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L’ENTREVISTA

Pep Prieto i Josep Mir, periodistes i críti cs 
de cinema
Coordinadors del cicle de debats i projeccions Cinc Cènti ms de Creació Local

És una experiència nova per vosaltres ser 
els coordinadors d’aquest cicle de debats i 
projeccions?
Per nosaltres és una novetat i ens il·lusiona 
poder coordinar els dimarts, els debats i els 
dijous, les projeccions del cicle. Seguint la línia 
habitual de les jornades, no es pretén que 
ti nguin un caire acadèmic, sinó que han de ser 
una eina de divulgació, amb la intervenció de 
persones que han treballat amb els creadors 
i que puguin parlar de la seva obra, o bé que 
els coneixen en l’àmbit personal, per ajudar a 
fer-ne un perfi l des de diversos punts de vista. 
Cal destacar que per primer cop es parlarà de 
creadors que intervindran a les jornades i que 
podrem escoltar d’ells mateixos el que ens 
vulguin explicar.
Com a novetat d’aquest any, a part de fer dues 
sessions setmanals enlloc d’una com es feia 
habitualment, el cicle serà més llarg i durarà 
sis setmanes en lloc de quatre, a causa de la 
programació de les projeccions.

Per què aquest any a Cinc Cènti ms es parla 
d’autors de cinema banyolins?
Banyoles té una gran tradició audiovisual, tant 

de gent nascuda aquí com vinculada a la ciutat. 
Alguns dels autors que hi parti ciparan han 
ti ngut èxits i reconeixements internacionals, i 
ens sembla que és bo que la gent ho conegui. 
Pretenem que a través del cicle es coneguin 
millor els autors, la seva obra i la seva relació 
amb Banyoles. 
També hi ha infl uït el nou sistema de 

Organitza: Col·labora:

CNL DE GIRONA
SCC del Pla de l’Estany

Ajuntament
de Banyoles

Gener, febrer i març de 2023
A les 8 del vespre, a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles

Cicle de debats i projeccions sobre autors 
de cinema banyolins. Coordinat pels crítics 
Josep Mir i Pep Prieto.



Text: Redacció d’Els Colors

projecció de l’Ateneu, millorat fa un temps per 
l’Ajuntament, i que permet fer les projeccions 
de les jornades amb la qualitat tècnica 
adequada que el cicle mereix.

Quins autors hi ha programats al cicle?
Comptarem amb perfi ls molt diferents, i no 
tots són directors de cinema. Coneixerem un 
espectre molt ampli de l’audiovisual banyolí 
(autors, directors, productors, tècnics…). El 
primer autor serà Isaki Lacuesta. El dimarts 
31 de gener ti ndrà lloc el col·loqui i el dijous 
2 de febrer la projecció de Murieron por 
encima de sus posibilidades (2014). El segon 
serà Christophe Farnarier: el dimarts 7 de 
febrer farem el col·loqui i el dijous 9 de febrer 
la projecció de La Primavera (2012). El tercer 
serà Albert Serra, amb el col·loqui el dimarts 

14 de febrer, i la projecció de Liberté (2019) el 
dijous 16. I fi nalment proposem fer un debat 
conjunt, el dimarts 21, amb Miquel Casadevall, 
Francesc Font, Xavier Pérez i Juli Suárez, que 
es completarà amb tres projeccions. El dia 23 
s’ha programat el documental Carnaval de Cap 
Verd, de Miquel Casadevall (2014); el dia 28 hi 
haurà una sessió basada en el projecte 
multi mèdia El quadern autotèlic, de Francesc 
Font (2021), i el 2 de març tancarà el cicle 
l’estrena del nou treball de Juli Suárez, 
Odradek (2022).

Què n’espereu d’aquest cicle?
Confi em que pugui ser l’inici d’una nova etapa 
de coneixement del patrimoni audiovisual 
de la ciutat i que engresqui els banyolins a 
conèixer-lo i a gaudir-ne.

L’ÚNICA REVISTA DEL PLA DE L’ESTANY 
amb la tirada mensual d’exemplars certificada 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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NOTÍCIES

L’Ajuntament de Banyoles i la família Gimferrer han signat un 
acord de donació per tal que el consistori rebi 131 obres d’art 
de la col·lecció privada de la família. Es tracta d’una de les 
col·leccions privades d’art més important del país i en la donació 
s’hi inclouen obres de Miró, Tàpies, Picasso o Rembrandt. L’acord 
al qual han arribat ambdues parts té la forma legal d’un “comodat 
amb promesa irrevocable de llegat”. És a dir, les obres passaran 

a ser propietat efecti va de l’Ajuntament un cop ti ngui habilitat l’espai expositi u on s’exhibiran 
públicament o bé a la mort del seu actual propietari. L’Ajuntament es compromet a tenir aquest 
espai acti u en un termini no superior a tres anys. 
L’edifi ci on s’exhibirà aquesta col·lecció serà el de Mobles Tarradas, dissenyat el 1975 per l’arquitecte 
Jeroni Moner i que ha estat adquirit recentment per l’Ajuntament. La col·lecció Gimferrer serà el 
nucli de l’exposició permanent del Centre d’Art que l’Ajuntament projecta ubicar a Mobles Tarradas.

L’AJUNTAMENT DE BANYOLES REP UNA DE LES COL·LECCIONS PRIVADES 
D’ART MÉS IMPORTANTS DEL PAÍS

L’Ajuntament de Banyoles i l’Associació Garawol, integrada 
per banyolins i banyolines d’origen gambià, enviaran un tercer 
carregament amb material sanitari per a l’hospital de la ciutat 
gambiana de Garawol, situada en una de les zones més pobres de 
Gàmbia. El centre de salut dona servei a una àrea geogràfi ca de 
més de vint mil habitants. 
Paral·lelament, i gràcies al lideratge de l’associació banyolina, s’han 

millorat les instal·lacions de l’edifi ci i de les parets exteriors del centre i s’hi han eliminat les barreres 
arquitectòniques. També Garawol té des de l’any passat un pou que abasteix d’aigua potable totes 
les cases de la població gràcies a l’esforç dels emigrants de Gàmbia que viuen a Europa, i també a 
Banyoles.

BANYOLES CONSOLIDA EL PROJECTE DE COOPERACIÓ AMB LA CIUTAT 
GAMBIANA DE GARAWOL
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LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA
Per Josep Grabuleda

Tres incendis en un mes
El mes de març de 1912 a Banyoles va ser “un 
mes molt encès”. Aquell mes es van produir 
tres incendis dignes de remarcar i que varen 
merèixer l’atenció de la premsa. Se’n varen fer 
ressò els banyolins El Amigo del Pueblo (el 17 i 
31 de març) i el Setmanari de Banyolas (3 i 31 
de març), el gironí El Norte (9 i 23 de  març) i el 
barceloní La Publicidad (9 i 29 de març).
El primer va ser a començament de mes en una 
casa de l’Era de l’Abat, al carrer del Puig número 
20, al vespre, tal com relata el Setmanari de 
Banyolas del dia 3: “Dimecres al vespre es va 
calar foc a una de les cases de l’era de l’Abat”. 
Va ser al segon pis, on hi havia un magatzem de 
palla i el terrat va caure a pes. L’inquilí va perdre 
farratges i mobles. Es va tardar una hora i mitja 
per a poder-lo apagar. La casa era propietat de 
Teresa Sarquella i Duran, vídua de Pere Buti nyà 
i Ramió i estava habitada per Jaume Roure 
Mateu, àlies Farró. Les pèrdues van ser de 1.500 
pessetes. Tanmateix, tot estava assegurat.
Va seguir un altre foc, el 21 de març, al carrer de 
Sant Esteve, al terrat de la casa número 13. Era 
la casa de Joan Compta i Coll, àlies Mascolom. 
Varen cremar palla i farratges. Les pèrdues 
estaven calculades entre 700 i 916 pessetes.
I, fi nalment, l’últi m va ser el 26 de març. Fou 
el més seriós i va passar entre dos quarts 
de 10 i les 10 del vespre en el garatge de la 
companyia d’autobusos que feia el trajecte de 
Banyoles a Girona. No feia gaire temps que 
s’havia iniciat aquest servei. El garatge era a la 

plaça d’en Perpinyà i era propietat de Ramon 
Sarquella i Boix. Més tard, va ser també garatge 
de la companyia TEISA. Llavors era el garatge 
de Gastó de Manresa i Massiós, empresari 
del transport motoritzat banyolí. En aquests 
moments Gastó de Manresa i el seu soci 
Màrius Ortega Langarita tenien un òmnibus 
de vint-i-dos seients i un altre de setze seients. 
Els havien adquirit el 1911. Eren dels més 
moderns de la població, ja que la majoria dels 
altres transporti stes anaven en tartanes. 
El Amigo del Pueblo, del 31 de març, ho 
explica així: “El voraz elemento destruyó 
completamente uno de los automóviles que 
hacen la carrera de ésta á Gerona, salvándose 
milagrosamente otro auto que se hallaba 
preparado para prestar servicio á primera 
hora del dia siguiente, no sin las consiguientes 
averias ocasionadas por el recalentamiento 
del fuego”. I “El edifi cio sufrió desperfectos de 
bastante consideración y afortunadamente no 
ocurrió ninguna desgracia personal”. Tothom 
(els veïns,  les autoritats municipals, la guàrdia 
civil i els bombers banyolins) va anar a apagar-lo 
i  es va tardar a aconseguir-ho unes dues hores. 
Les pèrdues van ser de 20.000 pessetes. Els 
automòbils estaven assegurats contra incendis 
a la companyia La Unión i l’edifi ci a La Catalana. 
En defi niti va, no hi ha dubte que va ser un mes 
d’una certa malastrugança. En tots els casos, 
però, no hi va haver vícti mes humanes.
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DONES AMB HISTÒRIA
Per Maica Palmada

Qui va ser Maria Rúbies i Garrofé?
Gran defensora de l’escola en català i primera senadora catalana 
elegida al Senat

Va néixer el 21 de novembre del 1932 a 
Camarasa, Lleida. Va tenir una infància 
complicada i va viure de ple la duresa de la 
Guerra Civil. El seu pare va ser empresonat 
per l’exèrcit franquista i tancat en un camp de 
concentració, la família va sobreviure en una 
cabana en un peti t poble del Pirineu a prop 
de la frontera. Després de la guerra es van 
instal·lar a Os de Balaguer i més tard a Lleida.
Pel fet que el pare va estar en un camp de 
concentració, no ho va tenir fàcil per anar a 
l’escola, havia d’escoltar el mestre des del 
carrer, perquè no la deixaven entrar a classe.
Estudia el batxillerat a Lleida i el 1957 es 
llicencia en Matemàti ques a la Universitat 
de Barcelona. Retorna a Lleida on exerceix 
la docència en diversos centres religiosos, 
en insti tuts de Lleida i la Seu d’Urgell i en 
l’Escola Normal de Mestres, la direcció de la 
qual va assumir entre 1967 i 1977. El 1973 
fou catedràti ca de Matemàti ques a l’Escola 
Universitària de Lleida. Fou un dels puntals 
en la renovació pedagògica a les comarques 
de Ponent. Considerada una pionera en 
l’ensenyament de la matemàti ca moderna, 
col·laborà a les escoles d’esti u i fundà el 
Consell Català d’Ensenyament. Fou una de 
les fundadores de l’Escola Espiga, de caire 
catalanista i aconfessional. Va ser membre 
d’Òmnium Cultural, Creu Roja, l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat i de la Fundació Artur 
Martorell.
Sempre oberta a idees noves, el 1974 va 
impulsar l’ensenyament de la informàti ca als 
nens, a través del sistema Logo.
Catedràti ca de Magisteri de Matemàti ques, 
sempre manifestà una gran preocupació per 
la didàcti ca de les matemàti ques i va impulsar 
la introducció en les classes de la denominada 

“matemàti ca moderna”. 
Es va converti r en una 
líder de la revolució 
silenciosa per a la 
renovació pedagògica. 
Tenia clar que l’escola 
havia de ser oberta, 
acti va i catalana i que 
es podia ensenyar 
qualsevol matèria en 
català. Per aconseguir-
ho va haver de lluitar en tots els fronts com a 
pedagoga a través de l’ensenyament a infants 
i a mestres.
A les eleccions generals espanyoles de 
1977 fou senadora per la circumscripció de 
Lleida amb la llista Entesa dels Catalans. A 
les eleccions generals espanyoles de 1979 
va obtenir un escó de diputada a les Corts 
Generals per la circumscripció de Lleida per 
Convergència Democràti ca de Catalunya 
(CDC). El 1980 va parti cipar en els debats 
parlamentaris de la Llei Orgànica dels 
Estatuts dels Centres Escolars, que establia la 
parti cipació dels pares, mestres i alumnes als 
centres educati us.
L’any 1988 abandona la militància políti ca, fet 
que li va permetre dedicar-se més plenament a 
l’educació assumint noves responsabilitats en 
organismes i insti tucions educati ves i com a 
docent a l’Escola de Formació del Professorat 
de la Universitat de Lleida. L’any 1992 va ser 
nomenada membre de la Comissió Gestora de 
la Universitat de Lleida.
Va morir el 14 de gener de 1993 a Lleida 
després d’una llarga malalti a. Tenia 60 anys.
Any en què als Estats Units es creava una eina 
que segurament a ella li hauria encantat: el 
primer navegador d’Internet.

T� b�t f� 
�r child�n!

Una escola per créixer

V��� p	s�al�za�s
972 57 09 66

 E
OG

_2
3

www.escolacasanostra.cat
�F��L - PRIMÀRIA - SECU�ÀRIA



T� b�t f� 
�r child�n!

Una escola per créixer

V��� p	s�al�za�s
972 57 09 66

P��scripció 2023/2024  E
OG

_2
3

www.escolacasanostra.cat
�F��L - PRIMÀRIA - SECU�ÀRIA



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

Picotejar una mica. Saltar entre branques. Volar més enllà de la 
vista per tornar a casa.

No hi ha res com estar-se a casa per no passar fred!

Català: Mallerenga Blava; Castellà: Herrerillo Común; Anglès: Eurasian Blue Tit; Llatí: Cyanistes caeruleus

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS
És una espècie sedentària.

És un ocell petit (11,5 cm) de diversos colors.
A Catalunya es troba gairebé a tot arreu. Entre abril i maig la femella pon de 8 a 15 ous i ella 
mateixa s'encarrega de covar-los. En la nutrició dels pollets sí que hi intervé el mascle, fins 

que el petits volen al cap de 19 dies.

Per Clínica 1001
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Per Clínica 1001

Dr. Josep Comerma i Casas
Col. Núm. 2618

Especialista en tractament de varius 
amb microespuma i radiofreqüència

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

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

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

 www.josepcomerma.cat · info@josepcomerma.cat
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MENJAR BÉ
Per Jaume Fàbrega

Tàrtar de tonyina
L’steak tàrtar de tonyina (i algun altre peix o 
marisc) es fa a semblança del clàssic steak o 
bistec tàrtar de carn de bou o del carpaccio 
(si bé en aquest cas la carn no es trinxa, es 
llesca), famós des que el cuiner del Harry’s 
Bar, de Venècia, el va preparar inspirat en les 
carnacions d’aquest deliciós pintor venecià del 
quatt rocento.
En realitat, a Itàlia –per exemple, al Piemont–, 
hi ha un plat tradicional a base de carn 
crua picada, una amanida que s’anomena, 
justament, carne cruda (en italià) o carn cruja 
(en piemontès).
Altrament, al nord de la Costa Brava –al Port 
de la Selva, Llançà– sembla que fi ns als anys 
seixanta encara es practi cava l’anti c art 
medieval de la pesca de la tonyina a l’almadrava 
(mot que prové de l’àrab al-madraba, que volia 
dir “lloc de sacrifi ci”). 

INGREDIENTS
Quatre talls de tonyina fresca (uns 600 g. o una 
mica més).
Dues cebes mitjanes (uns 90 g.).
Ou dur (uns 50 g.).
Dos rovells d’ou.
Julivert (uns 10 g.).
Pebre.
Sal.
Mostassa francesa.

Un raig de xerès.

ELABORACIÓ
Trinxeu la tonyina amb la mitjalluna, força 
menuda. Elaboreu una salsa amb una cullerada 
de mostassa (al gust), el rovell d’ou, un raig de 
vinagre i oli abundant. Lligueu-ho, remenant-
ho, i afegiu-hi la tonyina, l’ou dur i la ceba ben 
picada, el julivert i un raig de xerès, així com 
la sal i el pebre acabat de moldre. Ho podeu 
deixar reposar o servir-ho tot seguit.

NOTES
Si voleu, afegiu a la massa un parell de 
cullerades ben curulles de caviar d’albergínia, 
que amoroseix el plat.

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 

www.botiguesbonanit.com

Llistes de naixement

SEGUIM DE 
REBAIXES
TOT EL FEBRER!

