FESTIVITAT DE SANT ANTONI
CORNELLÀ DEL TERRI

DiA 15 gEnER
A les 12 del migdia, a la capella de Sant 
Antoni, Ofici Solemne en honor al Sant 
acompanyat de la Coral de la Vall del Terri. 
Tot seguit concert a càrrec de la mateixa coral.

DiA 17 gEnER
A les 6 de la tarda. Rosari i cant dels goigs.
Foguera, si es permet.
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TEATRE LA CONILLERA 

AMB iMPRo BARCElonA – 
AssAssinAT Al CluB
Diumenge 22 de gener, a les 18 h., a la Sala de 
Teatre la Conillera – Can Font de Borgonyà.
Més informació i reserva d’invitacions a 
www.cornelladelterri.cat 
Organitza: Ajuntament de Cornellà del Terri

ACTIVITATS DE L’ATENEU LA VALL 
DEL TERRI

Dijous 12 de gener. Grup de treball patrimoni. 

Divendres	13	de	gener,	a	les	19	h.	Club de 
lectura. Distòcia, de Pilar Codony.

Dissabte	21	de	gener,	a	les	9	h. Caminada 
camí de ronda L’Escala - Montgó i tornada. 

Cada tarda: jocs de taula, de 15 a 18 h. 

Cada	dissabte	d’11	a	13	h.	i	16	a	19	h, taller 
de Robòtica.

Fins el dia 16 de gener exposició aquarel·les 
alumnes del CEIP La Vall del Terri.

CREsPià
CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT

Dia	5	de	gener,	a	les	19	h.	a la plaça del 
Pi. Cavalcada dels Reis d’Orient. Faran un 
recorregut pels carrers del poble.

EsPonEllà
CAMINADA QUICO SABATER

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

ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT

El dijous 5 de gener els Reis arribaran a 2/4 
de 6 de la tarda a la plaça de Centenys i a 
2/4 de 8 del vespre a la plaça de l’Església 
d’Esponellà.

ENTREGA D’OBSEQUIS DE 
LA MOSTRA DE PESSEBRES I 
ORNAMENTS

Diumenge 8 de gener, a les 5 de la tarda, a 
l’Espai 1 d’Octubre, es lliurarà un obsequi a 
tots els participants a la Mostra de Pessebres 
i Ornaments.

MARXA NÒRDICA

Dimarts 10 de gener recomença l’activitat 
de marxa nòrdica per a persones de totes les 
edats. Cada dimarts, de 3 a 4 de la tarda.

CLUB DE LECTURA

Dimecres 11 de gener, a les 7 del vespre, a 
l’Espai 1 d’Octubre. Sessió del Club de Lectura 
per comentar el llibre De ninguna parte, de 
Julia Navarro.
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ACTIVITATS GENT GRAN

giMnàsTiCA DE MAnTEniMEnT
Dilluns	9	de	gener,	a	1/4	de	10, al Local Social.

Dijous 12 de gener, a 1/4 de 4, al Parc de 
Salut de Cal Baró.

Activitat setmanal.

TAllER FEM MEMÒRiA
Dilluns 16 de gener, a les 5 de la tarda, a 
l’Espai 1 d’Octubre. Activitat quinzenal.

TAllER FEM MAnuAliTATs
Dilluns 16 de gener, a les 6 de la tarda, a 
l’espai 1 d’Octubre. Activitat quinzenal.

TAllER FEM sMARTPHonE
Divendres	13	de	gener,	a	2/4	de	12	del	matí, 
a l’Espai 1 d’Octubre. Activitat quinzenal.

FonTCoBERTA
ACTIVITATS GENER 

BÚsTiEs REiAls 
Els dies 1 i 2 de gener hi haurà una bústia 
per enviar cartes als Reis d’Orient a la plaça 
Catalunya, al costat de la font, i a la plaça 
Mossèn Salvador Pagès de Vilavenut.

quinA Al PAVElló DE FonTCoBERTA 
Diumenge 1 de gener. De 17:30 a 22 h. 
Organitzada per: Ajuntament, Club de 
Bàsquet Fontcoberta, Futbol Sala Fontcoberta, 
LaClika i alumnes de sisè de l’Escola Alzina 
Reclamadora (de 2/4 de 6 a 7 de la tarda).  

