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L’ENTREVISTA
Redacció d’Els Colors

Les Guerrilleres del Ganxet
Carme Vinyoles, Loles Caparrós, Maria Dilmé i Marta Padrès

Com i quan neix Guerrilleres del Ganxet?
Les Guerrilleres del Ganxet neix el 2015 per 
conti nuar la feina que havia començat Banyoles 
Knitti  ng. A l’inici érem quatre dones i al llarg 
d’aquests anys conti nuem essent quatre dones, 
però no les mateixes.

Quin és el vostre objecti u?
El nostre objecti u és embellir la nostra ciutat. 
Fer ganxet ho fem perquè ens agrada. De les 
quatre en som dues que treballem i les altres 
dues no treballen. A vegades alguns dels 
nostres projectes són reivindicati us i engloben 
violència de gènere, independència, el suport 
a la dona... i altres vegades són purament 
estèti cs, com per exemple per Nadal o per 
la festa de Sant Jordi, sempre respectant les 
persones que viuen a l’entorn i els objectes que 
vesti m amb el ganxet. 

Hi dediqueu molt de temps, al ganxet?
És clar, les que no treballen hi poden dedicar 
més temps, sense oblidar la seva acti vitat diària, 
i les que treballem ho fem a les nostres hores 
lliures. Evidentment, quan tenim algun projecte 
concret a la vista hi dediquem molt més temps.

Teniu suport fi nancer per la compra del material?
En primer lloc ens agradaria agrair molt 
a la gent que col·labora amb material 
desinteressadament quan ho demanem a 
través de les xarxes socials, la resposta que 
obtenim d’arreu del territori català ens omple 
d’energia i ens esti mula a conti nuar, fa que ens 
senti m molt esti mades. 
Sempre busquem fórmules per fi nançar nous 
projectes. Per exemple, hem intercanviat 
trossos o peces d’anti cs projectes a canvi de 
llana. També hem desfet peces per aprofi tar la 
llana. Ho rentem, ho desfem i ho reuti litzem en 
nous projectes.
Malgrat que no estem consti tuïdes ofi cialment 
com a associació hem d’agrair a l’Ajuntament de 
Banyoles el recolzament que ens ha donat en 
els muntatges.  

Quines són les vostres accions més destacades?
La nostra obra més destacada va ser el 
projecte de la plaça Major de 2021, que va 
consisti r en tapar els 44 arcs de la Plaça i es va 
anomenar Arquitectura de Fils. Un altre projecte 
destacable va ser el cartell de l’(a)phònica amb 
ganxet, que es va exposar a la Fundació Lluís 
Coromina. Folrar el balcó de l’Ajuntament de 
Banyoles, la font de davant de l’Ajuntament, 
una barca de rem pel Club Natació Banyoles, 
les parti cipacions a Temps de Flors de Girona... 
són altres projectes en què hem treballat. El 
setembre del 2017 varem ser guardonades com 
a Banyolines del l’Any com a Millor Iniciati va 
Social, etc.

Esteu preparant nous projectes?
Ara mateix estem preparant una peti ta sorpresa 
per commemorar el 8 de març, Dia de la Dona. 
A més, tenim previst parti cipar al primer 
Festi val del Ganxet de Colònia, a Alemanya, 
amb un arc del projecte Arquitectura de Fils, que 
vam presentar a la plaça Major a fi nals de març. 
I fi nalment, pel proper mes de maig, estem 
preparant Dona Primavera, que presentarem a 
Temps de Flors de Girona.

Si voleu contactar amb Les Guerrilleres del Ganxet, 
podeu fer-ho buscant @lesguerrilleresdelganxetbny 
a Instragram o Facebook.
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NOTÍCIES

El Recòndit perd l’eti queta de festi val i es converteix en una 
programació regular que proposarà 24 dates amb 32 arti stes als 
municipis de menys de 2.000 habitants del Pla de l’Estany. Ho 
fa amb un cartell artí sti c de primer nivell que combinarà grans 
referents de l’escena musical catalana, com Lluís Gavaldà, Clara 
Peya, Núria Graham o Quimi Portet, amb arti stes emergents de 
futur.

El projecte, a més, manté l’aposta de lligar el Recòndit a la comarca i seguirà fent caminades i 
acti vitats paral·leles per descobrir i donar valor al privilegiat entorn natural del Pla de l’Estany. 
També s’estrena en aquesta edició la ReconWit, una cervesa artesana exclusiva del Recòndit i que 
només es podrà trobar a les 24 dates del projecte.

EL RECÒNDIT 2023 PROPOSARÀ UNA PROGRAMACIÓ AMB 32 ARTISTES EN 
ELS MUNICIPIS PETITS DEL PLA DE L’ESTANY

L’Ajuntament de Banyoles ha presentat l’aplicació Sportway 
Banyoles amb la qual vol promoure el turisme esporti u a la ciutat. 
La nova aplicació, que ja es pot descarregar per a les diferents 
plataformes, inclou iti neraris per Banyoles i comarca, càpsules 
amb entrenaments i experiències i punts d’interès turísti c, així 
com pretén crear una comunitat a l’entorn de l’esport.
El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles, Jordi Congost, 

ha destacat que “Sportway Banyoles vol ser una nova eina per a tots aquells amants de l’esport que 
visiten la nostra ciutat, ja sigui per a fer-hi turisme o per a entrenar-hi aprofi tant l’entorn”. 
La regidora de Promoció Econòmica, Anna Tarafa, ha destacat que “a més de l’esport, l’aplicació inclou 
també informació d’interès turísti c per als visitants”.