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

Pg. Olot, 97-97A - GIRONA - Tel. 972 24 57 58
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PREVENCIÓ I SEGURETAT
Per Faust Moreno Rodríguez

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

Persones desaparegudes
Si teniu indicis clars que un familiar pot 
haver desaparegut, aneu a una comissaria i 
denuncieu-ho. No cal que espereu 24 hores, 
ja que les primeres hores solen ser claus en la 
recerca.
A Catalunya la denúncia es pot fer a qualsevol 
comissaria del Cos de Mossos d’Esquadra o 
de policies locals. Cal que porteu el vostre 
document d’identi fi cació personal (DNI, 
passaport, NIE o permís de conduir).
A la denúncia convé aportar el màxim nombre de 
dades de la persona desapareguda i informació 
rellevant sobre la seva desaparició: fotografi a 
recent; descripció detallada, amb totes les 
característi ques fí siques i trets diferencials; 
roba que duia en el moment de desaparèixer; 
si portava diners; dades identi fi cati ves (DNI, 
llibre de família, carnets...), últi m lloc i hora on 
se l’ha vist,... 
Un cop feta la denúncia, s’iniciarà una 
investi gació per aclarir si la desaparició ha estat 
voluntària, accidental o forçada i alhora es 
posaran en marxa tota una sèrie d’actuacions 
dirigides a localitzar la persona desapareguda.
Si hi ha indicis que la persona desapareguda 
pot trobar-se en algun altre país, es comunica 
a través de la INTERPOL a la resta de policies 
del món, o únicament a la policia del país on se 
sospita que pot ser.
També hi ha l’opció d’autoritzar la difusió de la 
desaparició per les xarxes socials i demanar la 

col·laboració de la ciutadania per a localitzar la 
persona desapareguda.
A Catalunya, l’Ofi cina d’Atenció a les Famílies de 
Persones Desaparegudes ofereix un seguiment 
individualitzat de cada cas. L’objecti u principal 
és oferir una atenció qualifi cada a aquests 
familiars, de manera que coneguin les novetats 
que es produeixin en la investi gació o les 
actuacions policials dirigides a la recerca de la 
persona que ha desaparegut sense una causa 
aparent.
En el cas que la persona reaparegui, és molt 
important posar-ho en coneixement, per 
tal que la unitat policial que s’ocupava de la 
investi gació pugui donar per fi nalitzada la 
cerca i deixar sense efecte els avisos a la resta 
de cossos policials.
 
Podeu trobar més informació a:
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/
seguretat/persones_desaparegudes/

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

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

609 284 872 21 anys al vostre servei

SERVEI 24 HORES
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UNS ULLS ESTRANYS
Per Mar Vilà

Tard o d’hora arriba el fred
Aquest any s’ha fet esperar, i molt, però quan ja 
ens pensàvem que no vindria, ha arribat el fred 
(a Barcelona) o la fred (a Banyoles). De fred en fa 
a tot arreu. Evidentment en fa més a Banyoles 
que a Barcelona, però us puc assegurar que els 
abrics de visó (els pocs que encara queden), les 
botes de neu i els barrets siberians són més 
abundants a la gran ciutat. Quan a Banyoles 
anem amb un anorac normalet, a Barcelona ja 
ens sembla que arriba la fi  del món i ens vesti m 
com si anéssim a una missió espacial. 
Això sí, el fred (o la fred) a Banyoles juga durant 
la nit deixant tots els cotxes aparcats al carrer 
amb una fi na capa de glaç damunt dels vidres. 
Quan vivia a Barcelona no entenia per què a les 
gasolineres de les autopistes venien rasquetes. 
A Barcelona, per molt que deixis el cotxe al 
carrer durant la nit, no quedarà congelat. Te’l 
podràs trobar sense rodes, amb un tatuatge a la 
porta o directament podràs no trobar el cotxe... 
però glaçat, mai!!!
Els primer anys de viure a Banyoles treballava 
de tardes i no era conscient d’aquest problema. 
El primer dia que vaig anar a buscar el cotxe 
a les 7 del matí ... quin drama! Primer amb 

el netejavidres, després fregant amb la mà, 
engegant la calefacció, rascant amb la targeta 
client del supermercat... Amb el temps vaig 
anar perfeccionant la tècnica i la paciència. 
Però sempre acabava amb el nas congelat 
i els dits a trossos. Aquest any ja m’havia fet 
il·lusions. Pensava «va, aquest any esquivaràs 
les glaçades del cotxe». Doncs no! Tornem-hi, a 
fer l’espectacle amb la targeta del supermercat, 
la calefacció, l’alcohol... Perquè sí, ja fa 15 anys 
que visc a Banyoles i encara és hora que m’hagi 
de comprar una rasqueta. Però per quatre dies 
de fred, ja em compraré la regleta l’any vinent. 

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

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

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

CONSULTORI D’OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA
ECOGRAFIA OBSTÈTRICA I GINECOLÒGICA

Control de l’embaràs i part
Tècniques de diagnòstic prenatal
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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



����������������������

���������������

Per més informació: 
972 26 01 50

L’ENERGIA AL NÚVOL
������������������������
�����������	�����

�������������	�������������

I ara, què?

Liderant la
#transicioenergetica



Des de fa 12 anys tenim botiga a Figueres al C/ Mendez Núñez, 11  · Tel. 666 913 633
Segueix-nos a les xarxes! @sexyloveshop11

Estem a l'edat perfecta per 

quedar-nos amb la culpa, 

no amb les ganes!    

ARA TAMBÉ A GIRONA: C/ Bailen, 6 (a prop de l’estació de tren)
 Telèfon 697 399 302

Horari: de 10:30 a 14h. i de 16 a 20h.

Feliç Sant Valentí

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





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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TEMPS AL TEMPS
Per Enric Estragués

Any 2022, el més càlid de la història de 
Banyoles i un dels més secs
Benvolguts lectors de la nostra revista. Ara que 
l’any 2022 ja és història, donarem un repàs al 
més destacat de temperatures i pluges. 
Haurà estat un any excepcional, amb la 
temperatura mitjana més alta d’ençà que 
tenim dades i, amb tota seguretat, de tots 
els temps presents i pretèrits de Banyoles. 
La temperatura mitjana de l’any 2022 ha 
estat de 17,7 graus, una xifra desconeguda, 
preocupant i impensable. Fins ara, els 17,5 
graus de temperatura mitjana de l’any 2006 
era el rècord de Banyoles. Un valor exagerat 
que semblava que no es podria superar en 
dècades; desgraciadament aquest any 2022, 
els 17,5 graus han quedat polvoritzats per 
aquest nou rècord de 17,7 graus. Aquest valor 
tant i tant alt, obre el camí d’uns anys propers 
d’incertesa i de calors inimaginables fi ns ara. 
Amb aquest panorama de temperatures a 
l’alça, la construcció de refugis climàti cs de 
gran capacitat per allotjar la gent vulnerable 
quan arribin les onades de calor és una obra 
cada vegada més ineludible. 
Les pluges totals del 2022 no han sobrepassat 
els 600 litres/m2. Fins a 400 litres/m2 anuals es 
considera un any molt sec i de 400 a 600 litres 
anuals és un any sec. Aquest 2022 entra en la 
trista categoria de l’any sec. Ha estat un any de 
poca precipitació i de sequera generalitzada. 
Han caigut durant tot el 2022 només 579,8 
litres/m2; no és l’any de menys pluja de 

Banyoles, però un dels més secs. Resulta que 
ja venim de l’any anterior, el 2021, encara de 
menys pluja: només varen caure a Banyoles 
491 litres/m2. Si sumen l’escassa pluja del 2021 
i la poca del 2022, trobem un panorama de 
sequera força preocupant i que ja dura 2 anys 
seguits, amb el territori sedent i la majoria de 
les fonts de camp i muntanya seques.
A la taula adjunta, les pluges de Banyoles del 
2022 mes a mes.

PLUGES DE BANYOLES ANY 2022

- GENER 4,7 litres/m2

- FEBRER 3,4 litres/m2

- MARÇ 161,6 litres/m2

- ABRIL 107,3 litres/m2

- MAIG 26,7 litres/m2

- JUNY  6,0 litres/m2

- JULIOL 1,3 litres/m2

- AGOST 16,8 litres/m2

- SETEMBRE  126,6 litres/m2

- OCTUBRE 58,9 litres/m2

- NOVEMBRE 44.6 litres/m2

- DESEMBRE 21,9 litres/m2

TOTAL 2022 579,8 litres/m2

Per a més informació www.meteobanyoles.com

Telèfons 972 570 318 - 636 133 433
www.revistaelscolors.com



Tel. 639 006 601 Tel. 629 624 584www.taxisbanyoles.cat

“Des de l’any 2001 tots els serveis i destinacions al seu abast”

CARREGADOR 
MÒBIL

ZONA 
WIFI

PAGAMENT
EFECTIU 

O TARGETA

AIRE 
PURIFICAT

DEMANI’NS PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS



Text: Núria Dellonder Frigolé. Farmacèutica. Col·legiada 1917

Herpes zòster i la incorporació de la vacuna 
al Calendari Vacunal de Catalunya
Què és l’Herpes Zòster? 
Es el nom amb el què es coneix la 
malaltia provocada per la reactivació del 
virus de la varicel·la-zòster. Popularment 
es coneix també amb el nom de 
Culebrilla. El seu nom significa cinturó o 
faixa semblant a una serp, per la 
distribució en forma de banda de 
l’erupció que es produeix en aquesta 
patologia. 
L’erupció es manifesta en forma de 
petites butllofes a la pell, normalment al 
tors, tot i que també poden aparèixer a 
l’abdomen, a les cervicals, o a la zona 
oftàlmica. 
El primer contacte del virus amb la 
persona donarà lloc a la varicel·la, i un cop 
es resol la infecció, el virus migra cap als 
nervis sensitius encarregats de percebre 
els canvis de temperatura i el dolor, on 
romandrà latent, és a dir com adormit. 
Durant aquest temps el nostre sistema 
immunitari manté controlat el virus, però 
en alguna ocasió, quan les defenses del 
nostre sistema immunitari baixen o es 
veuen compromeses, per exemple com a 
conseqüència de l’envelliment, 
determinades malalties, o estar en 
tractament amb alguns medicaments, el 
nostre sistema immunitari no és capaç de 
mantenir a ratlla el virus que es pot 
reactivar com a herpes zòster causant la 
malaltia.

Qui pot afectar?
Més del 90% de les persones adultes 
s’han infectat amb el virus de la 
varicel·la-zòster a la infància, per tant 
totes aquestes persones estan en risc de 
patir la malaltia. S’estima que 1 de cada 3 
persones entre 50 i 90 anys patirà 
herpes zòster. 
La reactivació del virus pot donar-se en 
qualsevol moment, però és més freqüent 
en persones amb un sistema immunitari 
debilitat per l’envelliment, especialment 
a partir dels 50 anys i en dones, i aquelles 
persones que, independentment de 
l’edat tinguin alguna malaltia o prenguin 
algun medicament que afecti el seu 
sistema immunitari. Com més debilitat 
estigui el sistema immunitari, major és el 
risc de patir-ho més d’una vegada i de 
presentar complicacions.

Símptomes
La primera manifestació de símptomes es 
produeix amb antelació a l’aparició de les 
lesions característiques de la malaltia, 
normalment entre 48 -72 hores abans, o 
fins i tot una setmana o més d’antelació. 
Normalment apareix dolor localitzat 
intens amb alteracions sensitives com 
coïssor o dolor punxant d’intensitat 
variable a la zona dels nervis on el virus 
ha estat latent. També es poden 
presentar o no signes inespecífics com 
astènia, mal de cap, febrícula, fotofòbia i 
dolor muscular.  
Al cap d’uns dies apareix el símptoma 
més característic, l’aparició de petites 
butllofes agrupades similars a la 
varicel·la, localitzades normalment a una 
única zona del cos, com pot ser al voltant 
de la cintura, l’esquena i a la cara, com 
també poden aparèixer als ulls; i que 
acaben convertint-se en pústules i 
crostes.
 
Principal complicació de la infecció
En la majoria dels casos les butllofes i el 
dolor es resolen al cap d’uns dies, però 
en algunes persones el dolor pot persistir 
en el temps donant lloc a la neuràlgia 
post-herpètica. Aquesta és la 
complicació més freqüent, es dona en el 
20% dels casos i és més freqüent a partir 
dels 50 anys. Es caracteritza per un dolor 
ardent, punxant o de descàrrega 
elèctrica, a la zona afectada, que pot ser 
de lleu a insuportable, constant, 
intermitent o desencadenat per estímuls 
que normalment no són dolorosos, com 
que amb el frec d’una ploma es percebi 

dolor, o bé estímuls normalment 
dolorosos es percebin exageradament 
més intensos. Persisteix més de 3 mesos 
des de la resolució de les butllofes, i pot 
durar mesos o fins i tot anys. 
L’herpes zòster presenta una baixa 
mortalitat però les seves complicacions, 
especialment la neuràlgia post-herpètica, 
poden ocasionar discapacitat i afectar la 
qualitat de vida de les persones que ho 
pateixen, sobretot a nivell emocional, 
amb trastorns com l’insomni, ansietat, 
depressió i fatiga crònica.

Prevenció
A causa de l’envelliment de la població i, 
conseqüentment, l’augment de persones 
amb condicions de risc i comorbiditats, 
s’espera que hi hagi un augment de la 
incidència d’herpes zòster i l’aparició de 
complicacions, la més freqüent com hem 
dit, la neuràlgia post-herpètica, que 
poden comprometre la salut dels 
pacients, així com la seva qualitat de vida 
i capacitat funcional; per tant és 
important  fer-ne prevenció mitjançant la 
vacunació. 
El 5 de setembre de 2022 es va publicar 
al DOGC una nova actualització del 
calendari de vacunacions sistemàtiques 
on s’inclou la vacunació contra l’herpes 
zòster a la població d’entre 65 i 80 anys i 
a les persones de 18 anys o més que 
pertanyen a algun grup de risc. 
Per a més informació sobre la vacunació 
podeu consultar la pàgina web 
cansalsalut.gencat.cat, o bé consultar al 
vostre professional de salut. 

Calendari de vacunacions sistemàtiques 2022

Què és l’Herpes Zòster? 
Es el nom amb el què es coneix la 
malaltia provocada per la reactivació del 
virus de la varicel·la-zòster. Popularment 
es coneix també amb el nom de 
Culebrilla. El seu nom significa cinturó o 
faixa semblant a una serp, per la 
distribució en forma de banda de 
l’erupció que es produeix en aquesta 
patologia. 
L’erupció es manifesta en forma de 
petites butllofes a la pell, normalment al 
tors, tot i que també poden aparèixer a 
l’abdomen, a les cervicals, o a la zona 
oftàlmica. 
El primer contacte del virus amb la 
persona donarà lloc a la varicel·la, i un cop 
es resol la infecció, el virus migra cap als 
nervis sensitius encarregats de percebre 
els canvis de temperatura i el dolor, on 
romandrà latent, és a dir com adormit. 
Durant aquest temps el nostre sistema 
immunitari manté controlat el virus, però 
en alguna ocasió, quan les defenses del 
nostre sistema immunitari baixen o es 
veuen compromeses, per exemple com a 
conseqüència de l’envelliment, 
determinades malalties, o estar en 
tractament amb alguns medicaments, el 
nostre sistema immunitari no és capaç de 
mantenir a ratlla el virus que es pot 
reactivar com a herpes zòster causant la 
malaltia.

Qui pot afectar?
Més del 90% de les persones adultes 
s’han infectat amb el virus de la 
varicel·la-zòster a la infància, per tant 
totes aquestes persones estan en risc de 
patir la malaltia. S’estima que 1 de cada 3 
persones entre 50 i 90 anys patirà 
herpes zòster. 
La reactivació del virus pot donar-se en 
qualsevol moment, però és més freqüent 
en persones amb un sistema immunitari 
debilitat per l’envelliment, especialment 
a partir dels 50 anys i en dones, i aquelles 
persones que, independentment de 
l’edat tinguin alguna malaltia o prenguin 
algun medicament que afecti el seu 
sistema immunitari. Com més debilitat 
estigui el sistema immunitari, major és el 
risc de patir-ho més d’una vegada i de 
presentar complicacions.

Av. Reverend Dr. Tusell, 6  · SERINYÀ
Tel. 872 202 287

Maria Fàbrega Dilmé
Av. Països Catalans, 247 - Banyoles 

T. 972 583 801 - 657 787 841
farmaciafabrega@gmail.com

farmàcia 

fàbrega

Passeig Mossèn Constans, 180 - Banyoles
Tel. 972 572 433

joangratacos@hotmail.com

FARMÀCIA
JOAN GRATACÓS AGULLÓ

Sant Andreu, 20 · Tel. 972 572 799
667 989 894
17846 Mata - Porqueres
joseptorres@cofgi.org

Farmàcia
JOSEP Mª TORRES

C/ Mercadal, 16 - 17820 Banyoles
972 570 146 · 620 222 059
hola@farmaciaomedes.cat

F A R M À C I A

jordiomedes

Ctra. Banyoles, 25 - 17833 Fontcoberta
Tel. 972 573 215 - nataliaruhi@cofgi.org

Natàlia Ruhí Brunsó

Llic. Mª Carme Frigolé

FARMÀCIA 
Mª CARME FRIGOLÉ

Símptomes
La primera manifestació de símptomes es 
produeix amb antelació a l’aparició de les 
lesions característiques de la malaltia, 
normalment entre 48 -72 hores abans, o 
fins i tot una setmana o més d’antelació. 
Normalment apareix dolor localitzat 
intens amb alteracions sensitives com 
coïssor o dolor punxant d’intensitat 
variable a la zona dels nervis on el virus 
ha estat latent. També es poden 
presentar o no signes inespecífics com 
astènia, mal de cap, febrícula, fotofòbia i 
dolor muscular.  
Al cap d’uns dies apareix el símptoma 
més característic, l’aparició de petites 
butllofes agrupades similars a la 
varicel·la, localitzades normalment a una 
única zona del cos, com pot ser al voltant 
de la cintura, l’esquena i a la cara, com 
també poden aparèixer als ulls; i que 
acaben convertint-se en pústules i 
crostes.
 
Principal complicació de la infecció
En la majoria dels casos les butllofes i el 
dolor es resolen al cap d’uns dies, però 
en algunes persones el dolor pot persistir 
en el temps donant lloc a la neuràlgia 
post-herpètica. Aquesta és la 
complicació més freqüent, es dona en el 
20% dels casos i és més freqüent a partir 
dels 50 anys. Es caracteritza per un dolor 
ardent, punxant o de descàrrega 
elèctrica, a la zona afectada, que pot ser 
de lleu a insuportable, constant, 
intermitent o desencadenat per estímuls 
que normalment no són dolorosos, com 
que amb el frec d’una ploma es percebi 

dolor, o bé estímuls normalment 
dolorosos es percebin exageradament 
més intensos. Persisteix més de 3 mesos 
des de la resolució de les butllofes, i pot 
durar mesos o fins i tot anys. 
L’herpes zòster presenta una baixa 
mortalitat però les seves complicacions, 
especialment la neuràlgia post-herpètica, 
poden ocasionar discapacitat i afectar la 
qualitat de vida de les persones que ho 
pateixen, sobretot a nivell emocional, 
amb trastorns com l’insomni, ansietat, 
depressió i fatiga crònica.