TAllER DE FAnAlETs i CARTA Als 
REis 
Dimarts 3 de gener, de 16 a 18 h., a Vilavenut. 
A les Escoles Velles l’equip de “Rejuga” oferirà 
un taller d’elaboració de fanalets i cartes als 
Reis.
Places limitades. Cal fer reserva al telèfon de 
l’Ajuntament: 722 785 373.
Tot seguit berenarem coca i sucs.  

CAVAlCADA DE REis
El dia 5 de gener els Reis d’Orient arribaran al 
nostre municipi amb acompanyament del grup 
de batucada “Rovell d’ou”.
A 1/4 de 7 de la tarda. Arribaran a Vilavenut, 
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, sortiran de Can Jan i 
recorreran els carrers de Melianta fins arribar 
a la plaça Catalunya on hi haurà el campament 
amb les seves tendes. Es podran visitar els 
Reis, repartiran caramels i hi haurà xocolatada 
per a tothom.  

quinA Al PAVElló DE FonTCoBERTA 
Dijous 6 de gener. De 18:30 a 22 h. 
Organitzada per: Ajuntament de Fontcoberta i 
AEIG Pla de l’Estany. 

BAIXANT EL SOMNI
Per Josep Maria Cabra Roca, psicòleg i 
terapeuta gestalt.

TRoBADEs MEnsuAls gRATuÏTEs
Els somnis parlen de nosaltres, de qui els 
somnia. Els somnis ens recorden coses que 
tenim pendents i que és important resoldre. 
Els somnis també ens donen solucions als 
nostres problemes, ens aporten solucions 
imaginatives que nosaltres no pensaríem. Els 
somnis ens suggereixen aspectes que tenim 
descuidats.
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Dimarts 10 de gener, de 18 a 20 h., al local 
Social de Mas Palau, dins de les activitats que 
ofereix l’Associació de Veïns del barri.

Dijous 12 de gener, de 18 a 20 h., a l’Espai 
Jove del pavelló municipal de Melianta, dins 
les activitats organitzades des de l’Ajuntament 
de Fontcoberta.

Més informació: Tel. 659 212 839.

PAlol DE 
REVARDiT

ACTIVITATS DE NADAL

VisiTA DEl PATgE REiAl
Diumenge 1 de gener, de 5 a 7 de la tarda, 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.

PoRquEREs
QUINA UE PORQUERES

Dies 1 i 6 de gener.
Lloc: Can Carreras.
Horaris: A partir de les 17:30 h.
Organitza: UE Porqueres.

Més informació: 
www.esportsporqueres.com

CAVALCADA DE SES MAJESTATS 
ELS REIS D’ORIENT A PORQUERES

Dijous 5 de gener, a les 7 del vespre. 
Després d’uns anys amb una nit de Reis 
diferent, per fi Ses Majestats els Reis de 
l’Orient podran tornar a fer una comitiva reial 
per recórrer els carrers del nostre poble i fer-
los una bona rebuda a la plaça Major. Sortim 
als carrers amb els fanalets i gaudim de nou de 
la cavalcada!
Recordeu que durant l’espera a la plaça hi 
haurà xocolata calenta per a tothom i haurem 
preparat un espai acollidor perquè Ses 

DEL TERRI

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

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

HomeWoodHome
Construccions amb fusta

664 687 895
@homewoodhome
infohomewoodhome@gmail.com
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Majestats puguin rebre els infants i aquests 
puguin demanar-los els seus desitjos.
Bona Nit de Reis!