BANYOLES ESTRENA L’APP SPORTWAY BANYOLES PER PROMOURE EL 
TURISME ESPORTIU

El festival gironí Black Music 
Festival celebra la seva 21a 
edició de l’1 al 26 de març amb 
concerts a Girona i Salt, però 
també a Fornells de la Selva, 
Barcelona, Corça, Reus o 
Torroella de Montgrí. Entre els 
concerts d’aquesta nova edició 
destaquen el tribut a The 
Temptations amb un dels 
membres originals de la 
formació, The Main Squeeze o 
Lady Blackbird, juntament amb 
activitats gratuïtes que 
completaran la programació. 
Enguany, un dels plats forts del 
festival serà el Hip Hop al Parc, 
la jornada de música urbana, 
que tindrà lloc el 25 de març al 
parc Central de Girona amb les 
actuacions de Sr. Oca, Las 
Ninyas del Corro i Metro. 
L’altra gran cita oberta a tothom 
és el clàssic Black Music 
Pícnic, el 26 de març al parc del 
Migdia. Aquest any la iniciativa 
comptarà amb Rock per Xics, 
la Black Music Big Band i la 
cantant barcelonina Monique 
Makon acompanyada de 

l’Original Jazz Orquestra Taller 
de Músics, la qual presentarà 
l’espectacle Back to Amy, el 
primer tribut a Amy Winehouse 
amb una big band de l’Estat. 
Dins la programació gratuïta, el 
certament també repeteix la 
Black Music Silent Disco, que 
tornarà a recórrer els carrers del 
Barri Vell de Girona i que 
acabarà amb el concert del desè 
aniversari dels garrotxins The 
Rusties, i el Black Music Quiz. 
Pel que fa a la resta de 
programació podem trobar l’únic 
concert a l’Estat de The 
Temptations Review feat. 
Glenn Leonard, l’homenatge 
més destacat a escala mundial 
a The Temptations, o The Main 
Squeeze, en un recital exclusiu 
a Europa. També està 
programat el concert de Lady 
Blackbird, entre d’altres. Podeu 
consultar tota la programació a 
www.blackmusicfestival.com. 
Tal com explica el director del 
festival, Pau Marquès, la 
programació sempre ha sigut 
anar més cap a la “prescripció i 

descoberta” d’artistes que no a 
l’aposta per valors populars, 
més segurs a la taquilla.
  
PRÒXIMA PARADA: 
ELS PAÏSOS CATALANS
Enguany el festival també farà 
un concert a Mallorca amb Los 
Deltonos i Roulotte. L’actuació 
serà el 4 de març a la sala 
Zombies de sa Pobla. La 
“petjada” del Black Music a les 
Balears se suma a la de 
Perpinyà, que ja fa any que acull 
un dels concerts del festival de 
música negra gironí. Aquest any 
serà el torn de Joe Lous 
Walker al Meditador. 
El director del Black Music 
Festival, Pau Marquès, ha 
avançat que ara ja treballen 
perquè a l’edició de l’any 2024 
puguin organitzar un concert al 
País Valencià. L’objectiu és 
estendre el festival “en tot el 
territori dels Països Catalans”. A 
més, ha assegurat que aquesta 
és una marca amb la qual Black 
Music se sent “còmode” per a 
promocionar. 

The Temptations, The Main 
Squeeze i Lady Blackbird caps de 
cartell de la 21a edició del Black 
Music Festival
El certamen vol expandir-se al País Valencià 
a partir del 2024

Concert de Freedom first al Centre 
Cultural La Mercè el passat 1 de febrer. 

Autor: Black Music Festival
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DONES AMB HISTÒRIA

999
Els van prometre feina i les van portar a l’infern d’Auschwitz
És el nombre de dones d’entre 16 i 35 anys 
que van ser enganyades, que van parti r 
d’Eslovàquia creient que anaven a treballar 
per al seu govern durant uns pocs mesos, era 
una «oportunitat de feina» que, literalment, no 
podien rebutjar. Les primeres que van arribar 
al camp d’extermini eren noies eslovaques, 
de famílies de classe benestant amb una 
bona educació i estudis, d’un peti t poble 
d’Eslovàquia. Es van acomiadar de pares i 
germans als quals mai més van tornar a veure, 
algunes fi ns i tot es van deixar convèncer 
per les amigues. Van pujar a un tren que va 
arribar a Auschwitz el 26 de març del 1942. 
Allà es van trobar amb altres dones alemanyes 
provinents de Ravensbrück, que havien estat 
seleccionades com a kapos. En total eren 999 
noies jueves i poquíssimes van sobreviure.

Per què 999? Sembla que ho va planifi car 
meti culosament Himmler, que era un maniàti c 

del control, i no deixava res a l’atzar. Van 
arribar-hi el 26 de març de 1942, que era una 
data astrològicament important per a ell, i 
el nou és el número que uti litzes quan vols 
acabar alguna cosa.

Allà les van barrejar, per veure com responien 
psicològicament, amb altres dones que eren 
criminals, dones a qui havien empresonat 
per enfrontar-se al Tercer Reich, hi havia 
prosti tutes que havien estat vícti mes de 
tota mena d’abusos, també assassines i les 
van posar a càrrec de les noies més joves 
i innocents que no tenien ni idea de què els 
esperava.