Prevenció
A causa de l’envelliment de la població i, 
conseqüentment, l’augment de persones 
amb condicions de risc i comorbiditats, 
s’espera que hi hagi un augment de la 
incidència d’herpes zòster i l’aparició de 
complicacions, la més freqüent com hem 
dit, la neuràlgia post-herpètica, que 
poden comprometre la salut dels 
pacients, així com la seva qualitat de vida 
i capacitat funcional; per tant és 
important  fer-ne prevenció mitjançant la 
vacunació. 
El 5 de setembre de 2022 es va publicar 
al DOGC una nova actualització del 
calendari de vacunacions sistemàtiques 
on s’inclou la vacunació contra l’herpes 
zòster a la població d’entre 65 i 80 anys i 
a les persones de 18 anys o més que 
pertanyen a algun grup de risc. 
Per a més informació sobre la vacunació 
podeu consultar la pàgina web 
cansalsalut.gencat.cat, o bé consultar al 
vostre professional de salut. 

C/ Girona, 7 - Banyoles - Tel. 972 570 079 - 620 685 019
ortopedia.alsius@gmail.com - farmacia.alsius@gmail.com

Consulta 
al farmacèutic

Av. Països Catalans, 171
17820 - Banyoles

farmaciarosaalsius@gmail.com

Tels.  972 570 595
         682 363 677

Segueix-nos

C/ Figueres, 41 - Can Puig - Banyoles
972 582 735 - 683 609 605

farmaciaevallaveria@gmail.com

F A R M À C I A
Eva Llaveria

Av. Catalunya, 17 - Banyoles
T. 972 571 304 - 682 467 441

farmaciafrancescfigueras@gmail.com

FARMÀCIA
FRANCESCFIGUERAS

f a r m à c i a
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Herpes zòster i la incorporació de la vacuna 
al Calendari Vacunal de Catalunya
Què és l’Herpes Zòster? 
Es el nom amb el què es coneix la 
malaltia provocada per la reactivació del 
virus de la varicel·la-zòster. Popularment 
es coneix també amb el nom de 
Culebrilla. El seu nom significa cinturó o 
faixa semblant a una serp, per la 
distribució en forma de banda de 
l’erupció que es produeix en aquesta 
patologia. 
L’erupció es manifesta en forma de 
petites butllofes a la pell, normalment al 
tors, tot i que també poden aparèixer a 
l’abdomen, a les cervicals, o a la zona 
oftàlmica. 
El primer contacte del virus amb la 
persona donarà lloc a la varicel·la, i un cop 
es resol la infecció, el virus migra cap als 
nervis sensitius encarregats de percebre 
els canvis de temperatura i el dolor, on 
romandrà latent, és a dir com adormit. 
Durant aquest temps el nostre sistema 
immunitari manté controlat el virus, però 
en alguna ocasió, quan les defenses del 
nostre sistema immunitari baixen o es 
veuen compromeses, per exemple com a 
conseqüència de l’envelliment, 
determinades malalties, o estar en 
tractament amb alguns medicaments, el 
nostre sistema immunitari no és capaç de 
mantenir a ratlla el virus que es pot 
reactivar com a herpes zòster causant la 
malaltia.

Qui pot afectar?
Més del 90% de les persones adultes 
s’han infectat amb el virus de la 
varicel·la-zòster a la infància, per tant 
totes aquestes persones estan en risc de 
patir la malaltia. S’estima que 1 de cada 3 
persones entre 50 i 90 anys patirà 
herpes zòster. 
La reactivació del virus pot donar-se en 
qualsevol moment, però és més freqüent 
en persones amb un sistema immunitari 
debilitat per l’envelliment, especialment 
a partir dels 50 anys i en dones, i aquelles 
persones que, independentment de 
l’edat tinguin alguna malaltia o prenguin 
algun medicament que afecti el seu 
sistema immunitari. Com més debilitat 
estigui el sistema immunitari, major és el 
risc de patir-ho més d’una vegada i de 
presentar complicacions.

Símptomes
La primera manifestació de símptomes es 
produeix amb antelació a l’aparició de les 
lesions característiques de la malaltia, 
normalment entre 48 -72 hores abans, o 
fins i tot una setmana o més d’antelació. 
Normalment apareix dolor localitzat 
intens amb alteracions sensitives com 
coïssor o dolor punxant d’intensitat 
variable a la zona dels nervis on el virus 
ha estat latent. També es poden 
presentar o no signes inespecífics com 
astènia, mal de cap, febrícula, fotofòbia i 
dolor muscular.  
Al cap d’uns dies apareix el símptoma 
més característic, l’aparició de petites 
butllofes agrupades similars a la 
varicel·la, localitzades normalment a una 
única zona del cos, com pot ser al voltant 
de la cintura, l’esquena i a la cara, com 
també poden aparèixer als ulls; i que 
acaben convertint-se en pústules i 
crostes.
 
Principal complicació de la infecció
En la majoria dels casos les butllofes i el 
dolor es resolen al cap d’uns dies, però 
en algunes persones el dolor pot persistir 
en el temps donant lloc a la neuràlgia 
post-herpètica. Aquesta és la 
complicació més freqüent, es dona en el 
20% dels casos i és més freqüent a partir 
dels 50 anys. Es caracteritza per un dolor 
ardent, punxant o de descàrrega 
elèctrica, a la zona afectada, que pot ser 
de lleu a insuportable, constant, 
intermitent o desencadenat per estímuls 
que normalment no són dolorosos, com 
que amb el frec d’una ploma es percebi 

dolor, o bé estímuls normalment 
dolorosos es percebin exageradament 
més intensos. Persisteix més de 3 mesos 
des de la resolució de les butllofes, i pot 
durar mesos o fins i tot anys. 
L’herpes zòster presenta una baixa 
mortalitat però les seves complicacions, 
especialment la neuràlgia post-herpètica, 
poden ocasionar discapacitat i afectar la 
qualitat de vida de les persones que ho 
pateixen, sobretot a nivell emocional, 
amb trastorns com l’insomni, ansietat, 
depressió i fatiga crònica.

Prevenció
A causa de l’envelliment de la població i, 
conseqüentment, l’augment de persones 
amb condicions de risc i comorbiditats, 
s’espera que hi hagi un augment de la 
incidència d’herpes zòster i l’aparició de 
complicacions, la més freqüent com hem 
dit, la neuràlgia post-herpètica, que 
poden comprometre la salut dels 
pacients, així com la seva qualitat de vida 
i capacitat funcional; per tant és 
important  fer-ne prevenció mitjançant la 
vacunació. 
El 5 de setembre de 2022 es va publicar 
al DOGC una nova actualització del 
calendari de vacunacions sistemàtiques 
on s’inclou la vacunació contra l’herpes 
zòster a la població d’entre 65 i 80 anys i 
a les persones de 18 anys o més que 
pertanyen a algun grup de risc. 
Per a més informació sobre la vacunació 
podeu consultar la pàgina web 
cansalsalut.gencat.cat, o bé consultar al 
vostre professional de salut. 

Calendari de vacunacions sistemàtiques 2022

Què és l’Herpes Zòster? 
Es el nom amb el què es coneix la 
malaltia provocada per la reactivació del 
virus de la varicel·la-zòster. Popularment 
es coneix també amb el nom de 
Culebrilla. El seu nom significa cinturó o 
faixa semblant a una serp, per la 
distribució en forma de banda de 
l’erupció que es produeix en aquesta 
patologia. 
L’erupció es manifesta en forma de 
petites butllofes a la pell, normalment al 
tors, tot i que també poden aparèixer a 
l’abdomen, a les cervicals, o a la zona 
oftàlmica. 
El primer contacte del virus amb la 
persona donarà lloc a la varicel·la, i un cop 
es resol la infecció, el virus migra cap als 
nervis sensitius encarregats de percebre 
els canvis de temperatura i el dolor, on 
romandrà latent, és a dir com adormit. 
Durant aquest temps el nostre sistema 
immunitari manté controlat el virus, però 
en alguna ocasió, quan les defenses del 
nostre sistema immunitari baixen o es 
veuen compromeses, per exemple com a 
conseqüència de l’envelliment, 
determinades malalties, o estar en 
tractament amb alguns medicaments, el 
nostre sistema immunitari no és capaç de 
mantenir a ratlla el virus que es pot 
reactivar com a herpes zòster causant la 
malaltia.

Qui pot afectar?
Més del 90% de les persones adultes 
s’han infectat amb el virus de la 
varicel·la-zòster a la infància, per tant 
totes aquestes persones estan en risc de 
patir la malaltia. S’estima que 1 de cada 3 
persones entre 50 i 90 anys patirà 
herpes zòster. 
La reactivació del virus pot donar-se en 
qualsevol moment, però és més freqüent 
en persones amb un sistema immunitari 
debilitat per l’envelliment, especialment 
a partir dels 50 anys i en dones, i aquelles 
persones que, independentment de 
l’edat tinguin alguna malaltia o prenguin 
algun medicament que afecti el seu 
sistema immunitari. Com més debilitat 
estigui el sistema immunitari, major és el 
risc de patir-ho més d’una vegada i de 
presentar complicacions.

Av. Reverend Dr. Tusell, 6  · SERINYÀ
Tel. 872 202 287

Maria Fàbrega Dilmé
Av. Països Catalans, 247 - Banyoles 

T. 972 583 801 - 657 787 841
farmaciafabrega@gmail.com

farmàcia 

fàbrega

Passeig Mossèn Constans, 180 - Banyoles
Tel. 972 572 433

joangratacos@hotmail.com

FARMÀCIA
JOAN GRATACÓS AGULLÓ

Sant Andreu, 20 · Tel. 972 572 799
667 989 894
17846 Mata - Porqueres
joseptorres@cofgi.org

Farmàcia
JOSEP Mª TORRES

C/ Mercadal, 16 - 17820 Banyoles
972 570 146 · 620 222 059
hola@farmaciaomedes.cat

F A R M À C I A

jordiomedes

Ctra. Banyoles, 25 - 17833 Fontcoberta
Tel. 972 573 215 - nataliaruhi@cofgi.org

Natàlia Ruhí Brunsó

Llic. Mª Carme Frigolé

FARMÀCIA 
Mª CARME FRIGOLÉ

Símptomes
La primera manifestació de símptomes es 
produeix amb antelació a l’aparició de les 
lesions característiques de la malaltia, 
normalment entre 48 -72 hores abans, o 
fins i tot una setmana o més d’antelació. 
Normalment apareix dolor localitzat 
intens amb alteracions sensitives com 
coïssor o dolor punxant d’intensitat 
variable a la zona dels nervis on el virus 
ha estat latent. També es poden 
presentar o no signes inespecífics com 
astènia, mal de cap, febrícula, fotofòbia i 
dolor muscular.  
Al cap d’uns dies apareix el símptoma 
més característic, l’aparició de petites 
butllofes agrupades similars a la 
varicel·la, localitzades normalment a una 
única zona del cos, com pot ser al voltant 
de la cintura, l’esquena i a la cara, com 
també poden aparèixer als ulls; i que 
acaben convertint-se en pústules i 
crostes.
 
Principal complicació de la infecció
En la majoria dels casos les butllofes i el 
dolor es resolen al cap d’uns dies, però 
en algunes persones el dolor pot persistir 
en el temps donant lloc a la neuràlgia 
post-herpètica. Aquesta és la 
complicació més freqüent, es dona en el 
20% dels casos i és més freqüent a partir 
dels 50 anys. Es caracteritza per un dolor 
ardent, punxant o de descàrrega 
elèctrica, a la zona afectada, que pot ser 
de lleu a insuportable, constant, 
intermitent o desencadenat per estímuls 
que normalment no són dolorosos, com 
que amb el frec d’una ploma es percebi 

dolor, o bé estímuls normalment 
dolorosos es percebin exageradament 
més intensos. Persisteix més de 3 mesos 
des de la resolució de les butllofes, i pot 
durar mesos o fins i tot anys. 
L’herpes zòster presenta una baixa 
mortalitat però les seves complicacions, 
especialment la neuràlgia post-herpètica, 
poden ocasionar discapacitat i afectar la 
qualitat de vida de les persones que ho 
pateixen, sobretot a nivell emocional, 
amb trastorns com l’insomni, ansietat, 
depressió i fatiga crònica.

Prevenció
A causa de l’envelliment de la població i, 
conseqüentment, l’augment de persones 
amb condicions de risc i comorbiditats, 
s’espera que hi hagi un augment de la 
incidència d’herpes zòster i l’aparició de 
complicacions, la més freqüent com hem 
dit, la neuràlgia post-herpètica, que 
poden comprometre la salut dels 
pacients, així com la seva qualitat de vida 
i capacitat funcional; per tant és 
important  fer-ne prevenció mitjançant la 
vacunació. 
El 5 de setembre de 2022 es va publicar 
al DOGC una nova actualització del 
calendari de vacunacions sistemàtiques 
on s’inclou la vacunació contra l’herpes 
zòster a la població d’entre 65 i 80 anys i 
a les persones de 18 anys o més que 
pertanyen a algun grup de risc. 
Per a més informació sobre la vacunació 
podeu consultar la pàgina web 
cansalsalut.gencat.cat, o bé consultar al 
vostre professional de salut. 

C/ Girona, 7 - Banyoles - Tel. 972 570 079 - 620 685 019
ortopedia.alsius@gmail.com - farmacia.alsius@gmail.com

Consulta 
al farmacèutic

Av. Països Catalans, 171
17820 - Banyoles

farmaciarosaalsius@gmail.com

Tels.  972 570 595
         682 363 677

Segueix-nos

C/ Figueres, 41 - Can Puig - Banyoles
972 582 735 - 683 609 605

farmaciaevallaveria@gmail.com

F A R M À C I A
Eva Llaveria

Av. Catalunya, 17 - Banyoles
T. 972 571 304 - 682 467 441

farmaciafrancescfigueras@gmail.com

FARMÀCIA
FRANCESCFIGUERAS
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Consulta al farmacèutic
Sempre al vostre servei!

Què és l’Herpes Zòster? 
Es el nom amb el què es coneix la 
malaltia provocada per la reactivació del 
virus de la varicel·la-zòster. Popularment 
es coneix també amb el nom de 
Culebrilla. El seu nom significa cinturó o 
faixa semblant a una serp, per la 
distribució en forma de banda de 
l’erupció que es produeix en aquesta 
patologia. 
L’erupció es manifesta en forma de 
petites butllofes a la pell, normalment al 
tors, tot i que també poden aparèixer a 
l’abdomen, a les cervicals, o a la zona 
oftàlmica. 
El primer contacte del virus amb la 
persona donarà lloc a la varicel·la, i un cop 
es resol la infecció, el virus migra cap als 
nervis sensitius encarregats de percebre 
els canvis de temperatura i el dolor, on 
romandrà latent, és a dir com adormit. 
Durant aquest temps el nostre sistema 
immunitari manté controlat el virus, però 
en alguna ocasió, quan les defenses del 
nostre sistema immunitari baixen o es 
veuen compromeses, per exemple com a 
conseqüència de l’envelliment, 
determinades malalties, o estar en 
tractament amb alguns medicaments, el 
nostre sistema immunitari no és capaç de 
mantenir a ratlla el virus que es pot 
reactivar com a herpes zòster causant la 
malaltia.

Qui pot afectar?
Més del 90% de les persones adultes 
s’han infectat amb el virus de la 
varicel·la-zòster a la infància, per tant 
totes aquestes persones estan en risc de 
patir la malaltia. S’estima que 1 de cada 3 
persones entre 50 i 90 anys patirà 
herpes zòster. 
La reactivació del virus pot donar-se en 
qualsevol moment, però és més freqüent 
en persones amb un sistema immunitari 
debilitat per l’envelliment, especialment 
a partir dels 50 anys i en dones, i aquelles 
persones que, independentment de 
l’edat tinguin alguna malaltia o prenguin 
algun medicament que afecti el seu 
sistema immunitari. Com més debilitat 
estigui el sistema immunitari, major és el 
risc de patir-ho més d’una vegada i de 
presentar complicacions.

Símptomes
La primera manifestació de símptomes es 
produeix amb antelació a l’aparició de les 
lesions característiques de la malaltia, 
normalment entre 48 -72 hores abans, o 
fins i tot una setmana o més d’antelació. 
Normalment apareix dolor localitzat 
intens amb alteracions sensitives com 
coïssor o dolor punxant d’intensitat 
variable a la zona dels nervis on el virus 
ha estat latent. També es poden 
presentar o no signes inespecífics com 
astènia, mal de cap, febrícula, fotofòbia i 
dolor muscular.  
Al cap d’uns dies apareix el símptoma 
més característic, l’aparició de petites 
butllofes agrupades similars a la 
varicel·la, localitzades normalment a una 
única zona del cos, com pot ser al voltant 
de la cintura, l’esquena i a la cara, com 
també poden aparèixer als ulls; i que 
acaben convertint-se en pústules i 
crostes.