Recorregut cavalcada dels Reis d’Orient:
Inici: Zona Esportiva de Miànigues - c/ 
Menorca – c/ de la Formiga – c/ Joan Maragall 
– plaça Catalunya – c/ Josep Llimona – c/ 
de Colom – c/ Verge Montserrat – c/ de Les 
Pedreres – c/ Àngel Guimerà – c/ Juli Garreta 
– c/ Santiago Rossinyol – c/ Ausiàs March – c/ 
Mossèn Ramon Avellana – c/ d’Isaac Albèniz i 
final a la plaça Major (Biblioteca).

BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ

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.

CluB DE lECTuRA DE TEATRE
Divendres	13,	a	les	19	h.	Comentarem la 
lectura de La filla del mar, d’Àngel Guimerà.

HoRA DEl ConTE
Dimecres 18, a les 17:30 h. Quan arriba 
l’hivern, sopa, un conte i foc ardent. A càrrec de 
Ma. Helena Tolosa.
Arriba l’hivern i els contes a la vora del foc: 
contes de tendresa, d’il·lusió i d’esperança, 
i també de fred gelat i foscor; contes 
tradicionals d’aquí i d’allà i contes del dia 
a dia, sempre amb el segell d’històries de 
valors i d’emocions, que són aliment per a la 
imaginació, i amb alguna cançoneta i algun 
poema per amanir-los!
Activitat adreçada a mainada a partir de 3 
anys.
Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia a bit.ly/3V6WqUb

TAllER PóKEMon
Divendres 20, a les 17:30 h.
Aprendrem a dibuixar un munt de Pókemons i 
després farem xapes amb els dibuixos. 
Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia a bit.ly/3Wugmli

CluB DE CinEMA
Divendres	27,	a	les	19	h.
Projectarem la pel·lícula Fahrenheit 451, 
dirigida per François Truffaut, basada en la 
novel·la homònima de Ray Bradbury. 
Projecció oberta a tothom.

EXPosiCió-inAuguRACió
Del 16 de gener al 28 de febrer. Voluntariat 
per la llengua.
El	16	de	gener,	a	les	19	h., tindrà lloc la 
inauguració de l’exposició Quan parles fas 
màgia!, sobre el Voluntariat per la llengua. 
En paral·lel, es presentarà el programa de 
voluntariat lingüístic amb l’objectiu de formar 
parelles lingüístiques per practicar el català.
L’acte comptarà amb la presència de 
la regidora de Cultura, Elisa Teixidor, i 
l’amenitzarà el mag Pau, que sorprendrà els 
assistents amb el seu espectacle de màgia.
Acte organitzat conjuntament pel Servei 
Comarcal de Català (CPNL) i la biblioteca 
Carles Fontserè de Porqueres.

BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ
C/Balmes, 27.  Tel. 972 583 898.
biblioteca@porqueres.cat

Horaris:
Dilluns, de 10 a 13 i de 16 a 20 h. 
Dimarts, dimecres i dijous, de 16 a 20 h.
Divendres, de 10 a 13 i de 16 a 20 h.
Dissabtes, de 10 a 13 h.
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ESTUDI TALLER CARLES FONTSERÈ

XERRADA EL CARTELLISME DURANT EL 
PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX
Divendres	13	de	gener,	a	les	19	h.,	al Tint de 
Banyoles.
El Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Porqueres, organitza una xerrada sobre 
l’art del cartellisme i l’ús que se’n va fer 
durant la Guerra Civil espanyola, a càrrec 
de Santi Barjau, doctor en Història de l’Art i 
conservador del departament gràfic de l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona.
Amb el suport de l’Agència Catalana de 
Patrimoni Cultural.