Els van tatuar un número al braç, les van 
obligar a despullar-se, els van afaitar el cap i 
el pel púbic, les que van sobreviure a aquest 
infern recorden que cada matí  hi havia un 
munt de draps en un racó del barracó, eren 



les dones que havien 
mort durant la nit. Els 
recomptes, durant 
hores a la intempèrie, 
fermes, gelades, 
tremoloses i les 
pallisses les deixaven 
esgotades: «Cada 
ordre era un cop. Ens 
peguen tot el temps, 
tot el dia, per res. És 
conti nu, tant que ja 
ni tan sols em dol. 
No serveix de res 
anar a l’hospital. El seu primer refl ex és fer-te fora 
d’allà; el segon, matar-te». és el testi moni d’una 
supervivent al camp. Tenien polls, gana i diarrees 
causades pel mal estat del que menjaven. Les que 
van sobreviure, al ser alliberades no pesaven més 
de 30 quilos.

Eren considerades indignes i insignifi cants, per 
ser jueves i dones, van ser els peons d’un gran 
pla de destrucció humana, però les que van 
sobreviure ho van explicar perquè no quedés 
perdut en la història.

Cap d’elles sabia que estaven desti nades a 
Auschwitz. Els llibres d’història han pogut passar 
per alt aquest fet, però la veritat és que el 
primer grup de jueus deportats a Auschwitz per 
treballar com a esclaus no incloïa combatents de 
la resistència, ni presoners de guerra, no hi havia 
ni un sol home presoner en aquells vagons de 
besti ar. Era un tren de 999 noies solteres, venut a 
l’Alemanya nazi per una dot de 500 Reich Marks, 
l’equivalent a 200 euros.

Si voleu saber més coses sobre aquestes dones 
i el que van haver de viure, podeu llegir el llibre 
de l’autora Heather Dune Macadam, 999. Les 
primeres dones d’Auschwitz.

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!

BAR - RESTAURANT

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

EL TEU PUNT DE TROBADA!

el_trobador

CELEBRA AMB NOSALTRES 
EL DIA DE LA DONA 

C/ Born, 10 · BANYOLES · Telèfon 669 744 127
Dilluns i dimarts, tancat
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LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA
Per Josep Grabuleda

Un carro bolcat
A vegades hi ha accidents de trànsit que 
resulten “simpàti cs”. El 1912, quan el carros 
eren encara els “amos de les carreteres” i 
hi havia comptats automòbils, va passar un 
incident a la carretera de Girona a Banyoles 
amb un carro de transport que es va bolcar.
Els fets ens l’expliquen el gironí El Norte, del 
27 de febrer de 1912, i el banyolí El Amigo del 
Pueblo, del 3 de març del mateix any.
El Amigo del Pueblo informa que, en el 
quilòmetre 13 de la carretera de Girona a 
Banyoles, es va bolcar un carro carregat de sacs 
de sal el dilluns 26 de febrer: “En el kilómetro 
13 de la carretera de Gerona á ésta, el 26 del 
pasado Febrero volcó un carro lleno de sacos 
de sal”. Llavors, com ara, la sal era un producte 
molt necessari en l’alimentació humana i a 
Banyoles n’hi havia una demanda assegurada.
S’ha de dir que no va ser una topada entre 
vehicles ni que els animals de sang de transport 
hi ti nguessin res a veure, sinó que el carro 
simplement es va bolcar. S’ha de tenir present 
que en aquesta època hi havia moltes queixes 
pel mal estat de la carretera, hi abundaven 
els clots i semblava més un camp llaurat que 
una carretera pròpiament dita. És de suposar, 
doncs, que el carro es va bolcar a causa del mal 
estat d’aquesta carretera.

Dalt del carro hi anaven Pere Daniel Nierga, 
que el conduïa, i la seva dona, Carmen Arti gas 
Torrent. Tots dos varen caure a terra i van 
quedar sepultats pels sacs de sal: “Carmen 
Arti gas y Pedro Daniel que iban en el carro 
quedaron sepultados bajos los sacos.” La parella 
transportava els sacs de sal per a un altre i no 
era un producte per a consum propi.
Colgats pels sacs de sal, Pere Daniel Nierga i la 
seva dona Carme Arti gas no es podien moure i 
estaven en perill de mort («de morir aixafats») i 
va ésser imprescindible treure’ls de sota. 
Per sort, a la carretera en aquell moment (no 
es coneix l’hora exacta de l’accident) passaven 
diferents persones i la parella va poder ésser 
rescatada sense gaire difi cultat pels vianants 
i per una parella de la guàrdia civil: “Merced 
al rápido auxilio que les prestaron varios 
transeuntes y una pareja de la Guardia Civil”. 
La “cosa” no va anar a més i tan sols varen pati r 
unes lleus contusions: “solo sufrieron leves 
contusiones.”
No se sap quants sacs de sal transportaven 
Pere Daniel Nierga i Carme Arti gas, però, sí se 
sap que l’accident podia haver estat molt greu 
i que varen tenir la sort de només pati r alguna 
contusió sense gaire importància.



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



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

RESTES ARQUEOLÒGIQUES
Esponellà es troba sota la presència d’un castell 
que dominava la població. Abans, però, de 
comentar les restes d’aquesta arquitectura militar, 
fem un cop d’ull al camp de la prehistòria, perquè 
en el terme municipal d’Esponellà hi ha dos 
jaciments arqueològics, la cova Mariver i les 
Encantades. Són dues coves naturals utilitzades 
per fer-hi enterraments, on s’han trobat materials 
del neolític i de l’edat de bronze que es conserven 
al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. 
Totes dues coves estan situades a Martís i consten 
en l’Inventari arqueològic de la Generalitat. Tenen 
també interès des del punt de vista de 
l’espeleologia. 