Principal complicació de la infecció
En la majoria dels casos les butllofes i el 
dolor es resolen al cap d’uns dies, però 
en algunes persones el dolor pot persistir 
en el temps donant lloc a la neuràlgia 
post-herpètica. Aquesta és la 
complicació més freqüent, es dona en el 
20% dels casos i és més freqüent a partir 
dels 50 anys. Es caracteritza per un dolor 
ardent, punxant o de descàrrega 
elèctrica, a la zona afectada, que pot ser 
de lleu a insuportable, constant, 
intermitent o desencadenat per estímuls 
que normalment no són dolorosos, com 
que amb el frec d’una ploma es percebi 

dolor, o bé estímuls normalment 
dolorosos es percebin exageradament 
més intensos. Persisteix més de 3 mesos 
des de la resolució de les butllofes, i pot 
durar mesos o fins i tot anys. 
L’herpes zòster presenta una baixa 
mortalitat però les seves complicacions, 
especialment la neuràlgia post-herpètica, 
poden ocasionar discapacitat i afectar la 
qualitat de vida de les persones que ho 
pateixen, sobretot a nivell emocional, 
amb trastorns com l’insomni, ansietat, 
depressió i fatiga crònica.

Prevenció
A causa de l’envelliment de la població i, 
conseqüentment, l’augment de persones 
amb condicions de risc i comorbiditats, 
s’espera que hi hagi un augment de la 
incidència d’herpes zòster i l’aparició de 
complicacions, la més freqüent com hem 
dit, la neuràlgia post-herpètica, que 
poden comprometre la salut dels 
pacients, així com la seva qualitat de vida 
i capacitat funcional; per tant és 
important  fer-ne prevenció mitjançant la 
vacunació. 
El 5 de setembre de 2022 es va publicar 
al DOGC una nova actualització del 
calendari de vacunacions sistemàtiques 
on s’inclou la vacunació contra l’herpes 
zòster a la població d’entre 65 i 80 anys i 
a les persones de 18 anys o més que 
pertanyen a algun grup de risc. 
Per a més informació sobre la vacunació 
podeu consultar la pàgina web 
cansalsalut.gencat.cat, o bé consultar al 
vostre professional de salut. 



FARMÀCIES DE GUÀRDIA
FEBRER 2023

BANYOLES

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

DIA 15 ROSA ALSIUS
DIA 16 MASGRAU 
DIA 17 GRATACÓS
DIA 18 M. FÀBREGA
DIA 19 M. FÀBREGA
DIA 20 F. FIGUERAS 
DIA 21 ESTEVE ALSIUS
DIA 22 OMEDES
DIA 23 NÚRIA BALLÓ
DIA 24 ROSA ALSIUS
DIA 25 GRATACÓS
DIA 26 GRATACÓS
DIA 27 EVA LLAVERIA
DIA 28 M. FÀBREGA

CAMÓS
Dies 20, 21, 22, 23, 24
CARME FRIGOLÉ 
Tel. 673 586 979 (Guàrdia)

PORQUERES
Dies 27, 28 
JOSEP M. TORRES
Tel. 667 989 894 (Guàrdia)

CORNELLÀ DEL TERRI
Dies 1, 2, 3 
M. CARME BUSQUET
Tel. 676 214 419 (Guàrdia)

SERINYÀ
Dies 6, 7, 8, 9, 10 
ROSA M. PIJUAN
Tel. 615 370 311 (Guàrdia)

FONTCOBERTA
Dies 13, 14, 15, 16, 17
NATÀLIA RUHÍ
Tel. 646 474 828 (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
Av. Reverend Dr. Tusell, 6 · 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

Consulta al farmacèutic
Sempre al vostre servei!

Què és l’Herpes Zòster? 
Es el nom amb el què es coneix la 
malaltia provocada per la reactivació del 
virus de la varicel·la-zòster. Popularment 
es coneix també amb el nom de 
Culebrilla. El seu nom significa cinturó o 
faixa semblant a una serp, per la 
distribució en forma de banda de 
l’erupció que es produeix en aquesta 
patologia. 
L’erupció es manifesta en forma de 
petites butllofes a la pell, normalment al 
tors, tot i que també poden aparèixer a 
l’abdomen, a les cervicals, o a la zona 
oftàlmica. 
El primer contacte del virus amb la 
persona donarà lloc a la varicel·la, i un cop 
es resol la infecció, el virus migra cap als 
nervis sensitius encarregats de percebre 
els canvis de temperatura i el dolor, on 
romandrà latent, és a dir com adormit. 
Durant aquest temps el nostre sistema 
immunitari manté controlat el virus, però 
en alguna ocasió, quan les defenses del 
nostre sistema immunitari baixen o es 
veuen compromeses, per exemple com a 
conseqüència de l’envelliment, 
determinades malalties, o estar en 
tractament amb alguns medicaments, el 
nostre sistema immunitari no és capaç de 
mantenir a ratlla el virus que es pot 
reactivar com a herpes zòster causant la 
malaltia.

Qui pot afectar?
Més del 90% de les persones adultes 
s’han infectat amb el virus de la 
varicel·la-zòster a la infància, per tant 
totes aquestes persones estan en risc de 
patir la malaltia. S’estima que 1 de cada 3 
persones entre 50 i 90 anys patirà 
herpes zòster. 
La reactivació del virus pot donar-se en 
qualsevol moment, però és més freqüent 
en persones amb un sistema immunitari 
debilitat per l’envelliment, especialment 
a partir dels 50 anys i en dones, i aquelles 
persones que, independentment de 
l’edat tinguin alguna malaltia o prenguin 
algun medicament que afecti el seu 
sistema immunitari. Com més debilitat 
estigui el sistema immunitari, major és el 
risc de patir-ho més d’una vegada i de 
presentar complicacions.

Símptomes
La primera manifestació de símptomes es 
produeix amb antelació a l’aparició de les 
lesions característiques de la malaltia, 
normalment entre 48 -72 hores abans, o 
fins i tot una setmana o més d’antelació. 
Normalment apareix dolor localitzat 
intens amb alteracions sensitives com 
coïssor o dolor punxant d’intensitat 
variable a la zona dels nervis on el virus 
ha estat latent. També es poden 
presentar o no signes inespecífics com 
astènia, mal de cap, febrícula, fotofòbia i 
dolor muscular.  
Al cap d’uns dies apareix el símptoma 
més característic, l’aparició de petites 
butllofes agrupades similars a la 
varicel·la, localitzades normalment a una 
única zona del cos, com pot ser al voltant 
de la cintura, l’esquena i a la cara, com 
també poden aparèixer als ulls; i que 
acaben convertint-se en pústules i 
crostes.

Principal complicació de la infecció
En la majoria dels casos les butllofes i el 
dolor es resolen al cap d’uns dies, però 
en algunes persones el dolor pot persistir 
en el temps donant lloc a la neuràlgia 
post-herpètica. Aquesta és la 
complicació més freqüent, es dona en el 
20% dels casos i és més freqüent a partir 
dels 50 anys. Es caracteritza per un dolor 
ardent, punxant o de descàrrega 
elèctrica, a la zona afectada, que pot ser 
de lleu a insuportable, constant, 
intermitent o desencadenat per estímuls 
que normalment no són dolorosos, com 
que amb el frec d’una ploma es percebi 

dolor, o bé estímuls normalment 
dolorosos es percebin exageradament 
més intensos. Persisteix més de 3 mesos 
des de la resolució de les butllofes, i pot 
durar mesos o fins i tot anys. 
L’herpes zòster presenta una baixa 
mortalitat però les seves complicacions, 
especialment la neuràlgia post-herpètica, 
poden ocasionar discapacitat i afectar la 
qualitat de vida de les persones que ho 
pateixen, sobretot a nivell emocional, 
amb trastorns com l’insomni, ansietat, 
depressió i fatiga crònica.

Prevenció
A causa de l’envelliment de la població i, 
conseqüentment, l’augment de persones 
amb condicions de risc i comorbiditats, 
s’espera que hi hagi un augment de la 
incidència d’herpes zòster i l’aparició de 
complicacions, la més freqüent com hem 
dit, la neuràlgia post-herpètica, que 
poden comprometre la salut dels 
pacients, així com la seva qualitat de vida 
i capacitat funcional; per tant és 
important  fer-ne prevenció mitjançant la 
vacunació. 
El 5 de setembre de 2022 es va publicar 
al DOGC una nova actualització del 
calendari de vacunacions sistemàtiques 
on s’inclou la vacunació contra l’herpes 
zòster a la població d’entre 65 i 80 anys i 
a les persones de 18 anys o més que 
pertanyen a algun grup de risc. 
Per a més informació sobre la vacunació 
podeu consultar la pàgina web 
cansalsalut.gencat.cat, o bé consultar al 
vostre professional de salut. 
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GEMMA OLIVÉ PLANAS (farmacèutica col·legiada núm. 1633)

La teva història...?
Vaig estudiar Farmàcia a la Universitat de 
Barcelona, i a més d’estudiar també treballava 
els caps de setmana i durant les vacances de 
la universitat per poder pagar-me la carrera 
i les despeses de viure a Barcelona. No va 
ser una època fàcil, ja que tenia la sensació 
que a Barcelona fi ns i tot havies de pagar per 
respirar... Tot i això no em queixo perquè penso 
que tot el que vaig fer en aquella època m’ha 
ajudat a ser la persona que sóc avui, que valoro 
molt més les coses “senzilles” de la vida i del dia 
a dia. No és que em conformi amb qualsevol 
cosa, però les peti tes coses ja em fan feliç. 
Quan vaig acabar la carrera vaig deixar les 
feines temporals i vaig començar a treballar de 
farmacèuti ca darrere un taulell, i fi ns avui. Pel 
camí he complert el somni de converti r-me en 
mare de tres fi lls que m’han canviat la vida (a 
millor!), i que avui dia són el més important per 
mi!

Ambició o vocació?
Em sento més identi fi cada en la vocació que 
en l’ambició, però no diria que la meva feina 
l’hagi triat per vocació (no em mal interpreteu, 
m’encanta la meva feina!). Quan feia batxillerat 
em va costar molt triar la carrera que volia 
estudiar. Veia que la majoria de companys i 
companyes tenien molt clar què volien fer, 
i jo pensava que en algun moment passaria 
alguna cosa que m’ajudaria a saber quin era el 

meu camí. Però no va ser així; fi nalment vaig 
triar pensant en les coses que m’agradaven. 
Tenia clar que volia fer alguna cosa relacionada 
amb el món sanitari i que em permetés estar 
en contacte amb les persones, i si podia ser 
ajudant-les, encara millor. Em vaig plantejar 
estudiar medicina o infermeria, però no em veia 
fent cap d’aquestes dues feines perquè pensava 
que m’hi implicaria massa emocionalment. Així 
que farmàcia em va semblar una bona opció 
donat que és una feina en què l’empati a és una 
bona qualitat, estàs constantment en contacte 
amb persones i pots ajudar-les (o almenys 
intentar-ho) a millorar la seva salut. Crec que al 
fi nal vaig triar prou bé!

Viure per treballar o treballar per viure?
Doncs diria que viure i treballar. Sempre he 
pensat que si mai em toqués la loteria voldria 
conti nuar treballant. Potser amb menys pressió 
i vivint més tranquil·lament, però conti nuar fent 
la vida “normal” que tant m’agrada. Em sento 
realitzada quan treballo, quan puc ajudar algú 
amb els meus consells, quan puc millorar alguna 
cosa del funcionament de la farmàcia, quan 
sento que el que faig serveix per alguna cosa. 
Però també sóc molt feliç fent esport, cuinant 
postres en versió saludable, fent manualitats 
amb els meus fi lls o fent una trobada amb la 
família. Penso que és molt important trobar 
l’equilibri entre les dues coses!
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CONSULTORI OBERT Per Marta Expósito
Foto: Byrdyak

Alimentació i prevenció
Amb el temps, amb els anys, poden anar 
apareixent peti tes complicacions de salut. 
Pot aparèixer colesterol, hipertensió, dolors 
arti culars, descalcifi cació, etc., i l’alimentació 
s’haurà d’anar adaptant als canvis que vagin 
sorgint. I si no apareix res... millor! Podrem 
aprofi tar per fer una prevenció de tot això, hi 
ha una base d’alimentació bàsica, saludable, 
anti infl amatòria que podem fer quan vulguem. 
Seguir una pauta respectuosa amb el nostre cos 
ens donarà les eines perquè el nostre cos sigui 
capaç de seguir en un estat de salut. 
La majoria de vegades ens adonem que cal 
cuidar-nos quan apareix alguna peti ta alteració 
de salut, però m’agradaria que prenguéssim 
consciència que cuidar la nostra salut, en la 
mesura que puguem i sabem, serà un gran aliat 
a la prevenció i per poder viure amb energia i 
alegria.  
Suposo que ara et preguntaràs, quina seria la 
pauta més saludable a què hauríem d’arribar 
amb el pas dels anys. Doncs aquí t’ho explico:

• Procura que la qualitat dels aliments 
que compris sigui màxima. Si poden ser 
ecològics o del teu hort, sense pesti cides ni 
tòxics, fantàsti c! Si mengem molt bé, però 
amb tòxics... difi cultem, i molt, la feina a 
l’organisme. 

• Evita al màxim tots els processats. El cos, igual 
que nosaltres, entén els aliments que són 
sencers, no manipulats. No comprèn E-322, 
ni aspartam, etc., procurem que els aliments 
ti nguin una lògica. Prendre consciència del 
que mengem és bàsic. 

• Comença el dia amb aliments frescs, no 
processats. Pots començar amb una fruita, 
fruits secs crus (si els pots mastegar bé), 
alvocat, etc.

• L’alimentació sana es basarà en un percentatge 
molt elevat de vegetals que siguin combinats 
entre crus i cuits. Començarem el dia amb 
més crus i acabarem amb més cuits. 

• Beu aigua de qualitat. Si et costa beure aigua, 
pots posar-hi menta fresca i unes gotes de suc 
natural de llimona per donar-li un gust i poder 
refrescant que t’ajudarà a beure aigua de 
manera més amena.  No confonguem la gana 
i la set. A vegades algú m’ha comentat que 
quan té set, menja una fruita. Doncs això pot 

confondre moltí ssim al cos i acabar ingerint 
més del que realment necessitem. 

• Menja per la gana que ti nguis, no per ansietat. 
Si es té gana, mengem, si no se’n té, no 
mengem. Procurar, quan tenim molta gana, 
donar aliments reals amb molts nutrients. 

• Cal que el dinar ti ngui un gran plat de vegetals 
crus o cuits amb molts colors i de temporada 
(escarola, pastanaga, cogombre, alvocat, 
ravenets, pebrot, etc., o vegetals cuits) amanit 
sempre amb  oli d’oliva de primera premsada 
en fred. Després es pot complementar el dinar 
amb una mica d’energia en forma de patata, 
arròs, llegums o pèsols (en funció de l’estació 
de l’any) i una mica de proteïna (peix, ous, carn 
de qualitat, fruits secs crus o altres proteïnes 
vegetals) 

• És important que hi hagi molta presència 
d’àcids grassos saludables, amb un efecte 
anti infl amatori. Aquests protagonistes els 
obtenim a través de: peix blau i peti t, oli 
d’oliva, fruits secs crus, alvocat, granes de 
cànem, granes com lli, chía (que han de 
ser mòlts o remullats per aconseguir-ne 
l’absorció).

• Si tenim colesterol no hem de témer l’ou, en 
canvi sí el formatge. És important prendre 
proteïna de qualitat amb greix de qualitat.  
L’ou no l’hem de témer sempre que sigui 
ecològic, així la seva composició de greix 
infl amatori és més baixa. 

• No abusar de la fruita (màxim 2-3 peces de 
fruita al dia) .

• El sopar haurà de ser molt lleuger, que 
permeti  anar a dormir amb la digesti ó feta. A 
base de vegetals cuits i peix o ous. 

• Moure’s cada dia. El cos està pensat pel 
moviment. En la possibilitat que puguis, no et 
quedis al sofà!

Aquí hi ha uns quants consells que considero 
importants per conservar una vida sana amb 
el pas dels anys. Hi ha moltes més pautes 
importants, però espero que amb aquestes, es 
comenci a prendre consciència del que tenim i 
que cal conservar: la nostra salut!

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



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



Text: Guerau Palmada 
Secció de Patrimoni del CECBESTIMEM EL PATRIMONI COMARCAL

El municipi de Crespià s’estén pel marge 
esquerre del riu Fluvià i limita amb els pobles de 
l’Alt Empordà. A part del nucli rural, té diferents 
veïnats com el de Portell, Pedrinyà, Pompià o 
Llavanera. Precisament al nucli de Crespià és on 
se situen la majoria de béns catalogats (BCIL), 
com ara les cases situades a banda i banda del 
torrent Merler amb petits ponts de pas, un 
urbanisme configurat entorn de l’antic camí ral 
procedent de Besalú. També l’Ajuntament i 
l’antic Hospital de pobres documentat ja al segle 
XIII i que conserva una interessant sala gòtica. 
Can Porcioles és un mas d’origen medieval i 
d’època moderna que malauradament avui està 
en mal estat. Ca n’Ordis o Piferrer és una casa 
senyorial a l’entrada del poble reformada al segle 
XVIII i amb afegits noucentistes de principis del 
segle XX a càrrec de l’arquitecte Rafael Masó. 
Altres cases del poble amb valor patrimonial 
serien can Casellas o can Quer de l’Hosta, antic 
hostal del camí ral. Els veïnats com a exemple de 
patrimoni rural serien el conjunt de Pompià, 
originat al segle XII però amb un topònim romà 
anterior, i els veïnats de Llavanera i Pedrinyà 
amb el mas de can Teixidor. Als afores del poble 
es conserven les restes d’un antic pou de glaç. 
En el patrimoni religiós destaca el temple 
d’origen romànic de Santa Eulàlia de Crespià, 
reformat i fortificat als segles XVI-XVIII amb una 
església de tres naus amb capelles. A la façana 
destaquen la portalada en degradació i una 
gàrgola figurada. L’església de Sant Just i Pastor 
del veïnat de Pedrinyà és d’origen romànic, però 
reconstruïda a mitjan del set-cents i encara 
refeta a principis del segle XIX després dels 
danys provocats per les tropes franceses durant 
la Guerra Gran. En el veïnat del Portell es 
conserven les restes de l’antiga església de Sant 
Bartomeu. Avui només se’n conserva la 

capçalera romànica del segle XII, mentre que la 
nau i la sagristia estan encara soterrades. Al segle 
XIX ja constava com a derruïda. 
A tocar Sant Bartomeu es troba l’ermita rupestre 
de Sant Miquel de la Roca, documentada al segle 
XII com Sant Miquel de la Roca de Castellar. És 
sens dubte l’únic temple medieval bastit sota una 
bauma del riu Fluvià, amb un gran valor 
paisatgístic i patrimonial, només declarat com a 
BCIL. La tipologia constructiva el converteix en 
un dels pocs temples eremítics de les comarques 
gironines. Caldria consolidar l’estructura i 
reparar-ne la volta i coberta. El segle XVII ja va 
començar a estar abandonat. 
Les restes paleontològiques se centren en el 
jaciment d'Incarcal, on s'han localitzat importants 
troballes faunístiques. En la pedrera de carbonats 
les restes de plantes i animals recuperats 
corresponen al Pliocè i Plistocè inferior. Entre les 
espècies descobertes hi ha l'elefant, l'hipopòtam, 
el rinoceront, el cavall, el bisó, cèrvids, el felí de 
dents de sabre, la hiena de morro curt, cànids i 
llebres.