VisiTA A l’EsTuDi TAllER CARlEs 
FonTsERÈ – EsPECiAl CARTEllisME
Dissabte 14 de gener, a les 11 h., a l’Estudi 
Taller Carles Fontserè. 
Una visita guiada a càrrec d’Isabel Roura amb 
l’acompanyament de Santi Barjau, centrada en 
l’entorn de creació de Carles Fontserè i tota la 
seva obra. 
Cal inscripció prèvia a www.porqueres.cat

VisiTA guiADA DEl MEs DE gEnER
Dissabte 14 de gener, a les 12.30 h., a l’Estudi 
Taller Carles Fontserè.
L’Estudi Taller Carles Fontserè és el resultat 
de la darrera etapa de la vida de Fontserè, un 
artista polièdric i únic de la seva generació. 
L’espai ofereix una mostra d’alguns dels 
quadres de l’artista, objectes personals, llibres 
i fotografies que permeten a qui el visita 
conèixer part de l’univers creatiu de Fontserè. 
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.
Tarifes: Entrada general: 4 € / Entrada reduïda: 
2 €.
Cal inscripció prèvia a www.porqueres.cat

RERELTELÓ

Rerelteló és la programació d’arts en viu del 
Centre Cívic de Porqueres. Una proposta 
cultural amb produccions de petit format 
en un espai escènic amb caràcter propi on 
descobrireu una programació d’arts en viu poc 
convencional i, sobretot, un lloc privilegiat per 
viure la cultura de ben a prop.
Tota la informació i compra d’entrades a www.
rereltelo.cat

TOCAR MARE
Divendres 20 de gener, a les 20.30 h.
“Podem posar clàusules a l’amor 
incondicional?”
En aquesta família atípica i plena de saviesa, 
cadascuna encarnarà allò que manca a 
l’altra. Una història de pactes per escrit, de 
canelons de peix, de bicicletes infantils amb 
manillars blaus, d’àlbums familiars per omplir 
i d’abraçades pendents de fer. Una comèdia 
dramàtica tan dolça com emocionant que ens 
farà preguntar quina és la naturalesa de l’amor 
incondicional.
Dramatúrgia: Marta Barceló.
Direcció: Jordi Casanovas.
Intèrprets: Lluïsa Castell i Georgina Latre.
Preu: 10 €.

+ RET: Servei de cangur durant la funció de 
Tocar mare, que servirà com a prova pilot 
d’aquesta iniciativa per a la conciliació familiar. 
Espai de joc per a infants de 3 a 10 anys a 
càrrec de Rejuga. Servei amb reserva prèvia.

PROPERS ESPECTACLES:
ELS TEMPS DE LES TORTUGUES / Teatre – 
poesia - música.
Divendres 3 de febrer, a les 20.30 h.

MAESTRO ESPADA / Música – Primera 
actuació a comarques gironines.
Divendres 24 de febrer, a les 20.30 h.
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ACTIVITATS ESPORTIVES 
CAsAl EsPoRTiu DE nADAl
Dates: 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.
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

Run4CAnCER PoRquEREs 2023
Diumenge 5 de febrer.
Lloc: Zona Esportiva Miànigues
Horaris: Sortida a les 10 h.
Recorregut: 10 km i 5 km.
Preu:  10 € (esmorzar i detall per a tots els 
participants) 
Inscripcions anticipades a www.
oncolligagirona.cat.
Descripció: Marxa popular no competitiva on 
tota la recaptació va destinada a la Fundació 
Oncolliga Girona. 
Organitza: Club Atletisme Porqueres – 
Ajuntament de Porqueres – Fundació 
Oncolliga Girona.

CASAL DE LA GENT GRAN

DinAR PER lA MARATó
Dissabte 21 de gener, a Can Carreras. 
A les 14 h. Dinar.

A les 17 h. Playback a càrrec del Casal de la 
Gent Gran de Porqueres.
Obert a tothom. Tot el benefici anirà destinat a 
la Marató de TV3.
Tiquets i inscripcions: del 9 al 18 de gener. 
Horari de tarda, de 16 a 19 h., al Casal.
Preu 19 euros.

EnTRE gEnER i FEBRER 
Podeu passar per les oficines del Casal per fer 
efectiva la quota de soci de l’any 2023.

sAnT MiquEl 
DE CAMPMAJoR 

 
LA GRAN QUINA DE LA 
UE SANT MIQUEL 

Dia 1 de gener, a les 18h., al local del Sindicat. 
Grans i variats lots i premis. Xocolatada per 
tothom.
Us hi esperem a tots!
 
ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT A 
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR 

Dia	5	de	gener.	A	les	19	h.,	al local del 
Sindicat, arribada dels Reis 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.

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 dil luns a dijous:  matins,  de 8:30 a 13:30h. Tardes: de 16 a 19h. Divendres:  de 8 a 14:30h.
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DonACions DE sAng  
Per reservar hora: donarsang.gencat.cat

10/01/2023 FONTCOBERTA. Pavelló 
Municipal. De 17 a 21 h.

MAns uniDEs 

TARDA DE PLAY BACK 
Diumenge	19	de	febrer,	a	les	5	de	la	tarda.	
Al Teatre Municipal de Banyoles. 
Magnífic espectacle de Play back del grup 
de Play back del Casal de la Gent Gran de 
Banyoles. 
 
Entrades a la venda a l’Ajuntament, via 
Internet i al mateix teatre una hora abans de 
la funció. 
Donatiu 10 €. 

 sERinyà
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

DiA 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.

ESPAI JOVE CAN BEIA

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 FUTBOL SERINYÀ

FuTBol 4a CATAlAnA
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

AnADA A PEu A l’APlEC DE 
sAnT MER 2023

Continuem un any més l’anada a peu a Sant Mer 
des de Banyoles. Hi sou convidats a venir-hi.
    
Diumenge	29	de	gener	de	2023
Hora de trobada: 8,30 h 
Lloc de la sortida: plaça del Monestir de 
Banyoles.

La durada del camí d’anada és una mica més 
de dues hores i mitja, comptant-hi la parada de 
l’esmorzar. És una caminada suau ja que la major 
part del recorregut passa per camins planers.

Tornada
La tornada per als que vulguin es farà amb 
autocar des de Sant Mer, a les 13,30 h 

Preu del tiquet del bus de tornada 3,00 EUR
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TEMPS AL TEMPS
Per Enric Estragués

Resum meteorològic de Banyoles de l’any 
2022
Benvolguts lectors de la nostra revista, aquest 
mes de gener, igual que tots els anys passats, 
farem un repàs abreujat de les notícies més 
destacades del temps que ha deixat any 2022. 
Mes de març. Banyoles va viure el període 
més llarg sense sol, com a mínim, des de l’any 
2000. A partir del segle XXI, l’observatori 
Meteobanyoles va disposar d’instrumentació 
per mesurar la radiació solar i les hores de sol 
diàries. No tenim cap registre de qualsevol 
mes amb tan poques hores de sol com aquest 
mes de març. Durant els 31 dies hem tingut 
només 73 hores i 42 minuts de sol, tot un 
rècord negatiu. En teoria, en un març amb tots 
els dies de sol del matí fins al vespre, tindríem 
a Banyoles 358 hores de sol. Això vol dir que 
hem rebut un 79,3 % menys de llum solar de la 
màxima teòrica.
Mes de Juliol. Rècord absolut de nits tropicals 
a Banyoles. Les nits tropicals (temperatura 
mínima nocturna igual o superior als 20 ºC) 
han estat habituals a Banyoles durant el mes 
de juliol 2022. S’han registrat 24 nits tòrrides 
entre 20 i 24 graus de mínima. Mai cap mes 
d’estiu des de l’any 1950, havíem tingut tantes 
nits tropicals com aquest juliol 2022. Les 
altes temperatures nocturnes impossibiliten 
el descans i el bon dormir de les persones i 
animals.
Mes d’Agost. El divendres dia 5 d’agost, la 
temperatura de l’aigua de l’estany de Banyoles 
en superfície (20 cm de fons), era exactament 
de 29,0 graus i va superar tots els rècords 