ARQUITECTURA MILITAR
En el municipi d’Esponellà trobem dos elements 
patrimonials que han estat declarats BCIN (Bé 
Cultural d’Interès Nacional): el castell d'Esponellà i 
Can Bofí de la Torre. Tots dos són exemples 
notables d’arquitectura militar.
El castell d’Esponellà s’alça, alterós, en un turó que 
domina la població. Els seus orígens són molt 
antics. El castell es construí al segle XIII, a partir 
d’una torre de guaita del segle XI. Al llarg dels 
segles va anar passant a mans de diverses famílies: 
els Palera, els Corbera, els Muntanyà, etc. És 
conegut l’episodi de l’assassinat del canonge Pere 
Piferrer, rector de la parròquia, quan deia missa a 
la capella del castell, l’any 1647. Darrerament s’hi 
han realitzat diverses campanyes d’excavació, que 
han posat al descobert algunes de les estructures 
del castell.  
Can Bofí de la Torre, situat al veïnat de Martís de 
Dalt, és una masia fortificada  d’origen medieval (s. 
XIV), molt reformada al segle XVIII, quan s’aixecà 
el portal barroc, amb una imatge de sant Narcís. 
Presenta diverses llindes i finestres d’origen 
medieval que, a l’interior, mantenen els 
festejadors. 

BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL
Les tres esglésies parroquials del municipi són BCIL 
(Bé Cultural d’Interès Local):  Sant Cebrià 
d'Esponellà, Sant Iscle i Santa Victòria de Centenys 
i Santa Maria de Vilert. Totes tres són 
originàriament romàniques (s. XI-XII). Tot i que han 
estat molt transformades en segles posteriors, 
conserven encara finestres i altres elements de 
tradició romànica.
Hi ha altres elements religiosos que també han 
estat declarats Bé Cultural d’Interès Local: l’ermita 
de Sant  Miquel, a Centenys, documentada ja al 
segle XVI i recentment restaurada per un grup de 
voluntaris; la capella de Sant Esteve, a Vilert, del 
segle XIV i reformada al segle XIX; i la creu de 
terme de Martís, dels segles XIV i XV, tot i que la 
creu que hi ha ara és una còpia de l’original, que es 
conserva al Museu Arqueològic Comarcal de 
Banyoles.
Dos edificis més són també Bé Cultural d’Interès 
Local: Cal Baró i la Torre de Vivet. Cal Baró, a 
Esponellà, és una masia del segle XVIII que va ser 
propietat dels barons d’Esponellà i que actualment, 
un cop restaurat acuradament, és la seu de 
l’Ajuntament. Per la seva banda, la Torre de Vivet, al 
veïnat de les Caselles, és un altre exemple notable 
de masia fortificada, d’origen medieval.

El castell d’Esponellà.

Esponellà (1)
Arquitectura militar i religiosa

Ajuntament d’Esponellà, Centenys i Vilert
Tel. 972 597 800 · ajuntament@esponella.cat · www.esponella.cat
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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

S’acosta, ja arriba l’hora! Les flors floriran mentre pel cel plou. 
Jo contemplaré com s’acaba l’hivern per agafar el vol. 

Ja s’acaba, ja arriba l’hora! El sol il·lumina fins tard el dia, el verd de la 
primavera i les nostres famílies!

Català: Agró Blanc; Castellà: Garza Blanca; Anglès: Great egret; Llatí: Ardea alba

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS
Fa fins a 90 cm d'alt i l'envergadura de les ales arriba fins a 1,90 metres. El plomatge és 
sempre blanc. És un ocell silenciós, fins i tot a les colònies de cria, on tan sols se solen sentir 
els pollets reclamant el menjar. A la tardor s'uneixen amb bernats pescaires. Només en 

comptades ocasions es posen dalt dels arbres.

Per Clínica 1001

E S T U D I
O L I V E R
G R À F I C

ESDEVENIMENTS

COMUNICACIÓ

DISSENY GRÀFIC

MÀRQUETING DIGITAL

PÀGINA
WEB

CREACIÓ
CONTINGUTS

CONCEPTUALITZACIÓ

ANIMACIÓ

P l a ç a  T u r e r s 2 - 1 r 2 a
972 581 103

www.olivergrafic.com
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MENJAR BÉ
Per Jaume Fàbrega

Amanida de faves
Malgrat que aquesta amanida consta en algun 
gran o peti t llibre de cuina catalana com a 
“tradicional”, el cert és que va ser creada per 
un famós cuiner empordanès, Josep Mercader 
(1926-79), un dels “pares” de la cuina catalana 
moderna. 
A parti r del seu èxit esclatant, s’ha incorporat 
a les cartes de molts restaurants i fi ns i tot a la 
cuina familiar, dins un interessant camí d’anada 
i tornada. 

INGREDIENTS
800 g. de faves sense tavella (o uns 150 g. per 
persona).
Unes quantes fulles d’enciam.
Una tallada de pernil salat o serrà 
(aproximadament).
Una branca de menta.
Quatre cullerades d’oli extra verge.
Dues cullerades de vinagre (de xerès, de 
banyuls, de cava).
Tres o quatre fulles de menta fresca.
Una culleradeta de mostassa blanca o 
d’estragó (opcional).
Sal.
Un pols de sucre.
Pebre.