Interior de Sant Miquel de la Roca, construïda sota una bauma en 
el riu Fluvià.

Crespià 
Un municipi ric en elements arquitectònics d’interès

Ajuntament de Crespià
Tel. 972 597 065

ajuntament@crespia.cat · www.crespia.cat

25 i  26 de febrer
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25 i  26 de febrer



BAR - RESTAURANT

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

EL TEU PUNT DE TROBADA!

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/ 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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BANYOLES
Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

BANYOLES, UN CARNESTOLTES 
FANTÀSTIC!

DIVENDRES 10 DE FEBRER
A les 20 h. Plaça Major. RUA DE VERSOTS. 
Els Versots, textos satírics i punyents, que 
pretenen qüestionar, de forma humorística, 
diferents aspectes de la política local. 
Organitza: Gàrgoles de Foc.
A les 23 h. GIMCANA CUTRE. Nova versió de 
la gimcana, ara més CUTRE que mai!
Inscripcions al Bar 800, a partir de 22 h. 
Organitza: Comitè de Banyolinades. 
Més informació @elcomitedebanyolinades
A la 1:30 h. Discoteca LA NAU. FES-TE 
CUTRE. No et perdis la festa més cutre que 
et puguis imaginar: premis cutres, per a 
disfresses cutres, tot plegat ambientat amb 
música gens cutre. Entrada gratuïta.
Organitza: Comitè de Banyolinades i Àrea de 
Festes.

DISSABTE 11 DE FEBRER
A les 16:30 h. RUA INFANTIL. 
Recorregut: pl. Catalunya, c/ de la Llibertat, c/ 
Jacint Verdaguer i final a la pl. de les Rodes 
Col·laboren: AMPES i AFES de Banyoles i del 
Pla de l’Estany, entitats i associacions de lleure 
infantil i juvenil.
A les 18 h. Plaça de les Rodes. FESTA DEL 
CARNESTOLTES INFANTIL amb ROCK PER 
XICS + COMITÈ DE DJ.

Mentrestant, hi haurà XOCOLATADA.
A les 20:30 h. Plaça de les Rodes. JUST 
DANCE.
Organitza: Comitè de Banyolinades
A les 21:30 h. Plaça de les Rodes. 1r 
CONCURS JOVE DE DISFRESSES + 
MOSTRA DE DJ’S LOCALS. Amb DjPIMPAM, 
Pdlantràpid i COMITÈ DE DJ.
Tres categories de premis per equips: disfressa 
més original, disfressa més cutre i sorteig 
a instagram amb el hashtag #bnyfantastic i 
etiqueta @cocujove
Organitza: COCU Jove
A les 23 h. Plaça de les Rodes. PRESENTACIÓ 
DE CARROSSES I COMPARSES. Amb LA 
KINKY BAND. Si a la Rua de Carnestoltes 
hi afegim música en directe, presentacions 
personalitzades i xou sobre l’escenari, ens 
queda aquest inici FANTÀSTIC!
A les 23:30 h. RUA DE NIT pels carrers del 
centre de Banyoles. Pots venir a mirar-te-la, 
pots formar-ne part amb la teva comparsa o 
pots seguir la teva carrossa preferida. Fes-ho 
com vulguis, però no te la perdis!
Recorregut: pl. de les Rodes, c/ Jacint 
Verdaguer, c/ Dr. Hysern, pg. de la Indústria, 
c/ Llibertat, c/ Jacint Verdaguer i pl. de les 
Rodes.
De 00:30 a 3:30 h. Plaça de les Rodes. FESTA 
DE DISFRESSES. Amb LA KINKY BAND.
Tres hores de música en directe. La imparable 
La Kinky Band és la gran orquestra alternativa 
de versions dels Països Catalans. Un nou 
concepte que uneix el millor dels grups 
de versions i de les grans orquestres. Deu 
músics sobre l’escenari i un equip tècnic de 
primera per desplegar un espectacle trepidant 
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i desenfrenat, amb altes dosis d’energia, 
gresca i alegria. La festa continuarà als locals 
d’oci nocturn de la zona de la Farga, LA NAU 
DISCO, SARAU, CLÍMAX i MAS DE NIT 
obriran la nit de Carnestoltes per a totes 
aquelles persones que vulguin continuar la 
festa fins a la matinada. Entrada +18 anys, 
gratuïta amb consumició obligatòria.

SERVEI DE BUS
Hi haurà servei de bus gratuït cada 15 min. 
d’anada i de tornada, a partir de la 1h de la nit, 
des del passeig Indústria (parada de taxis) fins 
al passeig de la Farga (davant del Mercadona).

PUNT LILA
Durant la nit de dissabte hi haurà servei de 
Punt Lila a la plaça de les Rodes. Si vius o veus 
una agressió o comportament sexista, vine al 
Punt Lila! 

ARTS ESCÈNIQUES

MÚSICA DE COBLA
MARTIRIÀ FONT I COLL – 100 ANYS
Cobla Montgrins.
Activitat emmarcada en la commemoració del 
Centerari de Martirià Font i Coll.
Farem un recorregut, amb música i imatges, 
per la vida del mestre Martirià Font, que va 
néixer el 14 de gener de 1923 a Bordils però 
que, de ben petit, amb 7 anys, ja va venir a 
Banyoles a casa dels avis per rebre classes de 
música del mestre Jaume Casas Bohigas.
Diumenge 12 de febrer, 18 h. Auditori de 
l’Ateneu. Preu: 5 €.

TEATRE
UNA TERÀPIA INTEGRAL
De Cristina Clemente i Marc Angelet.
Autoria: Cristina Clemente i Marc Angelet / 
Direcció: Marc Angelet i Cristina Clemente / 
Repartiment: Abel Folk, Llum Barrera, Roger 
Coma i Laura Porta, amb la col·laboració de 
Jordi Martínez / Escenografia i vestuari: Jose 
Novoa / Disseny il·luminació: Sulvia Kuchinow 
/ Disseny so: Àngel Puertas / Caracterització. 
Maru Errando / Direcció tècnica: Xavier 
Xipell “Xipi” / Coordinador tècnic en gira: 
Àngel Puertas / Direcció de producció: 

Carles Manrique (Velvet Events) / Direcció 
artística de producció: Jordi Casanovas 
(Hause&Richman).
En Toni Roca fa més de deu anys que 
imparteix un curs intensiu per aprendre a 
fer pa. Hi ha poques places i bufetades per 
apuntar-s’hi. Els alumnes que s’hi inscriuen 
volen aprendre, però el mètode parteix d’una 
simple premissa: “Per fer un bon pa, no cal 
tenir la millor farina o el llevat més fresc, per 
fer un bon pa, cal estar bé amb un mateix.” Així 
de simple.
Divendres 17 de febrer, 20 h. Teatre 
Municipal. Preu: 18 €.

CINEMA INFANTIL
AL SOSTRE DEL MÓN
1882. Sant Petersburg. Sasha, una joveneta de 
l’aristocràcia russa, ha estat sempre fascinada 
per la vida aventurera del seu avi, Olukin. 
Explorador famós, va fer construir un magnífic 
vaixell trencaglaç, el Davai, que no ha tornat 
de la seva darrera expedició a la conquesta 
del Pol Nord. Sasha decideix partir cap al Gran 
Nord seguint la pista del seu avi per tal de 
recuperar el famós vaixell.
Diumenge 19 febrer, 17 h. Auditori de 
l’Ateneu. Preu: 5 €.

CINEMA
UN AÑO Y UNA NOCHE
Cicle Gaudí.
En Ramon i la Céline són una parella jove 
que estan al local Bataclan de París la nit del 
13 de novembre de 2015. Durant l’atemptat 
terrorista, aconsegueixen entrar al camerino 
dels músics i amagar-s’hi. Quan surten ja no 
són els mateixos. I no saben si podran tornar-
ho a ser...
Dissabte 25 de febrer, 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. Preu: 4,5 €.

BIBLIOTECA COMARCAL

ACTIVITATS  INFANTILS I FAMILIARS
HORA DEL CONTE
Dijous 9 de febrer. 17:30 h. Biblioteca 
Comarcal. BIBLIONADONS. Gratuït.
Dalt del cel. A càrrec de Creixent amb Art.
El sol, la lluna i els estels tenen una màgia 
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pròpia que atrapa els més petits i els fa 
despertar la imaginació. Mitjançant titelles i 
cançons, explicarem què passa quan plou i fa 
sol, quin soroll fa el vent o quins colors té l’arc 
de Sant Martí.
Edat recomanada: de 0 a 3 anys.

Dissabte 11 de febrer. 12 h. Biblioteca 
Comarcal. CONTES EN ANGLÈS. Gratuït. 
Story Time. A càrrec de BNY Language Corner.
Contes de petit format perquè els més petits 
puguin gaudir de la narració de contes en 
anglès en un espai tranquil i agradable i, en 
acabat, podran pintar els personatges de les 
històries.
Edat recomanada: a partir de 4 anys.

Dijous 23 de febrer. 17:30 h. Biblioteca 
Comarcal. HORA DEL CONTE. Gratuït. Contes 
per perdre la por. A càrrec de Gra de Sorra.
Arriba un dia en què ve de gust posar-se a 
prova i sentir uns quants contes amb un toc 
de por i misteri. Apa, valents! Us dediquem 
aquesta sessió especialment pensada per 
gaudir-ne i passar-s’ho bé.
Edat recomanada: a partir de 3 anys.

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

Per a nens i nenes fins als 11 anys.
SOC UNA RATA VOLADORA,
DE DIA DORMO PENJADA CAP PER AVALL
I DE NIT VAIG A SOPAR INSECTES PER LA VALL

ACTIVITATS ADULTS
PRESENTACIONS
Llibres, discos, còmics, revistes...la Biblioteca 
programa presentacions de publicacions 
recents, ja sigui per la seva importància o 
vincle amb Banyoles i comarca

Dissabte 18 de gener. 12 h. Museu Darder.
PRESENTACIÓ. Gratuït. Llibre de cavalleries,
de Julià Guillamon i Toni Benages.
Adaptació al còmic de la cèlebre novel·la 
d’aventures medievals i fantàstiques de Joan 
Perucho, el protagonista de la qual és un 
cavaller banyolí. Julià Guillamon n’ha adaptat 
el text i Toni Benages ha fet les il·lustracions, 
que contenen diverses referències a Banyoles.

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.

Dijous 2 de febrer. 20 h. Auditori de l’Ateneu
CINEMA. 3€. Murieron por encima de sus 
posibilidades (2014), 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.

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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Dimarts 7 de febrer. 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. COL·LOQUI. Gratuït. Christophe 
Farnarier.
El realitzador Christophe Farnarier, nascut a 
Marsella (1963) i establert al Pla de l’Estany, 
conversarà sobre la seva manera d’entendre el 
cinema i la vida amb la periodista Maria Rovira 
i amb Íngrid Guardiola, investigadora cultural i 
professora de la UdG.

Dijous 9 de febrer. 20 h. Auditori de l’Ateneu.
CINEMA. 3€. La primavera (2012), de 
Christophe Farnarier.
En aquest documental, l’autor mostra, a 
través de la història d’una família catalana 
d’agricultors, com és i què representa viure a 
les muntanyes.
Durada: 1 hora i 22 minuts

Dimarts 14 de febrer. 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. COL·LOQUI / Gratuït. Albert Serra.
Enmig de l’impacte internacional de Pacifiction, 
proposem un diàleg entre Albert Serra 
(Banyoles, 1975), la productora i actriu 
Montse Triola i els crítics de cinema Imma 
Merino i Àngel Quintana.

Dijous 16 de febrer. 20 h. Auditori de l’Ateneu.
CINEMA. 3€. Liberté (2019), d’Albert Serra.
Albert Serra mostra els racons més obscurs 
del desig en aquest film d’època atípic, que va 
obtenir el Premi Especial del Jurat de la secció 
Un Certain Regard al Festival de Cannes.
Durada: 2 hores i 22 minuts.
No recomanada per a menors de 18 anys.

Dimarts 21 de febrer. 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. COL·LOQUI. Gratuït. Miquel 
Casadevall, Francesc Font, Xavier Pérez i Juli 
Suárez.
Convidem quatre realitzadors que treballen 
l’audiovisual des d’àmbits i propostes diverses 
perquè conversin sobre les seves obres i el seu 
procés creatiu.

Dijous 23 de febrer. 20 h. Auditori de l’Ateneu.
CINEMA. 3€. Carnaval de Cap Verd (2012), 
Boi Bumbá-Festival Folklòric de Parintins 
d’Amazònia, Brasil (2018), de Miquel 
Casadevall.

Documentals que mostren com són, com 
es preparen i com es viuen dues festes 
importants en dues cultures ben diferents.
Durada: 45 minuts.

Dimarts 28 de febrer. 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. CINEMA. 3€. El quadern autotèlic 
(2021), de Francesc Font.
Treball interactiu en què l’espectador pot 
explorar, mitjançant diversos suports, un 
procés creatiu on es produeixen reflexions 
vinculades, principalment, als àmbits de la 
natura, la música i la pintura.
Durada: 60 minuts.

Dijous 2 de març. 20 h. Auditori de l’Ateneu.
CINEMA. 3€. Odraek (2022), de Juli Suárez.
Odraek és un símbol i el pretext amb què 
aquest documental segueix la creació d’un 
espectacle màgic que homenatja els orígens 
del cinema, amb els seus objectes i la seva 
simplicitat. Durada: 1 hora i 15 minuts.

EXPOSICIONS
Fins 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 FEBRER 
INFANTIL - FICCIÓ
Dagfrid. Agnès Mathieu-Daudé. Flamboyant. 
Els gossos pirata: entre les urpes d’en Barbagat. 
Clémentine Mélois. Cruïlla. 
Una masia. Alex Nogués. Akiara. 

INFANTIL - CONEIXEMENTS
Entre màquines intel·ligents. Cosicosa. 
Flamboyant. 
Soc el teu gat. Kasia Antczak. CocoBooks. 
El tresor d’hivern. Angela Ferraro-Fanning. 
Editorial Mediterrània. 
NARRATIVA JUVENIL
El guarda-vies i altres contes de fantasmes. 
Charles Dickens. Vicens Vives. 
Joc de nit. Toni Cotet. Llibres del Delicte. 
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ADULTS - FICCIÓ
Contes filosòfics. Voltarie; pròleg, introduccions 
i traducció de Joan-Lluís Lluís Bernat. Metge 
Universal. 
Contra la nostàlgia. Maria Canelles Trabal. 
Angle. 
El passatger / Stella Marris. Cormac McCarthy. 
Edicions 62. 

ADULTS - NO FICCIÓ 
Cartes a un jove investigador. Manel Esteller. La 
Magrana. 
Como el aire que respiramos: el sentido de la 
cultura. Antonio Monegal. Acantilado. 
La civilización de la memoria de pez: pequeño 
tratado sobre el mercado de la atención. Bruno 
Patino. Alianza. 

CÒMIC
El món de Sofia. Nicoby Vincent Zabus. 
Empúries. 
Hierba. Keum Suk Gendry-Kim. Reservoir 
Books.

CINEMA
Cinco lobitos. Alauda Ruiz de Azúa. Euskadi 
2022. 
Los jóvenes amantes. Carine Tardieu. França 
2021. 

MÚSICA
Complete Nocturnes. Chopin.
Jazz at Massey Hall: The Quintet. Charlie 
Parker. 

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:
Tancat per inventari el dilluns 13 i el dimarts 
14 de febrer.

MUSEUS DE BANYOLES

XERRADES
Dijous 9 de febrer. A les 5 de la tarda. A 
la Sala d’Actes del Museu Darder. DIJOUS 
CULTURALS. La vida és sentir i moure’s (no 
deixis mai d’avançar). A càrrec d’Àlex Florensa, 
president de l’Associació Eines d’ajuda al 
drogodependent a través de l’esport. Psicòleg 
Clínic. 
Més informació: Museu Darder de Banyoles, 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org; 
Tel. 972 574 467. Activitat gratuïta.

VISITES GUIADES
Diumenge 5 de febrer. A les 11 h. Als Banys 
vells. La ruta del Rec Major. Preu: gratuït.
Durada: 2 h. Entrades: museusdebanyoles.cat.

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

PRESENTACIONS
Dissabte 25 de febrer. A les 12 h. Al Monestir 
de Banyoles. Presentació pública del pla 
director del Monestir de Banyoles.
L’Institut Català de Recerca en Patrimoni 
Cultural ha elaborat un pla director del 
monestir de Sant Esteve de Banyoles per 
encàrrec de l’Ajuntament. Després d’un any 
d’investigació, reflexió i debat amb diferents 
agents, es presenta aquest document que 
pretén planificar el futur de l’espai patrimonial 
arquitectònic i artístic més important de 
Banyoles.