coneguts fins ara. Des que vàrem començar 
a mesurar la temperatura de l’aigua de 
l’estany l’any 2000, mai no havíem tingut un 
valor tant i tant alt. El motiu l’hem de trobar 
en les continuades onades de calor que va 
patir Banyoles i el nostre estany. Aquestes 
temperatures diàries tan altes sobreescalfen 
l’aigua fins a uns valors mai vistos ni mesurats.
Mes d’Agost. Imponent tempesta a finals 
d’agost. Pluja torrencial sobre Banyoles durant 
la tarda del dia 27 amb velocitat punta de la 
pluja de 217 mm/h. La pluja torrencial va anar 
acompanyada de calamarsa i potent tempesta 
elèctrica amb abundància de llamps. Varen 
caure 58,5 litres/m2 durant les 2 hores de 
pluja; però d’aquests 58.5 litres, 45 litres en 
només 30 minuts.
Que tinguem tots un bon i saludable any 2023, 
és el que desitgem la família de
www.meteobanyoles.com

Per a més informació www.meteobanyoles.com
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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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COL·LABORACIÓ
Per Dr. August Corominas

Professor de Fisiologia Humana
de l’Universitat Autònoma de Barcelona

Com es pot millorar la vida de la gent 
gran?
M’agradaria poder donar una recepta per a 
millorar la vida a la gent gran. Sóc molt conscient 
que cada persona és un nom! Però em sembla 
que hi ha problemes o malalties comunes, ho 
intentaré. Per començar connecto el problema 
de les viduïtats i la solitud. La solitud és 
una situació molt dolenta. Fixeu-vos-hi: nit, 
dolors i solitud. És horrorós. A la nit tot és i es 
veu negre i d’un pessimisme destructor. No 
recomanaria mai sortir al carrer per distracció 
tant en una ciutat com en un poble. A la nit hi 
ha tots els incidents i ensurts del món. Jo crec 
que hi ha d’haver una altra persona a la casa. 
És necessària la companyia nocturna. Procureu 
que alguna persona de la família, fills o néts, 
facin companyia nocturna. Si no, busqueu una 
persona per acompanyar. Si no és possible per 
motius econòmics, intenteu ingressar en una 
residència geriàtrica. Potser buscar un amic/ga 
amb problemes de solitud i dormir en la mateixa 
llar. Em fa por la SOLITUD. De dia en les grans 
ciutats hi ha la Universitat de la Gent Gran. 
Personalment durant 30 anys hi he donat classe 
i els resultats de convivència i socialització són 
magnífics. En ciutats o pobles més petits hi ha 
el “Local de la Gent Gran. Llar del Jubilat” que 
ajuda molt. L’important és evitar la SOLITUD.

Nosaltres creiem que des de la perspectiva 
global psicosomàtica, la persona gran (home o 
dona) es pot classificar en:
• Envelliment molt saludable.
• Envelliment saludable.
• Envelliment normal. 
• Envelliment deficitari.
• Envelliment molt patològic.

Altres	problemes	de	tipus	clínic
Altres problemes de tipus clínic
Una persona amb dificultats de mobilitat ho 
passa molt malament si viu sola. És necessari un 
suport de dia o de nit. És necessària l’ajuda per 

vestir-se, la higiene personal i la preparació del 
dinar i sopar. També per fer la compra. Debilitat 
muscular. Freqüents caigudes i fractures. Per la 
incontinència urinària i fecal es necessita ajuda.
Les úlceres per pressió difícilment es poden 
tractar. S’infecten i les conseqüències són 
nefastes.
La trombosi arterial o venosa necessita 
tractament hospitalari, i sol acabar desembocant 
en una embòlia.
Les infeccions respiratòries com grip o pulmonia 
són molt perilloses perquè acaben en una sepsi.
Osteoporosi: prendre 3 iogurts o llet fermentada 
i un medicament de gran eficàcia, recepta 
mèdica.
Deshidratació: beure molta aigua o bé amb gota 
a gota.
Desnutrició: alimentació amb aliments amb 
força proteïnes i vitamines.
Demències: necessiten ajuda mèdica i social.
Institutilització: és important deixar-se curar. Si 
té confusió cal tractament psiquiàtric.
Si es presenta qualsevol símptoma desconegut 
vagi al metge, geriatra o gerontòleg.
Com podeu veure, al mínim senyal o per 
prevenció, poseu-vos en mans d’un expert en 
geriatria. L’objectiu és aconseguir molta salut per 
a la gent gran: física i mental. Pensament actiu: 
geromotricitat.