ELABORACIÓ
Prepareu una salsa, batent en un bol l’oli el 

vinagre, la mostassa, el pebre, la menta ben 

picada, el sucre i la sal. Feu bullir les faves, 

sense tavella, amb aigua, sal i un brot de menta, 

mirant que quedin lleugerament grenyals. 

Deixeu-les refredar.

En una enciamera barregeu les faves, l’enciam 

tallat a la juliana i el pernil (opcionalment amb 

una mica de gras) tallat a ti retes. Amaniu-ho 

amb la salsa vinagreta que heu preparat.

NOTES
Heu d’uti litzar faves peti tes, molt tendres: són 

al mercat a parti r del gener fi ns a la primavera.



Cra. C-66 km, 41,8
CORNELLÀ DEL TERRI (Girona)
Tel. 972 59 40 23

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

Horari: 
De dilluns a divendres, de 6 a 23:30h. 
Dissabte i diumenge, de 7 a 23:30h.

HABITACIONS 24h

TOTS ELS PARTITS DE FUTBOL...

I LES CURSES DE MOTO GP I FÓRMULA 1

VINE A DISFRUTAR DE...

HABITACIONS REFORMADES 
AMB TV i BANY COMPLET

ÚNIC 
CANAL AUTORITZAT 
per emetre
tot el futbol 
als locals públics

ESCANEJA PER A 
MENÚ DIARI

GAUDEIX DE 
LA NOSTRA 
TERRASSA 
D’HIVERN
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CONSULTORI OBERT
Per Marta Expósito

Època de refredats... 
Perquè el teu cos ti ngui unes bones defenses, 
primer de tot serà important eliminar 
aliments que no et benefi cien. Ja saps que els 
ultraprocessats no són la millor opció. Evita 
comprar aliments massa processats i de baixa 
qualitat. Serà imprescindible que a casa entrin 
aliments reals, aliments que sabem d’on venen, el 
mínim de processats, de qualitat i de temporada.

Un cop hagis eliminat els ultraprocessats 
i esti guis comprant fruites i verdures de 
temporada, beguis aigua de qualitat i et moguis 
sovint, estàs preparat/da per posar atenció en 
alguns aliments que t’ajudaran: 

• Aliments probiòti cs com el iogurt natural 
sense sucre ni edulcorants arti fi cials, el kèfi r, 
els confi tats, el xucrut, el kimchi, te kombucha 
(en podries prendre 100ml al dia), etc. Aquests 
aliments ajudaran a mantenir una microbiota 
intesti nal sana, ja que la majoria de defenses 
del cos són a l’intestí . Amb això també t’has 
d’assegurar d’ingerir sufi cients verdures, fulles 
i fruites de temporada que faran un efecte 
prebiòti c a l’organisme. 

• Entre els vegetals, et recomano especialment 
els alls i les cebes com a acció anti biòti ca. Al 
teu dia a dia serà important que hi hagi també 
les verdures crucíferes (bròquil, col, col-i-fl or, 
col kale, rúcula, ravenets...) i els pebrots com 
a vegetals amb bons nivells de vitamina C. 
Aquesta vitamina no s’acumula al cos i a més 
a més és molt volàti l, per tant procura menjar-
ne a diari i no coure massa els aliments.

• Les fruites amb més vitamina C són les 
cítriques (kiwi, aranja, taronja, ...). Procura que 
hi siguin presents cada dia.

• El zinc és un altre mineral molt interessant per 
ajudar el sistema immune. Els aliments que en 
contenen són les pipes de carbassa, les ostres, 
la carn, el peix, els llegums... 

• No oblidem la famosa vitamina D, la vitamina 
del sol, i ara que començarà a baixar la 
temperatura podem prendre el sol encara 
millor. Uns 10-20 minuts al dia serien ideals. 
Recorda sempre sense crema de protecció 
solar i sense maquillatge. 

Tot això i un bon exercici fí sic, ajudaran a millorar 
el sistema immune. Espero que sigui d’uti litat 
per tu i la teva família!

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

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

I GAUDEIX DE L’ESPORT!

GRADUA LA TEVA ULLERA 

A
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
MARÇ 2023

BANYOLES

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

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

FONTCOBERTA
Dies 20, 21, 22, 23, 24
NATÀLIA RUHÍ
Tel. 646 474 828 (Guàrdia)

CAMÓS
Dies 27, 28, 29, 30, 31
CARME FRIGOLÉ 
Tel. 673 586 979 (Guàrdia)

PORQUERES
Dies 1, 2, 3 
JOSEP M. TORRES
Tel. 667 989 894 (Guàrdia)

CORNELLÀ DEL TERRI
Dies 6, 7, 8, 9, 10 
M. CARME BUSQUET
Tel. 676 214 419 (Guàrdia)

SERINYÀ
Dies 13, 14, 15, 16, 17 
ROSA M. PIJUAN
Tel. 615 370 311 (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 Infi rmorum ...................................................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 Ofi cial 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
Ofi cina Jove del Pla de l’Estany - Cal Drac ...................972 58 32 11
Ofi cina 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 Poliesporti u de la Draga .....................................972 58 20 00
Policia Local .........................................................................972 57 57 57
Punt del Voluntariat ...........................................................972 58 03 88
Ràdio Banyoles ...................................................................972 58 04 33
Sanitat Respon ....................................................................902 11 14 44
Tanatori del Pla de l’Estany  .............................................972 58 35 25
Taxis  .....................................................................................972 57 05 14
Teisa ......................................................................................972 57 00 53
Urgències sanitàries ..........................................................061