VISITES GUIADES
Dissabte 4 i diumenge 19 de febrer. A les 
11:30 h. Al Parc Neolític de la Draga
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.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hora.

Dissabte 25 de febrer. A les 11:30 h. Al 
Monestir de Sant Esteve. L’Abat Bonitus i les 
seves històries. L’abat Bonitus és molt vellet i 
despistat, però fa molts i molts anys va ser un 
personatge molt important, ja que era l’amo 
i senyor de Banyoles i de l’estany. Durada: 1 
hora. Edat: a partir de 3 anys acompanyats 
d’un adult. Preu: gratuït.

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
Divendres 3 de febrer. A les 7 del vespre. 
A la Sala d’Actes del Museu Darder de 
Banyoles i en directe per YouTube. CICLE 
OBJECTIU 2030, PER UN PLA DE L’ESTANY 
SOSTENIBLE. Les espècies invasores, un 
greu problema ambiental mal entès. A càrrec 
d’Emili García-Berthou, ecòleg. Les espècies 
exòtiques invasores són una problemàtica 
ambiental creixent amb enormes costos 
ambientals i econòmics. Activitat gratuïta.

Dissabte 11 de febrer. A les 7 del vespre. A la 
Sala d’Actes del Museu Darder de Banyoles i 
en directe per YouTube. TARDES DE CIÈNCIA.
Emmarcat dins el Dia de la Dona i la Nena 
a la Ciència. L’enginy (in)visible. A càrrec de 
Núria Salán, doctora en ciència dels materials i 
enginyeria metal·lúrgica. 
Amb “L’enginy (in)visible” es vol parlar de 
dones pioneres en la tecnologia, així com de 
dones que han liderat moviments o teories, 
però que no han obtingut reconeixement.
Activitat gratuïta.

ACTIVITATS FAMILIARS
Dissabte 11 de febrer. A les 11 h. Al Museu 
Darder de Banyoles. Segueix-me el rastre! 
Vine amb família i descobrirem a través de 
l’observació moltes coses dels mamífers 
de les nostres contrades. A l’Espai Darder, 
coneixerem mamífers de terres molt llunyanes. 
A més, te n’enduràs una petita part...
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una 
persona adulta. Preu: 5 euros; menors de 3 
anys, entrada gratuïta. Durada: 2 hores.
Entrades: www.museusdebanyoles.cat

PRESENTACIONS
Diumenge 26 de febrer. A les 11 h. Al Museu 
Darder de Banyoles. Què hi ha de nou, Darder?
A càrrec de Georgina Gratacós (conservadora 
del Museu Darder) i Olga del Águila (autora del 
mural). Des d’ara, un gran mural ens rep quan 
entrem al Museu Darder. La fauna del museu 
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torna a la vida i ens dona la benvinguda. A 
l’Espai Darder, s’han substituït una trentena 
de peces i s’ha modificat la retolació per 
fer-la més accessible i completa alhora. Vine i 
t’explicarem per què i com ho hem fet.

CURSOS
Dimecres 15 de febrer. A les 19:30 h. A la Sala 
d’Actes del Museu Darder de Banyoles. CURS 
DE SORTIDES ORNITOLÒGIQUES 2023.
Enguany, Limnos en col·laboració amb aquest 
curs vol seguir la línia dels cursos anteriors 
sobre ornitologia que s’han dut a terme 
periòdicament. S’abandona l’aula i es basarà 
en 5 sortides pràctiques a diverses zones 
d’alta qualitat biològica. El curs, per tant, té 
per objectiu ensenyar com varien les espècies 
d’ocells del nostre entorn al llarg de l’any 
i a través del hàbitats, així com tècniques 
d’identificació. 
Preu: 45 € (40 € socis/es de Limnos).
Més informació: www.museusdebanyoles.cat 
/ www.limnos.org
Inscripcions: limnos@limnos.org /  
comunicaciommuseus@ajbanyoles.org 
Durada sessió teòrica: 1 h 30 minuts.
Durada curs: 30 hores.

HORARIS MUSEUS
De dimarts a dissabte, de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 
i de 4 a 2/4 de 7. 
Diumenges, de 2/4 d’11 a 2.

Més informació: www.museusdebanyoles.cat

OFICINA JOVE CAL DRAC

SERVEIS PER A JOVES I ENTITATS
SI ETS JOVE I VOLS...
• Estudiar:  orientació educativa, beques i 

ajuts, informació sobre cursos i formacions, 
convalidacions, proves d’accés, etc.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sales disponibles.
• Informació sobre ajudes i subvencions que 

poden sol·licitar les entitats.

I CONCURS JOVE DE DISFRESSES + 
MOSTRA DE DJ’S LOCALS
La COCU Jove organitza el dissabte 11 de 
febrer, a les 22 hores, a la plaça de les Rodes, 
el 1r Concurs Jove de Disfresses. Hi haurà 
3 categories de premis per equips: disfressa 
més original, disfressa més cutre i sorteig a 
Instagram amb el hashtag #insfantastik (o 
#insfantastic).
També hi haurà mostra de DJ’s locals amb 
DjPIMPAM, Pdlantràpid i Comitè de DJ’s.
Més informació: festesbanyoles.cat

Pol. Ind. del Terri - C/ Indústria, s/n 
17834 PORQUERES
Tel. 972 576 704
email: porqueres@mafonsa.cat
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PUNT LILA CARNAVAL
El Punt Lila és un espai que s’habilita 
durant les festes populars per donar suport 
i assessorament per a qualsevol víctima o 
testimoni de qualsevol tipus de violència en 
l’espai d’oci nocturn. El dissabte 11 de febrer, 
de 22h a 3:30h, a la plaça de les Rodes hi 
haurà el Punt Lila de Carnaval.
Més informació: plaestanyjove.cat

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 

MURIERON POR ENCIMA DE SUS 
POSIBILIDADES
CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL 
CINEMA
Dijous 2 de febrer. 20 h. Auditori de l’Ateneu. 
3 €. 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.

CHRISTOPHE FARNARIER
CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL
COL·LOQUI
Dimarts 7 de febrer. 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. Gratuït. El realitzador, nascut a 
Marsella (1963) i establert al Pla de l’Estany, 
conversarà sobre la seva manera d’entendre el 
cinema i la vida amb la periodista Maria Rovira 
i amb Íngrid Guardiola, investigadora cultural i 
professora de la UdG.

LA PRIMAVERA
CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL
CINEMA
Dijous 9 de febrer. 20 h. Auditori de l’Ateneu. 
3 €. En aquest documental, l’autor mostra, 
a través de la història d’una família catalana 
d’agricultors, com és i què representa viure a 
les muntanyes. 

MARTIRIÀ FONT I COLL – 100 ANYS
COBLA MONTGRINS
Diumenge 12 de febrer. 18 h. Auditori de 
l’Ateneu. 5 €. Recorregut, amb música i 
imatges, per la vida del mestre Martirià Font. 
Nascut el 14 de gener de 1923 a Bordils, de 
ben petit es trasllada a Banyoles. En ocasió 
del seu centenari, la Cobla Montgrins oferirà 
un concert amb les seves obres principals i, 
sobretot, les vinculades a Banyoles. 

ALBERT SERRA
CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL
COL·LOQUI
Dimarts 14 de febrer. 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. Gratuït. Enmig de l’impacte 
internacional de Pacifiction, proposem un 
diàleg entre l’Albert Serra (Banyoles, 1975), la 
productora i actriu Montse Triola i els crítics 
de cinema Imma Merino i Àngel Quintana. 

LIBERTÉ
CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL
CINEMA
Dijous 16 de febrer. 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. 3 €. Albert Serra mostra els racons 
més obscurs del desig en aquest film d’època 
atípic, que va obtenir el Premi Especial del 
Jurat de la secció Un Certain Regard al Festival 
de Canes.
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Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 839 067

pablopenabad72@gmail.com

MOISÉS P. SÁNCHEZ INVENTION TRIO
JAZZ
Dissabte 18 de febrer. 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. 12 €. 
CONCERT I ARTISTA RESIDENT DE 
L’ATENEU – CMEM: BACH (RE)INVENTIONS.
L’artista recrea les Invencions de Bach amb 
uns arranjaments que permeten apreciar la 
seva personalitat jazzística i creativa. Millor 
àlbum de jazz pels Premis de la Música 
Independent (2022).

AL SOSTRE DEL MÓN
CINEMA FAMILIAR
Diumenge 19 de febrer. 17 h. Auditori de 
l’Ateneu. 5 €. 1882. Sant Petersburg. Sasha, 
una joveneta de l’aristocràcia russa, ha estat 
sempre fascinada per la vida aventurera del 
seu avi, Olukin. Explorador famós, va fer 
construir un magnífic vaixell trencaglaç, el 
Davai, que no ha tornat de la seva darrera 
expedició a la conquesta del Pol Nord. 

MIQUEL CASADEVALL, FRANCESC 
FONT, XAVIER PÉREZ I JULI SUÁREZ
CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL
COL·LOQUI
Dimarts 21 de febrer. 20 h. Auditori 
de l’Ateneu. Gratuït. Convidem quatre 
realitzadors que treballen l’audiovisual des 
d’àmbits i propostes diverses perquè conversin 
sobre les seves obres i el seu procés creatiu.

CARNAVAL DE CAP VERD
CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL
CINEMA
Dijous 23 de febrer. 20 h. Auditori de l’Ateneu. 
3 €. Documental que mostra com són, com 
es preparen i com es viuen els carnestoltes 
a Cap Verd, amb tot el seu color, animació i 
sensualitat.

UN AÑO Y UNA NOCHE
CINEMA – CICLE GAUDÍ
Dissabte 25 de febrer. 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. 4,5 €. En Ramon i la Céline són 
una parella jove que estan al local Bataclan 
de París la nit del 13 de novembre de 2015. 
Durant l’atemptat terrorista, aconsegueixen 
entrar al camerino dels músics i amagar-s’hi. 
Quan surten ja no són els mateixos. I no saben 
si podran tornar-ho a ser...

EL QUADERN AUTOTÈLIC
CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL 
CINEMA
Dimarts 28 de febrer. 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. 3 €. Treball interactiu en què 
l’espectador pot explorar, mitjançant diversos 
suports, un procés creatiu on es produeixen 
reflexions vinculades, principalment, als àmbits 
de la natura, la música i la pintura.

CURSOS FORMATIUS DE L’ATENEU
QUI TÉ POR DEL ROCK? (II)
Una visió cultural dels anys 80, 90 i 2000.
Professor: Ignacio Julià, crític musical.
Període: dissabtes 11, 18 i 25 de febrer. 
Horari: de 10:30 a 12:30 h.
Preu: 40 € cicle sencer. 15 € sessió. 30 € cicle. 
10 € sessió socis de JMB i alumnat EMMB.

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 al 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 al maig de 2023.
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Dijous, de 15:15 a 16:30 h. Preu: 20€/mes.
Inscripcions: 
https://ateneu.banyoles.cat/inscripcio

CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS 
DE BANYOLES

CICLE OBJECTIU 2030
Divendres 3 de febrer, a les 19 h. Al Museu 
Darder (plaça dels Estudis, 2 Banyoles).
Conferència Les espècies invasores, un greu 
problema ambiental mal entès, a càrrec d’Emili 
García-Berthou, ecòleg.

CICLE ELS DIVENDRES PARLEM
Divendres 10 de febrer, a les 19 h. Al Tint 
(Sant Pere, 10 Banyoles). Conferència La 
mandíbula de Banyoles: noves interpretacions i 
estat actual del coneixement, a càrrec de Julià 
Maroto, professor de la UdG i arqueòleg.

SORTIDA CONÈIXER EL PLA DE 
L’ESTANY
Diumenge 12 de febrer, a les 9.15 h. A 
Correus de Banyoles. Recorregut per diferents 
indrets d’interès patrimonial del municipi de 
Cornellà del Terri. 
Inscripció prèvia a www.cecbanyoles.cat 
abans del dia 9 de febrer.

PUNT ÒMNIA BANYOLES

Horari: dilluns i dimecres, de 16 a 20 h.
Dimarts, dijous i divendres, de 15 a 20 h.
Inscripcions: WhatsApp: 605 36 36 67.
E-mail: puntomniabny@gmail.com.
Adreça: c/Barcelona, 54 / Tel. 972 58 07 41
Totes les activitats són gratuïtes.

ACTIVITATS FORMATIVES 
Amb inscripció prèvia.

APLICACIONS GOOGLE
Destinat a persones que vulguin aprendre 
sobre les eines Google que ofereixen els seus 
dispositius mòbils. Coneixerem les funcions 
i característiques bàsiques de compartir, 
escriure o buscar informació i documents. 
Resoldrem els vostres dubtes.

Dimarts 21, 28  i 7 de març. De 16 a 17 h.
Al Casal de barri la Farga. 
Adults. Cal portar telèfon mòbil (android).

ACTIVITATS PER INFANTS I JOVES 
PUNT ÒMNIA
TALLER TIC MENSUAL
Cada mes una proposta TIC per infants de 
12 a 14 anys. Aquest mes treballarem les 
aplicacions d’editatge de fotos i vídeo, perquè 
puguem compartir i fer créixer el nostre 
coneixement. 
Dimecres 22 febrer. De 17 a19 h.
Destinat a: ESO.

DIA DEL JOC DE TAULA
Un cop al mes aprendrem a jugar a un joc de 
taula diferent. Apropa’t al Casal de barri de la 
Fraga i descobreix diferents jocs. Segueix les 
xarxes socials del Punt Òmnia de Banyoles.
Dimarts 28 febrer. De 17 a 19 h. 
Destinat a: joves d’ESO.

JUST DANCE CARNAVAL
Carnaval és sinònim de música i diversió. 
Què millor que acompanyar aquesta setmana 
màgica amb un Just Dance ple de ritme, 
compartint noves i velles cançons? Vine amb 
algun detall de carnaval!
Divendres 17 febrer. A partir de les 17 h.
Destinat a: Joves ESO.

GIMCANA DE CARNESTOLTES
Gimcana pel barri de la Farga que ens ajudarà 
a conèixer la història del rei carnestoltes i 
totes les seves tradicions. Aconseguirem totes 
les pistes?
Divendres 10 de febrer. A partir de les 17 h.
Destinat a: Primària. 

ESPAIS D’ACCÉS LLIURE
AULA OBERTA
Ús lliure dels ordinadors amb el suport d’una 
dinamitzadora: deures, treballs, xarxes socials, 
correus...
Primària i ESO:  de dilluns a divendres, de 
17:30 a 19:30 h. Dijous, tancat.
Adults: de dilluns a divendres, de 19:30 a 20h. 
Dijous, tancat.
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TRÀMITS EN LÍNIA
Amb suport d’una dinamitzadora podràs 
realitzar diferents tràmits en línia amb les 
administracions. Cites prèvies, IMV, beques...
Horari: dijous tarda. Demanar cita prèvia 
a l’Àrea de Benestar Social Ajuntament 
Banyoles.

ASTROBANYOLES

TARDES DE CIÈNCIA
Dissabte 11 de febrer. A les 19 h. Al Museu 
Darder. Tema: L’enginy (in)visible. Convidada: 
Núria Salan.

LA PORTA DEL MÓN 
Dissabte 4 de febrer. 18 h. VINT ANYS 
D’OPERACIÓ ESTANY. Projecció del 
documental Dixan i col·loqui. Recordarem les 
dues dècades de l’inici del cas amb la projecció 
del documental Dixan. Alger-Banyoles-Alger. Tot 
seguit col·loqui amb l’advocat Benet Salellas; 
Pere Cortada, Quim Gubau, Sílvia Rispau i 
Mostafà Shaimi (documental i Plataforma 
Gironina Aturem la Guerra), a més de 
Mohamed Amine Benamoura (represaliat).  
Gratuït. 

Del 15 de febrer al 16 de març. 
MÈXIC – COSTA RICA - BANYOLES. Exposició 
de Cristina Sáez Ropero. Aquesta exposició és 
una experimentació, un viatge que comença 
quan l’autora descobreix la tècnica del gravat 
fins a l’actualitat. Gratuït.

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 23 febrer. 19 h. Museu Darder.
COL·LOQUI
De Bòsnia a Banyoles, 30 anys després. 
Moderadora: Mireia Llorens.
Arran de la guerra de Bòsnia (1992-95) 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. 

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.

ANC PLA DE L’ESTANY

Dissabte 25 de febrer, a les 11 del matí. Al 
Museu Darder. Xerrada-col·loqui Què n’hem de 
fer del català? Amb Gerard Furest, professor i 
J.N.Santaulàlia, escriptor.
www.ancplaestany.cat
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ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES 
BANYOLES

JORNADES CULTURALS
Lloc: La Cúpula (Banyoles)

FRANCÈS 
Dimecres 22 de febrer. Catherine Favret. 
A les 19 h. Histoires francophones.

ANGLÈS
Dilluns 27 de febrer. Josh Valcarcel. 
A les 17 h. Crazy USA.
A les 18:45 h. The Box.

Dimarts 28 de febrer. Joseph Driffield.
A les 17 h. Amish Culture.
A les 18:45 h. Amish Culture.

Dimecres 1 de març. Kirsten Tinkler.
A les 17 h. Presentation Skills Workshop.
A les 18:45 h. Spirit vs Ego.

Dijous 2 de març. Eduard Mas.
A les 17 h. A Tour at the British Museum.
A les 18:45 h. A Tour at the British Museum.

Més informació: Tel. 972 58 49 29.
www.eoibanyoles.cat - eoibanyoles@xtec.cat

CLUB NATACIÓ BANYOLES

NATACIÓ
Dia 11 de febrer. 36è Trofeu Josep Tresserras.

PIRAGÜISME
Dia 25 de febrer. Campionat de Catalunya 
d’Hivern.