T. 661 279 397
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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.
FOLLOWER principiant cerca 
Líder, no importa sexe, per 
poder practicar Lindy Hop. 
Tel. 628 617 685.
ARXIVADOR de color marfil 
i de plàstic reforçat, amb 
diferents compartiments per 
posar folis sota l’ordinador, 
pantalla o en una taula. Val 12 
euros. 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.

M’OFEREIXO per cuidar 
mainada o gent gran a 
Banyoles o rodalies. 
Tel. 671 264 736.
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.
VOLS tenir hort a Banyoles? 
Tel. 629 513 654.
GUARDEM caravanes, 
barques, etc. Telèfon de 
contacte 629 513 654.
COMPTABLE amb 
experiència s’ofereix per 
portar comptabilitats. Telèfon 
639 773 573.
DONA amb experiència 
busca feina de neteja i/o 
ajudant de cuina. Telèfon de 
contacte 615 609 300.

VENEM mobiliari d’oficina. 
Tel. 629 513 654.
NOIA s’ofereix per cuidar 
nens i per neteja de la llar. Tel. 
722 246 372 (María).
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.
ES VEN local comercial al 
Barri Vell de Banyoles. Tel./
Whatsapp 636 227 975.
UNIVERSITARI ofereix 
classes de repàs i música 
(violí). També cangur per a 
infants. Tel. 609 956 268 
(Arnau).
ACTIVITAT INFANTIL MAS 
FUSELLES. Visita a la granja 
(ovelles, gallines, etc.). 
Passejada amb poni i plantem 
a l’hort (6 e). Parcs infantils 
i celebracions. Telèfon de 
contacte 649 253 420.
VENC màquina de cosir 
automàtica i bicicleta dona. 
Tel. 972 574 821.
NECESSITES un traster? 
Queda un racó on ho tindràs 
tot ben guardat. Telèfon de 
contacte 656 194 936.

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 patins línia, llibre 
llenguatge musical núm. 2, 
sabates futbol núms. 35 i 
36, bambes Munich núm. 
34, jocs sobretaula infantils, 
sac dormir junior. Telèfon de 
contacte 972 584 055.
SADEVIURE Teràpia 
Estructural (allibera dolor 
físic i emocional). Holística, 
Formació, Benestar i 
Consciència. 
Tel. 616 431 328 (Montse 
Teixidor). 
monsavida@gmail.com 
sadeviure.com
COMPRO motocultor de 
segona mà. Tel. 680 592 192 
(de 18 a 20h).

TOT EN PINTURA. Empresa 
de pintura en general, 
seriosa, professional i 
responsable. Pressupostos 
sense compromís, adequats 
als temps de crisi, especialitat 
en façanes (bastida pròpia 
homologada). Lluís Massegú. 
Tel. 680 336 757.
VENC necesser viatge, 
termòstat aquari, parc 
bebè, cadireta i alçador 
cotxe, moble rebedor, peces 
barbacoa, tamboret, catifes. 
Tel. 660 475 195.
DESBROSSAMENT amb 
tractor de parcel·les, camps, 
boscos, etc. Telèfon de 
contacte 616 451 021 (Jordi).

COMPRO discos rock, jazz, 
blues, soul, revistes musicals, 
tebeos antics, àlbums de 
cromos. Ho recullo a domicili. 
Tel. 626 016 641.
VENC tocadiscos, ràdio 
antiga, botes hípica núm. 
35, llibre 4t ESO, pots 
tupperware, tenda infantil, 
moble bar, disfresses, 
receptor satèl·lit. Telèfon de 
contacte 618 547 607.
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.