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VILADEMULS
Ajuntament ..........................................................................972 56 02 04
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PREVENCIÓ I SEGURETAT
Per Faust Moreno Rodríguez

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

Pla Daga
La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
hem acti vat a tot Catalunya, des d’aquest mes 
de febrer, el Pla Daga sobre el control de 
ti nença i ús d’armes blanques amb l’objecti u de 
prevenir fets delicti us en aquest àmbit i reduir 
la presència d’aquest ti pus d’armes sobretot en 
entorns d’oci, llocs d’afl uència de persones i/o 
espais on es ti ngui coneixement que se’n pugui 
afavorir la ti nença i l’ús.
La creació d’aquest pla gira entorn de tres 
eixos principals: la prevenció, la detecció, 
l’atenció, la protecció i la investi gació. Respon 
a la necessitat de regular, ordenar i dirigir les 
actuacions policials en els següents àmbits: 
Les accions previstes en aquest pla afecten 
directament les unitats de seguretat ciutadana 
(de paisà i uniformades), investi gació, policia 
de proximitat, policia administrati va i àrees 
regionals de recursos operati us. L’objecti u és 
millorar les condicions objecti ves de seguretat 
a través de l‘anàlisi de les dades delinqüencials, 
la proacti vitat, la dissuasió i la reducció de 
conductes de risc, així com la millora de 
l’entorn.
El Pla també preveu l’impuls d’accions 
informati ves al personal de seguretat en funció 
de les problemàti ques i casuísti ca de cada 
territori. L’objecti u d’aquestes accions seran la 

tramesa d’aspectes d’interès al personal que 
treballa en locals en els quals s’ha detectat 
ús o acti vitat delicti va amb armes blanques, 
establint com a principal objecti u la protecció 
a les persones i usuaris dels locals i de la 
via pública. En aquestes formacions poden 
parti cipar les unitats regionals de policia 
administrati va. 
Així mateix, en locals o zones de concurrència 
pública en què a través de l’anàlisi realitzat 
es conclogui que caldria més presència de 
seguretat privada, d’acord anb el principi de 
transversalitat i corresponsabilitat, s’impulsarà 
el correcte dimensionament d’efecti us de 
seguretat privada en coordinació amb efecti us 
policials. 

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

609 284 872 21 anys al vostre servei

SERVEI 24 HORES

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



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



Setmana Santa 
Manípul de Manaies

24 _

ACTIVITATS DEL MANÍPUL DE 
MANAIES DE BANYOLES

EXPOSICIÓ DEL 19è CONCURS DE DIBUIX I 
PINTURA.
Dissabte 18 de març, de 17 a 20 h.
Diumenge 19 de març, d’11 a 13 h i de 17 a 20 h.
Lloc: Església de la Sagrada Família. Plaça de les 
Rodes, 28
Entrada lliure.

DISSABTE 25 DE MARÇ 
A les 6 de la tarda, IX SPQRTida jove

DIUMENGE 26 DE MARÇ
Al matí. Sortida del Manípul a Argelaguer per 
assistir a l’acte per la pau, el diàleg i la concòrdia.

DILLUNS 27 DE MARÇ
Darrer dia per lliurar les fotografies del 10è 
Concurs de fotografia digital a l’adreça de correu: 
fotografia@manaiesbanyoles.cat

DIJOUS 30 DE MARÇ
A 2/4 de 8 del vespre, sortida de Manípul de 
l’església de la Sagrada Família de les Rodes 
i, acompanyament dels pendons a l’acte de 
lliurament als senyors pendonistes d’enguany.
Pendonista de la Congregació: Família Vilanova 
Brunsó.
Pendonista de la Germandat: Sra. Kathy Oliveras 
i Teixidor.

DIVENDRES 31 DE MARÇ 
A 2/4 de 8 del vespre, acompanyament, amb 
la Junta de la Congregació i de la Germandat, 
dels pendons des dels domicilis dels senyors 
pendonistes al temple parroquial.
A les 9, encapçalament de la tradicional i devota 
PROCESSÓ DE LA MARE DE DÉU DELS 
DOLORS
Acabada la processó, a la plaça de les Rodes, 
es donaran els premis del concurs de dibuix i 
pintura, del concurs de fotografia i a continuació 
es procedirà al lliurament de guardons als manaies 
que els han obtingut.

FESTA DE LA MARE DE DÉU DELS 
DOLORS 

TRIDU PREPARATORI
DILLUNS 27 DE MARÇ
DIMARTS 28 DE MARÇ
DIMECRES 29 DE MARÇ
A les 8 de vuit del vespre, Missa a l’església de 
Santa Maria dels Turers, predicarà Mn. Sebastià 
Aupí.

DIJOUS 30 DE MARÇ
A 2/4 de 8 del vespre. Lliurament dels pendons 
en els domicilis dels pendonistes d’enguany:
El de la Congregació, a la Família Vilanova Brunsó.
El de la Germandat, a la senyora Kathy Oliveras 
i Teixidor.

FESTA DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS
DIVENDRES 31 DE MARÇ
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DELS TURERS
A la 1 del migdia. Missa Solemne.
A les 8 del vespre. Celebració de la Missa.
A les 9 del vespre. PROCESSÓ DE LA MARE 
DE DÉU DELS DOLORS que sortirà de l’església 
parroquial i seguirà l’itinerari habitual pels carrers 
i places de la població.

PARRÒQUIA DE SANT PERE
A les 7 del vespre. Celebració de la Missa.