WATERPOLO
Dia 4 de febrer, a les 13:30 h. 
Absolut – CW Sant Adrià.
Dia 19 de febrer, a les 12 h. 
Juvenil – CN Premià. 
Dia 25 de febrer, a les 13:30 h. 
Absolut – CN Manresa.

ESCOLA DE NATURA DE BANYOLES

CRISÀLIDE
Nova activitat extraescolar de l’Escola de 
Natura adreçada a infants i adolescents. Una 
proposta que integra natura i emocions.
Espai guiat per a descobrir-se, connectar amb 
un mateix i expressar-se, amb la natura com 
a element de benestar i afavoridor de les 
competències emocionals.
Dinamitzen: Aina Salvador i Noelia Blázquez, 
educadores de l’Escola de Natura.
Lloc: Escola de Natura de Banyoles.
Dia i horaris: els dimecres. 
Fruits: I4, I5 i 1r : de 17 a 18 h.
Fulles: 2n, 3r i 4t: de 17 a 18 h.
Escorces: 5è, 6è i 1r d’ESO: de 18:30 a 
19:30h. 
Preu: 35 €/mes (matrícula: 15 €). 
Inscripcions obertes. Descomptes per a 
germans i famílies nombroses i monoparentals.
Més informació i inscripcions al 972 58 13 16  
i www.escolanaturabanyoles.org

OCELLS. UN MÓN FASCINANT
Diumenge 12 febrer. A les 11 del matí. A 
l’Escola de Natura (no cal inscripció prèvia).
Durada: 1,5 h. Activitat familiar gratuïta.
Informació: 972 58 13 16 - 
www.escolanaturabanyoles.org

CASAL CÍVIC I COMUNITARI
BANYOLES

DIJOUS CULTURALS/ XERRADA
Dijous 9 de febrer, a les 17 h., a la Sala d’Actes 
del Museu Darder. La vida és sentir i moure’s (no 
deixis mai d’avançar), a càrrec d’Àlex Florensa, 
psicòleg clínic.

TALLERS ORGANITZATS PER ENTITATS
Divendres, a les 10.30 h. Tao Kung: exercicis 
que combinen moviments suaus, respiracions 
i estiraments. La pràctica ajuda a la millora de 
l’energia, l’equilibri i la coordinació. 
Organitza Silat de la Grulla Blanca. 

Divendres a les 18 h. Taller de cuina del 
Marroc. Organitza Associació NUR. 
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Cada dijous, a les 11 h. Vine a jugar a escacs. 
No cal inscripció prèvia.

PUNT D’ASSESSORAMENT DIGITAL
Dijous de 9.15 a 14 h. T’ajudem en la 
renovació del carnet de conduir, donar-te 
d’alta de la Meva Salut, Certi fi cat Digital, ...   
Demana hora: 972 573 550 / 608 59 44 42.  
Organitza Consell Comarcal de Pla de l’Estany.

OFICINA D’AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
Informació i orientació de les prestacions 
existents en matèria d’afers socials i famílies
Cal demanar cita prèvia: 900 400 012.

ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE 
BANYOLES

ACTIVITAT MES DE FEBRER
Dia 19 de febrer, a les 17 h. Actuació 
PALYBACK Gent Gran de Banyoles a benefi ci 
de Mans Unides.

CORNELLÀ 
DEL TERRI

TEATRE LA CONILLERA 

PARAULES D’ANTES – D’ARRIBAR I 
PLOURE
Divendres 24 de febrer, a les 20 h., a la Sala 
de Teatre la Conillera – Can Font de Borgonyà.
Més informació i reserva invitacions a: 
www.cornelladelterri.cat 

CURSA ATLÈTICA 

RUN RUN LA VALL DEL TERRI – 10 KM
Diumenge 26 de febrer. A les 10 h.
Inscripcions: 
Anti cipades 8 € a www.cornelladelterri.cat. 
Mateix dia 12€, al pavelló, de 8:30 a 9:30 h.  
Més informació a www.cornelladelterri.cat

ATENEU LA VALL DEL TERRI

Divendres 3 de febrer, a les 7 del vespre. Club 
de Lectura. Carta a la Reina d’Anglaterra, de 
Vicens Pagès.

Dijous 9 de febrer, a 2/4 de 8 del vespre. 
Xerrada Alternati ves energèti ques a la llar. Per 
Ramon Caralt.
 
Divendres 17 de febrer. Grup de Patrimoni.

Dissabte 18 de febrer, a les 9 del matí . 
Caminada mati nal al Castell del Montgrí.

Dijous 23 de febrer, a 2/4 de 8 del vespre. 
Xerrada Presentació projecte tren-tram Olot-
Banyoles-Girona, per Ros Fernández i Ramon 
Caralt.

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

TALLER ROBÒTICA
Cada dissabte, d’11 a 13 h. i de 16 a 18 h.

ASSOCIACIÓ DE DONES LA VALL 
DEL TERRI

L’Associació de dones de la Vall del Terri us 
avancem que el divendres 10 de març, per
commemorar el Dia Internacional de les Dones, 
tornarem a reprendre el “SOPAR DE

DEL TERRI

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

Tel. 872 720 057 - 676 989 031
marbresdelterri@hotmail.com
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LA DONA”, que amb moti u de la pandèmia 
Covid-19, no es va poder celebrar els anys
2021 i 2022.

CRESPIÀ
XLII FIRA DE LA MEL CRESPIÀ 2023

DISSABTE 25 DE FEBRER
A les 12 h. Inauguració de la Fira.
Tot el dia. Zona de Food Trucks al Centre 
Polivalent.
A les 12:30 h. Actuació de l’Esbart dansaire de 
Fontcoberta, a la plaça Major.
Tast de mel al Centre Polivalent, a càrrec de 
Dolça Abella.
De 15 a 18 h. Exposició de dibuixos “Simetries 
abstractes”, a la Galeria Les 3 Pes – Can 
Jaumeta (c/ Gènova, 41).
A les 16 h. Audició de sardanes a càrrec de la 
cobla La Principal de Porqueres, a la
plaça Major.
Taller Hotel per insectes, al Centre Polivalent, a 
càrrec de Dolça Abella.

DIUMENGE 26 DE FEBRER
De 8:30 a 9 h. Inscripcions a la 7a Caminada 
Popular. Sorti da a les 9 de la plaça Major. 
Preu: 4 € amb esmorzar.

Tot el dia. Zona de Food Trucks al Centre 
Polivalent.
A les 10 h. Cercavila amb instruments de 
música tradicional catalana pels carrers. 
Durant tot el dia. Infl ables i altres jocs a la 
pista esporti va.
A les 11 h. Actuació castellera, a càrrec de la 
Colla castellera de Figueres, a la
plaça Major.
De 12 a 14 h. Exposició de dibuixos Simetries 
abstractes, a la Galeria Les 3 Pes – Can 
Jaumeta (c/ Gènova, 41).
A les 12 h. Xerrada a càrrec de Jaume Cambra, 
professor de Botànica de la UB i apicultor
ecològic, amb el tema Impactes del canvi 
climàti c sobre les abelles de la mel, al Centre 
Polivalent.
De 12 a 13 h. Actuació de Nano Ferrari pels 
carrers.
A les 12 h. Ofi ci solemne amb 
acompanyament de la coral Veus de l’Estany. 
De 15 a 18 h. Exposició de dibuixos Simetries 
abstractes, a la Galeria Les 3 Pes – Can 
Jaumeta (c/ Gè nova, 41).
A les 16 h. Audició de sardanes amb la cobla 
Rossinyolets, a la plaça Major. 
De 16 a 17:30 h. Globofl exia, a càrrec de 
Nano Ferrari, a la plaça Major.

Hi haurà zona de Food Trucks i lavabos durant 
la Fira.
Amb el suport de l’Ajuntament de Crespià i la 
Diputació de Girona.

7a CAMINADA POPULAR 

FIRA DE LA MEL DE CRESPIÀ
Diumenge 26 de febrer. A les 9 del matí . 
Sorti da de la plaça Major. Resseguirem un 
tram del nou sender de Llevant i descobrirem 
el plafó de Can Paperina. 
Iti nerari d’uns 8 km: Crespià, La Plana, Camí 
Missader, veïnat de Llavanera, Mina, Rentador 
de Can Paperina, Caselles, Crespià. 
A Can Paperina es farà una peti ta lectura de 
com era la vida al mas, amb l’assistència d’un 
dels anti cs estadants i la seva família. 
Arribada a les 12 h.
Organitza: Senders de Crespià i Ajuntament 
de Crespià.
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HomeWoodHome
Construccions amb fusta

664 687 895
@homewoodhome
infohomewoodhome@gmail.com

ESPONELLÀ
FESTA DE LA CANDELERA
El dissabte 4 de febrer, Esponellà celebra la 
Festa de la Candelera amb els següents actes: 
A 2/4 de 12. Missa Solemne amb benedicció 
de les candeles.
A les 4 de la tarda. Sardanes a la plaça Major, 
amb la cobla Bisbal Jove. Ball del tortell 
tradicional amb les pabordesses de la Mare 
de Déu de la Candelera, d’Esponellà, Batllori i 
Martí s. Dansa del Ball del Tortell.

BERENAR DEL DIJOUS GRAS
Dijous 16 de febrer. A 2/4 de 6 de la tarda, 
a l’Espai 1 d’Octubre. Berenar per celebrar el 
Dijous Gras.

FONTCOBERTA
FIRA DE LES 2 I 4 RODES

DISSABTE 4 DE FEBRER
De 8 a 18 h. Davant del pavelló.

AEIG PLA DE L’ESTANY

20è ANIVERSARI
Divendres 24 de febrer, a les 20 h. Al Museu 
Darder. Taula rodona a càrrec de Mercè 
Juanola.

Dissabte 25 de febrer. A la plaça de l’Església 
de Fontcoberta.
A les 11 h. Benvinguda.
A les 11:30 h.  Espectacle, a càrrec de Dion 
Magic.
A les 14 h. Dinar, a càrrec d’Arròs de Dos. 
Tiquets a 12 euros, al Bar Restaurant La Brasa 
i Bar Can Pons.
A les 16 h. Sobretaula i concert.
A les 18 h. Hora dels Adéus.
A les 18:15 h. Aft er, a càrrec de Dj Max.

PORQUERES
CARNESTOLTES DE PORQUERES 
BALL DE DISFRESSES I CONCURS
Divendres 10 de febrer, de 5 a 7 de la tarda. 
A la plaça Major de Porqueres. Animació 
infanti l amb Jordi Tonietti   amb l’espectacle 
Fem una festa, celebrem el Carnestoltes. Una 
proposta per cantar, ballar i fomentar l’ús de la 
imaginació.
Les AFA’s del Frigolet i l’Entorn ens faran la 
presentació de les Carrosses de Carnestoltes 
parti cipants en el concurs de rues de 
Banyoles. A més a més, farem un concurs de 
disfresses i hi haurà un fantàsti c premi per a la 
millor disfressa de cada categoria:
1. Originalitat. Premi a la disfressa més 
original.
2. Residu 0. Premi a la disfressa més 
sostenible.
3. Caracterització. Premi al millor maquillatge i 
caracterització.

Més informació a www.porqueres.cat

BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ
TALLER POESIA
Dimecres 15, a les 19 h. En el marc de 
la programació cultural de Rerelteló i 
concretament de l’obra El temps de les 
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tortugues, la seva autora i intèrpret Dora 
Cantero impartirà a la biblioteca el taller 
La poètica dels objectes, on descobrirem la 
poesia que s’amaga darrere dels objectes 
quotidians i explorarem les seves possibilitats 
com a metàfora, mitjà d’expressió i suport a la 
paraula a través del teatre d’objectes. 
Activitat complementària de l’obra teatral El 
temps de les tortugues.
Activitat oberta a tothom. 

HORA DEL CONTE
Divendres 17, a les 17:30 h. El monstre de 
colors. A càrrec de La Formigueta Curiosa.
El monstre de colors ha vingut d’un altre 
planeta per experimentar les emocions 
humanes.
Un dia es lleva confós i fet un garbuix 
d’emocions. Com s’ho farà? Qui ajudarà el 
petit i innocent monstre a posar ordre?
Els infants ajudaran el monstre a posar 
ordre en les seves emocions i participaran 
acompanyats de música i identificaran cada 
emoció i aprendran a obtenir els beneficis de 
cadascuna d’elles.
Activitat adreçada a mainada a partir de 4 
anys.
Aforament limitat, cal inscripció prèvia a 
bit.ly/3XDLOP3

CLUB DE LECTURA
Dimecres 22, a les 19 h. Comentarem la 
lectura d’Amor a l’art, de Tània Juste. Premi 
Prudenci Bertrana 2021.

HORA DELS MÉS PETITS
Dijous 23, a les 17:30 h. Sons per a nadons. A 
càrrec d’Alquímia Musical.
Taller de massatge sonor adreçat als més 
menuts. Volem que els nadons puguin 
experimentar aquesta vivència de benestar 
i pau en família en un ambient relaxat, íntim 
i serè. Es realitza fonamentalment amb 
bols tibetans, i també hi intervenen altres 
instruments com el didgeridú, les tinghes, el 
monoacord i la veu. Tots aquests instruments 
tenen en comú la riquesa harmònica, un dels 
factors essencials en els beneficis que ens 
aporta el so.
Activitat adreçada a famílies amb infants de 0 

a 3 anys.
Aforament limitat, cal inscripció prèvia a 
bit.ly/3CZ6Grs

ELS + PRESTATS DEL 2022
Coneixerem quins documents van ser els 
més prestats del 2022: tant novel·la, llibres 
de coneixements, pel·lícules, contes infantils, 
còmics....

EXPOSICIÓ
Del 7 al 22 de febrer. Jugant a il·lustrar. 
Exposició de Txell Darné. A través de 26 
il·lustracions i 20 jocs il·lustrats per la 
banyolina coneixerem la seva obra.
Veniu a la biblioteca a jugar amb els jocs de 
l’exposició! 

EXPOSICIÓ
Del 6 a l’11 de febrer. 90 anys ERC al Pla de 
l’Estany.
L’exposició compta amb 21 plafons exposats 
cronològicament des de la constitució d’ERC a 
la comarca, inclou fets històrics, personatges 
rellevants i successos dels diversos municipis 
de la comarca, entre els quals hi ha el 
municipi de Porqueres. Una exposició amb 
retrospectiva històrica que té com a comissari 
l’historiador Jordi Galofré.

Divendres 10 de febrer, a les 19 h. Jordi 
Galofré farà una xerrada sobre l’exposició. 
Activitat oberta a tothom.

NOVETATS
A partir de l’1 de febrer la Biblioteca amplia 
l’horari: obrim també els dijous al matí de 10 
a 13 h.

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

Horaris:
Dilluns i dijous, de 10 a 13 i de 16 a 20 h. 
Dimarts, dimecres, 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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RERELTELÓ

TEMPORADA 2022. 8A EDICIÓ.
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.
Segueix l’actualitat a Instagram @rereltelo.
Tota la programació i venda d’entrades a: 
www.rereltelo.cat

Divendres 3 de febrer, a les 20.30 h. TEATRE 
- POESIA - MÚSICA. EL TEMPS DE LES 
TORTUGUES. Espectacle en castellà. 10 €.

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA + RET:
En el marc del Club de lectura de la biblioteca 
Carles Fontserè, Dora Cantero impartirà el 
taller La poètica dels objectes, on descobrirem 
la poesia que s’amaga darrere dels objectes 
quotidians i explorarem les seves possibilitats 
com a metàfora, mitjà d’expressió i suport a la 
paraula a través del teatre d’objectes. 
Dimecres 15 de febrer, a les 19 h., a la 
Biblioteca Carles Fontserè.
Cal inscripció prèvia.

Divendres 24 de febrer, a les 20.30 h. 
MÚSICA. MAESTRO ESPADA. Folklore murcià 
del futur. 10 €.

Divendres 3 i dissabte 4 de febrer. 
LA GRIMPADA. Àmbit Territorial.
Tota la informació i inscripcions a:
www.lagrimpada.org

TALLERS ANUALS
CISTELLERIA
Horari: dijous, de 10 a 13 h.
Preu: 50 € al mes. Material no inclòs.
Lloc: Taller.

PORTÉS ACROBÀTICS I VERTICALS – Bloc 1
Sessions: 27 gener, 17 febrer i 31 març.
Horari: de 17 a 20 h.
Preu: 105 € tot el bloc 1.
Lloc: Aula 1 i Sala polivalent.

DANCEHALL
Horari: dimarts, de 19 a 20.15 h.  
Preu: 30 € al mes.
Lloc: Sala polivalent.

Tota la informació detallada de la programació 
de tallers i inscripcions a: 
www.centrecivicporqueres.cat

VISITA GUIADA A L’ESTUDI TALLER 
CARLES FONTSERÈ 
PATRIMONI CULTURAL
Dissabte 11 de febrer, a les 12 h.
Tarifes: entrada general: 4€ / entrada reduïda: 
2€. Consulta les condicions per saber si tens 
dret a gaudir de tarifa reduïda i/o gratuïta. 
Inscripcions a www.porqueres.cat
Atenció: les visites de grups de 10 o 
més persones, contacteu directament a 
patrimonicultural@porqueres.cat o al telèfon 
972 573 612.

XERRADES GRATUÏTES A 
PORQUERES

A CÀRREC DE MONTSE TEIXIDOR 
Dijous 9 de febrer, a les 19h. TERÀPIA 
ESTRUCTURAL, demostració pràctica.

Dissabte 18 i diumenge 19 de febrer. 
FORMACIÓ MÒDUL I TERÀPIA 
ESTRUCTURAL. Aprenem a alliberar dolor i 
generar benestar.
Més informació i reserva de plaça al telèfon 
616 431 328. 
monsavida@gmail.com // sadeviure.com
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DONACIONS DE SANG  
Per reservar hora: donarsang.gencat.cat

21/02/2023 Centre Cívic de Porqueres. 
De 16 a 21 h.