L’ÚNICA REVISTA DEL PLA DE L’ESTANY 
controlada per l’OJD, PGD 

i avalada per l’AMIC
OJD (Oficina de Justificación de la Difusión), certifica la difusió de diaris, revistes i 

publicacions professionals.
PGD (Publicaciones Gratuitas Ejemplares Distribuibles), que certifica els exemplars 

de distribució gratuïta.

del Pla de l’Estany

Els
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ASTRONOMIA Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

El gran Viratge
Quan observem un dibuix del Sistema Solar 
amb la representació de tots els planetes, 
veiem que partint del costat del Sol, veiem 
que per mides, entre Mercuri –el primer– i 
Júpiter –el més gran– els cinc es troben per 
ordre. Tots excepte Mart, que és més petit 
que la Terra.
A més, al costat seu trobem una zona, la del 
cinturó d’asteroides, on no hi ha cap planeta. 
Dona la sensació que n’hi hauria d’haver un, 
però que no ha pogut créixer.
Els astrònoms experts en Ciències Planetàries 
han intentat trobar-hi una explicació: la del 
Gran Viratge, en anglès la coneixen com el 
Grand Track. Tot plegat un terme mariner, un 
cop de timó i canvies la direcció del planeta. 
Com si fos tan senzill!
Segons aquesta teoria (Walsh, 2011- Univ. de 
Niça), en el núvol protoplanetari que hi havia 
al voltant del Sol primitiu es van formar els 
planetes gasosos abans que els rocallosos, els 
més propers al Sol. En aquest núvol, hi ha una 
zona anomenada la línia de gel, que se situa 
uns -120ºC cap a la meitat de l’actual cinturó 
d’asteroides. Aquí, el núvol està prou fred 
perquè els compostos d’hidrogen, com l’aigua, 
amoníac i metà puguin condensar-se en grans 
de gel sòlid.
Així Júpiter i Saturn es van poder formar 
en aquesta zona, però a causa d’alguna 
inestabilitat produïda pel núvol de material 
existent cap al Sol, es va moure des de la seva 
posició inicial, a unes 3,5 UA (1 UA equival 
a la distància entre la Terra i el Sol, uns 150 
milions de quilòmetres). I Júpiter va arrossegar 
Saturn cap a l’interior del sistema solar, on van 
continuar capturant material per créixer.
D’aquesta forma van arribar a situar-se només 
a una distància entre 1,5-2 UA en només uns 
cent mil anys. Aquí va ser quan es va embolicar 

la troca. Aquesta zona estava molt plena de 
planetesimals, nom dels planetes molt petits 
en formació. Una part van sortir empentats 
cap el Sol, altres cap a l’exterior. L’aturada 
d’aquest viatge cap a l’interior es va produir 
quan els dos planetes gasosos van entrar en 
ressonància gravitatòria. 
El resultat va ser que van netejar de material 
aquesta zona, que és la que li correspondria a 
Mart i al cinturó d’asteroides, A més, quan van 
entrar en aquesta ressonància, per qüestions 
físiques, manteniment del moment angular, 
van tornar a emigrar cap a l’exterior, fins a la 
posició en què es troben actualment. Aquest 
nou trànsit va tornar a alterar el material del 
cinturó d’asteroides i una part van ser llançats 
cap a l’exterior, el cinturó de Kuiper.
Després d’aquest trasbals, el cinturó 
d’asteroides va quedar molt minvat de 
material, però poblat per planetesimals rics 
en components volàtils, que van assegurar, 
en posteriors xocs amb la Terra, que aquesta 
incorporés l’aigua que portaven.
Aquesta falta de material explicaria el perquè 
de la pregunta inicial, per què Mart és més 
petit i el cinturó tan pobre. Tota la culpa la té 
Júpiter, amb Saturn, i els seus desplaçaments.

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