RECORREGUTS DEL MANÍPUL DE 
MANAIES DE BANYOLES · 2023
IX SPQRtida jove
Dissabte, 25 de març. A les 6 de la tarda.
Plaça de les Rodes, carrer Progrés, passeig de la 
Puda, carrer, passeig Mn. Lluís Constans, passeig 
Darder, carrer de la Barca, plaça del Carme, carrer 
Estany, plaça de les Rodes (recollir pas), carrer 
Vallespirans, carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 
plaça del Turers, carrer de la Canal, carrer 
Mercadal, carrer de Santa Maria, plaça de Santa 
Maria, carrer Sant Benet (parada i fotografia), 
carrer del Molí Canyer, carrer Sant Martirià, 
carrer Mercadal, plaça Major, carrer Porta dels 



Turers, plaça dels Turers, carrer de Mossèn Jacint 
Verdaguer, carrer Vallespirans i plaça de les 
Rodes.

Dijous, 30 de març. A 2/4 de 8 del vespre.
Plaça de les Rodes, carrer del Progrés, carrer de 
Guèmol, carrer de Mn. Baldiri Reixach, passeig 
de la Indústria, plaça dels Jurats, passeig de la 
Indústria, carrer Àngel Guimerà, plaça Major (per 
la dreta), carrer Mercadal, carrer Santa Maria, 
plaça Santa Maria (recollir pendons), carrer dels 
Valls, carrer Mercadal, carrer Major, plaça de la 
Font, carrer de les Escrivanies, plaça del Teatre, 
carrer del Puig, plaça del Monestir, carrer Nou, 
plaça de Santa Maria, carrer dels Valls, plaça 
dels Estudis, carrer Canal, carrer Abeurador, 
carrer de la Porta dels Turers,  plaça Major (per 
la dreta), carrer Àngel Guimerà, avinguda Països 
Catalans, plaça dels Turers, carrer de Mossèn 
Jacint Verdaguer, carrer Vallespirans i plaça de les 
Rodes.

Divendres, 31 de març. A 2/4 de 8 del vespre.
Plaça de les Rodes, carrer Vallespirans, carrer 
de Mossèn Jacint Verdaguer, plaça dels Turers, 
carrer de la Canal (pendonista Germandat), carrer 
Mercadal, carrer Major, plaça de la Font, carrer de 

les Escrivanies, plaça del Teatre, carrer del Puig, 
plaça del Monestir (pendonista Congregació), 
carrer Nou, plaça de Santa Maria, carrer Santa 
Maria, carrer Mercadal, plaça Major, carrer 
Mercadal, carrer de Santa Maria, plaça Santa 
Maria, carrer Sant Benet i carrer Navata.

ABANS PROCESSÓ
Carrer Navata, carrer dels Valls, plaça de Santa 
Maria.

PROCESSÓ
Carrer de l’Església, plaça del Teatre, carrer de les 
Escrivanies, plaça de la Font, carrer Major, plaça 
Major (per l’esquerra), carrer Àngel Guimerà, 
avinguda Països Catalans, plaça dels Turers, 
carrer Canal, plaça dels Estudis, carrer Sant 
Martirià, carrer Sant Antoni, plaça de Santa Maria 
i acabament dins de l’església.

DESPRÉS DE LA PROCESSÓ
Plaça Santa Maria, carrer de l’Església, pla del 
Teatre, carrer de les Escrivanies, plaça de la Font, 
carrer Major, plaça Major, carrer Àngel Guimerà, 
avinguda Països Catalans, plaça dels Turers, carrer 
de Mossèn Jacint Verdaguer, carrer Vallespirans i 
plaça de les Rodes.

Manaies de Banyoles · Any 2009 



Els colors que usem per pintar qualsevol espai de 
la casa influeixen de manera directa en les nostres 
emocions i estat d’ànim. Hi ha tons que poden 
exaltar, inspirar, calmar i irritar.
Passem gairebé el 90% del nostre temps en espais 
tancats, i gran part d’aquest percentatge, a l’habitació. 
En el cas dels joves, aquests veuen la seva habitació 
com l’escapatòria a tot el que els envolta, i cal crear 
un espai que s’adapti a les seves exigències perquè se 
sentin còmodes.
La majoria de joves busquen que la seva habitació 
reflecteixi el seu estil, humor i personalitat. Si 
l’habitació és per a una noia, elles tenen preferència 
pels colors pastel, roses, violetes, verds o lila, mentre 
que els nois prefereixen tons més sobris i metal·litzats 
com el gris, verd, blau i taronja.

ALGUNS DELS COLORS I COMBINACIONS QUE 
MARQUEN TENDÈNCIA, SÓN:
Lila i verd intens.
Lila intens combinat amb una tonalitat més suau o 
amb blanc.
Rosa xiclet i blanc per a crear lluminositat.

Gris clar amb gris fosc per a contrastar.
Aigua Marina.
Rosa i marró.
Blau intens i taronja.
Verd en diferents tons.
Negre i vermell per a trencar la rigidesa.
Aquesta és només una petita mostra dels colors 
que prefereixen els joves; no obstant això, no has 
d’oblidar que el més important sempre serà generar 
un espai que sigui del seu grat i que s’adapti als canvis 
que estan experimentant.