04/03/2023 Clínica Salus de Banyoles. 
De 10 a 14 i de 16 a 20:30 h.

CASAL DE LA GENT GRAN - CAMÓS 

DIJOUS LLARDER
Dissabte 18 de febrer, a 2/4 de 6 de la tarda, al 
pavelló municipal de Camós.
BERENAR: amanida, pa amb tomàquet, carn a 
la brasa i postres. Vi, aigua, cava, café i gotes. 
Cal portar plats, gots i coberts. 
Preu: socis: 10 €; no socis: 12 €. 
Inscripcions: dies 13, 14 i 15 de febrer, de 3 a 
5 de la tarda, al Local Social.

ACTIVITATS ESPORTIVES 

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).
Descripció: Marxa popular no competitiva, 
tota la recaptació va destinada a la Fundació 
Oncolliga Girona. 

INSCRIPCIONS ANTICIPADES A: 
www.oncolligagirona.cat.

ORGANITZA: 
Club Atletisme Porqueres, Ajuntament de 
Porqueres i Fundació Oncolliga Girona.

CASAL DE LA GENT GRAN

DIJOUS LLARDER 
Dijous 16 de febrer, a les 15 h., al local social
caminada pel Pla de l’Estany.
A les 19h. Berenar-sopar al Local Social.  
Preu socis 10 €. Preu no socis 15 €. 
Cal portar coberts. 
Podeu apuntar-vos-hi del 6 al 15 de febrer.

DINAR I BALL DE CARNESTOLTES DEL 
CASAL DE LA GENT GRAN
Dissabte 18 de febrer, a les 14 h., a Can 
Carreras. Dinar i ball de Carnestoltes. 
Menú: amanida, arròs, pollastre i botifarra, 
postres, cafè i gotes. Cal portar coberts.
Tot seguit, Ball (us animem a venir disfressats). 
Podeu apuntar-vos-hi del 6 al 15 de febrer. 
Preu socis: 15 €. Preu no socis 20 €. 

US INFORMEM QUE 
Tenim propostes de viatges. 
Informació a les oficines del Casal.

DURANT EL MES DE FEBRER 
Podeu passar per les oficines del Casal per fer 
efectiva la quota de socis any 2023.
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BAIXANT EL SOMNI
Per Josep Maria Cabra Roca, psicòleg i terapeuta 
gestalt.

Dia 7 de febrer, de 18 a 20 h., al casal del barri 
Mas Palau de Banyoles, trobada de somnis, 
dins les activitats organitzades per l’Associació 
de veïns del barri.

Dia 9 de febrer, de 18 a 20 h., a l’Espai Jove 
del pavelló municipal de Melianta, cercle de 
somnis, dins les activitats organitzades des de 
l’Ajuntament de Fontcoberta.

Activitats gratuïtes. 
Més informació: tel. 659 212 839.

ATUREM LES GUERRES
Des de l’octubre passat han sorgit en diferents 
poblacions catalanes (Girona, Figueres, 
Barcelona, Oliana, Sabadell...) grups de 
persones, petits grups de persones que van 
creixent, que es planten regularment davant 
d’edificis oficials (ajuntaments o altres) i el que 
volen és clar: Aturem les guerres, siguin les 
que siguin!
Tot i que es va originar amb la guerra 
d’Ucraïna (no per donar raó a uns o als altres), 
a l’entorn de gent com Martí Olivella, antic 
insubmís i conegut activista, la causa es fa 
extensiva a qualsevol conflicte del món. 
Aquestes persones consideren que l’escalada 
bèl·lica no arregla res, al contrari afegeix més 
llenya al foc!
Amb aquesta acció regular i persistent es 
vol fer una crida a la ciutadania. Es veu clar 
que els estats i els governs no semblen tenir 
gaire interès a resoldre els conflictes per 
vies diplomàtiques, per això s’incita aquesta 
ciutadania que es posicioni per reclamar un 
gir. Tenim unes clares emergències: climàtica, 
energètica, alimentària i resulta que els diners 
van, en bona part, a engreixar els exèrcits i la 
indústria de les armes!
Per això us comuniquem que aquesta 
iniciativa també ha arribat a Banyoles.

Podeu trobar-nos els dissabtes, de 12 a 
1, davant de l’Ajuntament i estem a punt 
d’entrar una moció al Ple de l’Ajuntament de 
Banyoles (tal com s’acaba de fer a Girona) 
demanant un posicionament públic del nostre 
govern local sobre aquesta iniciativa amb 
mesures vinculades a la resolució per mitjans 
diplomàtics dels conflictes, implantació 
de sistemes de defensa no-violenta o la 
reconversió de la indústria i la cultura de la 
guerra cap a la seguretat humana enfront del 
canvi climàtic i la pau.
Han començat pocs però són persistents. 
Apel·lem a les vostres consciències. Tant de 
bo aquest missatge s’estengui com una taca 
d’oli! El nostre món necessita urgentment un 
món de pau i no de guerra!

(Aquest és un text que parteix de i reprodueix 
-de manera resumida- un article signat per 
Albert Maroto i Genover el passat 14 de gener al 
Diari de Girona).

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 €. 

CRIDA DE VOLUNTARIAT 

L’ASSOCIACIÓ CANAAN PLA DE L’ESTANY 
TREBALLA AMB PERSONES AMB 
ADDICCIONS
Crida: Dues persones per fer tasques 
administratives i d’altres. Mínim 2 hores a la 
setmana.
Contacte: Anna Mullera. 
canaandireccio@gmail.com 
Telèfons 972 573 022 - 678 776 641.

Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany.
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COL·LABORACIÓ
Per Dr. August Corominas

Professor de Fisiologia Humana
de l’Universitat Autònoma de Barcelona

Nauru i les terres rares
Al sistema periòdic dels elements químics 
crida l’atenció l’existència d’uns elements molt 
actuals, poc coneguts, que s’anomenen terres 
rares. Aquests minerals són necessaris per al 
progrés de la nova tecnologia en la direcció 
de la transició energèti ca amb vista al futur de 
sostenibilitat de la biosfera.
Són 17 elements químics de tres grups 
lantànids i actí nids i són l’escandi, itri, lantà, 
ceri, praseodini, neodimi, prometi , samari, 
europi, gadolini, terbi, disprosi, holmi, erbi, tuli, 
iterbi i luteci. I els minerals críti cs per a transició 
ecològica són anti moni i fl uorita.
Aquests elements i algun més que no consta 
tenen múlti ples aplicacions com a catalitzadors 
del procés de la síntesi d’amoníac, síntesi 
i aplicacions novotecnològiques, síntesi 
de compostos organometàl·lics, millora en 
la fabricació de làmpades de descàrrega, 
radiodiagnòsti c, ressonància magnèti ca 
nuclear, material fosforescent… El gadolini, 
lantà i itri estan relacionats amb la millora de 
les pantalles de wolframat de calci. I moltes 
aplicacions més. Es preveu una gran explotació 
tecnològica als fons marins de les rodalies de 
l’illa de Nauru.
Situada al Pacífi c, a la Micronèsia, de 12.000 
habitants, al sud de l’Equador, és el tercer 
país, després del Vati cà i Mònaco, amb més 
índex d’obesitat i diabeti s del món. Aquesta 
és la raó del nostre interès per aquest tema 
d’ecologia mèdica i de medicina preventi va. I 
epidemiologia mèdica. Fins al segle XVI hi vivien 
habitants primiti us; van ser envaïts per grups 
de polinesis, japonesos i indonesis, que van 
ser responsables de la transmissió de moltes 
malalti es (això també va passar amb la invasió 
dels espanyols als països sud-americans) com 
verola, xarampió, tosferina, dift èria i sífi lis.

A la Segona Guerra Mundial van ser envaïts 
pels japonesos i alliberats pels nord-americans 
de la VI Flota. Els seus menjars favorits van 
ser des de llavors xocolata, dolços, begudes 
ensucrades, hamburgueses, brioixeria… És 
a dir, menjars porqueria hipercalòrics amb 
elevat índex glucèmic. A més, van desembarcar 
màquines i vehicles que estalviaven tots els 
esforços. Va actuar el gen estalviador i es 
va produir una gran incidència de diabeti s, 
obesitat, síndrome metabòlica pels problemes 
d’insulinoresistència… Són les malalti es de la 
colonització. Avui és el país amb més incidència 
d’obesos. Per això l’anomenen l’Illa dels Obesos.

ELS TRESORS MARINS DE NAURU
Pel que sembla, a parti r del 2023 el fons abissal 
no explorat s’obrirà a la mineria. S’hi extrauran 
els materials i els minerals que necessita la 
nova economia verda i sostenible. L’Autoritat 
Internacional del Fons Maríti m està gesti onant 
permisos perquè les indústries puguin iniciar 
els treballs sobre el fons marí. S’hi extrauran 
nòduls polimetàl·lics i s’obti ndrà magnesi, calci, 
coure, cobalt, níquel, ti tani, itri i tel·luri.
En aquest món hem de fer una refl exió, parlem 
en nom de la conservació de la biosfera i ara 
anirem a furgar al fons marí de la Micronèsia.



35 anys al servei dels clients de la nostra comarca

IMPORTANTS DESCOMPTES EN 
ASSEGURANCES DE VIDA I ACCIDENTS

I-SEGUR
CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL

BANYOLES
CORBALAN ASSESSORS - DES DE 1986

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

Xarxa Nacional de Corredors d’Assegurances

CONSULTA’NS SENSE COMPROMÍS

Pressupostos sense compromís

Botiga: Passeig Mn. Constans, 172 - Banyoles 
Tels. 972 57 05 90 - 630 261 366
Taller: C/ Pintor Solives, 82 - Banyoles 
Tel. 972 57 10 57
tapissatsvilanovasoler@gmail.com

CORTINES SCREEN - TOT TIPUS D’ESTAMPATS
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LA FOTO NOTÍCIA D’ARA FA….
Foto: Joan Comalat Text: Josep Grabuleda

L’estiu de 2006 a Porqueres es va inaugurar un 
nou establiment hoteler, l’Hotel de Can Prat.  
En aquesta imatge de l’1 d’agost de 2006 es 
veu la inauguració de l’Hotel de Can Prat de 

Porqueres. 

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

La foto notícia d’ara fa 17 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
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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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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.
DONA amb experiència en 
neteja, busco feina de neteja 
a cases o oficines. Telèfon 
631 434 236.
BUSCO feina els dilluns i 
dimarts en restaurant o altres 
treballs. Tel. 661 905 390.
XARXES Socials. Som dues 
estudiants de Publicitat i 
RP interessades a portar les 
xarxes socials del teu comerç. 
Tels. 640 391 759 - 
640 258 501.
ANA LUCIA. M’ofereixo per 
treballar amb gent gran. 
Tel. 622 565 704.

VOLS tenir hort a Banyoles? 
Tel. 629 513 654.
M’OFEREIXO per passejar 
gent gran o gossos. Telèfon 
622 185 980.
COMPTABLE amb 
experiència s’ofereix per 
portar comptabilitats. Telèfon 
639 773 573.
ES NECESSITA administratiu/
iva per empresa de Banyoles, 
preferiblement a jornada 
completa. Flexibilitat d’horari. 
Jornada de treball de dilluns 
a divendres. Interessats/
des enviar currículum a: 
genercv2023@gmail.com
SI ÉS PROPIETARI, li lloguem 
el seu habitatge donant-li 
garantia del cobrament de tot 
el lloguer. Tel. 972 572 468.
VOLS FER un regal original? 
Es fan caricatures en llapis i 
en color. Tel. 747 40 85 23 
(Peipetit).

SI NECESSITES guardar 
mobles, trastos, etc., estaran 
ben guardats a 100 m de la 
zona esportiva. Telefon de 
contacte 656 194 936.
DONA de Banyoles busca 
feina per cuidar mainada o 
gent gran. Tel. 638 980 912 
(Isabel).
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.
COMPRO discos rock, jazz, 
blues, etc., revistes musicals, 
tebeos antics, àlbums de 
cromos. Ho recullo a domicili. 
Tel. 626 016 641.
ES VEN sofà i dues butaques. 
Molt nous. Preu 150 €. 
Tel. 650 689 716.
CAPGROSSOS, caricatures, 
peces cartró-pedra per 
encàrrec, construcció 
restauració. Tel. 667 940 819 
www.obrador3a.com.
RESTAURACIÓ i decoració de 
mobles i objectes, pressupost 
sense compromís. 
Telèfon 667 940 819
www.obrador3a.com. 
S’OFEREIX xofer amb 25 anys 
d’experiència en el transport. 
Carnet C i CAP vigents. 
Disponibilitat:15 dies. Telèfon 
680 707 640.

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

VOL VENDRE el seu pis o 
casa? Tenim una cartera de 
clients compradors. Telèfon 
608 172 754.
NOIA 36 anys busca feina 
per hores Pla de l’Estany. 
Experiència hostaleria, cura 
de mainada, neteja. Telèfon 
606 677 559.
DONA amb experiència 
busca feina de neteja i/o 
ajudant de cuina. Telèfon de 
contacte 615 609 300.
VENC casc d’esquí 57/60, 
autocaravana bebè llorones, 
barriguita, castell canterlo 
Littel Pony, joguina musical 
bebè, disc dur multimèdia, 
llibre Tea Stilton. Telèfon de 
contacte 677 732 266.

GUARDEM autocaravanes, 
barques, motos, etc. Telèfon 
629 513 654.
VENC necesser viatge, 
termòstat aquari, parc 
bebè, cadireta i alçador 
cotxe, moble rebedor, peces 
barbacoa, tamboret, catifes. 
Tel. 660 475 195.
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.
NOI DE 21 ANYS, busco 
millor oportunitat de treball. 
Tinc cotxe. Tel. 722 447 702 
(trucar a la tarda).

DESBROSSAMENT amb 
tractor de parcel·les, camps, 
boscos, etc. Telèfon de 
contacte 616 451 021 (Jordi).
VENC patins línia, llibre 
llenguatge musical n. 2, 
sabates futbol núms. 35 i 36, 
bambes Munich núm. 34, 
jocs de sobretaula infantils, 
sac de dormir junior. Telèfon 
972 584 055.
TOT EN PINTURA. Empresa 
de pintura en general, 
seriosa, professional i 
responsable. Pressupostos 
sense compromís, adequats 
als temps de crisi, especialitat 
en façanes (bastida pròpia 
homologada). Lluís Massegú. 
Tel. 680 336 757.

ES BUSCA
LAMPISTA/

INSTAL·LADOR 
AMB EXPERIÈNCIA 
EN CLIMATITZACIÓ

S’OFEREIX:
FEINA ESTABLE CONTINUADA, 

INCORPORACIÓ IMMEDIATA 
I SOU BRUT ANUAL D’ENTRE 

29.000 A 34.000 €, SEGONS VÀLUA 
I EXPERIÈNCIA DEMOSTRABLE.

INTERESSATS, 
ENVIEU CURRÍCULUM A: 

curriculumpladelestany@gmail.com
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ASTRONOMIA Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

Brossa espacial
Avui dia, les escombraries espacials són una 
de les majors amenaces pels satèl·lits. Les 
infraestructures basades en aquests satèl·lits 
són essencials per una multi tud de serveis 
sobre els quals es basa la nostra vida diària, 
des de la meteorologia i les fi nances fi ns 
a la comunicació o el transport global de 
mercaderies i passatgers.
L’era espacial va començar el 1957 amb el 
llançament del primer satèl·lit Sputnik per 
part de l’URSS. A parti r d’aquell moment s’han 
llançat –amb data de març de 2022–, 6.180 
coets, sense comptar-hi les fallades. Tenim en 
òrbita de la Terra 12.720 satèl·lits, dels quals 
5.200 encara estan en funcionament. La xarxa 
de seguiment espacial controla vora 30.000 
peces suscepti bles d’originar impactes, 
originats per les més de 630 col·lisions, 
explosions o altre fet anòmal que hagi pogut 
causar la fragmentació de les peces.
Amb aquestes xifres s’esti ma que existeixen 
més de 750.000 objectes majors d’1 cm en 
òrbita de la Terra que podrien originar danys 
en cas de xocs. Es mouen a una velocitat al 
voltant dels 30.000 km/h, o sigui, entre 
8 i 9 km/s, per tant cal conèixer les seves 
trajectòries per calcular possibles punts de 
col·lisió per tenir temps de fer les maniobres 
d’escapatòria convenients. Els objectes entre 
1 mm i 1 cm passen dels 130 milions, total 
unes 10.000 tones en pes.
Tant la NASA com l’ESA i altres ens espacials 
intenten promoure mètodes per capturar i 
destruir els objectes existents, però és una 
feina inabastable. Hem estat llançant coets 
i satèl·lits a l’espai durant tants anys que ara 

no podem desfer la feina. Ningú havia previst 
que l’òrbita de la Terra fos una deixalleria 
d’unes mides tan impressionants.
I no anem per bon camí, succeeix el mateix 
amb el coets que enviem a la Lluna, també 
l’estem converti nt en una deixalleria. El 1959 
ja es va estavellar el primer, la nau Moon 2 de 
l’URSS, i fa poc el Chang’e 5 de la Xina a la 
cara oculta.
La forma ideal de treballar a l’òrbita terrestre, 
seria deixar caure les peces inservibles de 
tal manera que es cremessin a la reentrada 
i contacte amb l’atmosfera, però això no 
estava previst i encara estan donant voltes al 
planeta. A la llarga cauran, però caldrà esperar 
molts anys.
No és aquest l’únic problema de contaminació 
a l’espai, ara les grans empreses tecnològiques 
en comunicació volen posar milers de nous 
satèl·lits en òrbita, com els 12.000 de l’Starlink 
d’Elon Musk per fer una internet global. El 
resultat serà que contaminarem l’espai i ja no 
el tornarem a veure net mai més.

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