Colors que són tendència per a les 
habitacions juvenils
El més important sempre serà generar un espai que sigui del seu gust i que 
s’adapti als canvis que estan experimentant

Text: AMIC  Foto: istock.com

LLAR:  fusta, pintura, ...
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Habitació juvenil

Pintors

Xavi Clavero
Tel. 616 490 632

xaviclaveropintor@gmail.com

Rubén Parreño
Tel. 615 169 759

rubenparrenor@gmail.com
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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

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

680 336 757
972 574 769

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

 lluismasegu@hotmail.es

ABERN U
F E R R E T E R I A 

BERNAU-BANYOLES C/ Teixidor, 1 · 17820 - Banyoles (GIRONA)
972 580 715 · banyoles@bernauindustrial.com

BERNAU-BESALÚ C/ Piscina, 1 · 17850 - Besalú (GIRONA)
972 590 286 · besalu@bernauindustrial.com

BERNAU-OLOT Ctra. de La Canya, 82 · 17800 - Olot (GIRONA)
972 694 973 · olot@bernauindustrial.com

FERRETERIA INDUSTRIAL
FABRICACIÓ TUBS HIDRÀULICS

SUBMINISTRE INDUSTRIAL
DUPLICAT DE CLAUS

HIDRÀULICA / PNEUMÀTICA

LLUÍS TORRES - PINTOR

636 099 828
lluis.pinturaidecoracio@hotmail.com

C/ Sant Andreu, 90 bx-1
17834 Porqueres



Volem parlar una mica d’aquest material que 
nosaltres tan coneixem i que ens ha acompanyat 
durant generacions.
Cada dia i més sovint escoltem que l’ecologia i la 
sostenibilitat del planeta són prioritaris i observem 
com la demanda creixent de construir i fabricar amb 
aquest material noble que és la fusta és cada dia 
més sol·licitat. 

LA FUSTA I EL MEDI AMBIENT
No podem parlar de medi ambient sense parlar 
de la fusta. És cert que, avui dia, en les obres de 
construcció hi són presents una varietat molt àmplia 
de materials, però no podem obviar que la fusta i els 
seus materials derivats cada dia agafen més terreny 
a altres elements, ja que es tracta d’un dels materials 
més sostenibles perquè és un recurs renovable. 
Aquest material natural, gràcies a les seves 
característiques, és el que millor s’adapta a les 
diferents condiciones ambientals, tant se val viure 
en una zona molt freda o en la més calorosa, el 
clima és secundari quan parlem de fusta. També cal 
assenyalar que les emissions de C02 en el cicle de 
vida de la fusta són considerablement més baixes 
que altres materials, com per exemple, el formigó.

LA FUSTA I LA DECORACIÓ 
Professionals del sector com interioristes i/o 
arquitectes són els primers que avalen aquest 
material, i és sempre present en tot tipus de 
projectes. Tampoc podríem dir que la fusta és 
tendència o una moda, durant dècades s’ha guanyat 
un lloc central a totes les memòries de les obres i 

s’ha convertit en un element indispensable a l’hora 
d’executar diferents projectes. Així doncs, podríem 
referir-nos a la fusta com a un material atemporal, 
natural i evocador de sensacions de calidesa i 
confort en els espais on és present. 
El mercat canvia constantment, i la diversitat de 
materials en fusta cada dia són més amplis i diversos 
per donar resposta a les exigències del món actual. 
La fusta és un material versàtil i se n’utilitzen de 
diferents tipus segons el que s’hagi de construir o 
la finalitat que tingui. Trobem fustes més adequades 
per l’interior i altres per l’exterior, fustes més toves 
com el pi, l’avet o el cedre i d’altres més dures com 
el roure, el noguer, el cirerer i el castanyer. Cada 
una amb la seva tonalitat, coloració, rigidesa i 
mal·leabilitat que aporten al món de la construcció 
i decoració una resposta o solució a les diferents 
exigències de cada projecte i és això que la fa un 
material tan únic i estimat. 

La fusta, un material únic i versàtil 
Text: Jordina Pey - Fusteria JJ Pey

LLAR:  fusta, pintura, ...
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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

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

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

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



Sovint ens passa que, quan pensem en fer un canvi a 
casa, només ens venen al cap les pesades i costoses 
obres.
Doncs som aquí per explicar-te com fer-ho d’una 
manera fàcil i econòmica. Comencem!
En aquest article ens centrarem en la reforma d’una 
cuina, i de quines maneres i amb quins productes 
aconseguirem aquest canvi tan somniat!

ELS MOBLES
Cal que donem una nova vida a aquests mobles, ja 
que molts ens han quedat vells, d’algun color que 
ens avorreix i que, en conjunt, amb la resta de l’espai, 
no acompanya la nostra manera de ser o de viure.
Doncs només caldrà polir-los per obrir porus, 
aplicar una capa de Tkrom imprimació segelladora 
universal per fusta i dues capes de pintura Tkrom 
esmalt a l’aigua del color que t’agradi més. Posa-hi 
uns tiradors nous i llestos! Mai hauries pensat que 
renovar els mobles fos tan fàcil.

LES PARETS
Si ens centrem en les parets de rajola, serà tan 
fàcil com netejar i desinfectar. Aplicar una mà 
d’imprimació per rajola, com el Tixol primer 
universal, i aplicar dues capes de pintura Tkrom 
esmalt a l’aigua, de qualsevol color que t’imaginis! 
Per les parets de guix, escull un color que conjunti 
bé amb l’espai que estàs creant, o un paper pintat 
per alguna zona especial, com la zona del cafè, la de 
menjador o aquella paret que et queda sense vida. 

Has provat la pintura pissarra?
Les opcions són tantes com t’imaginis! Des 
de, col·locar fàcilment un revestiment de paret 
decoratiu  amb les peces que ofereix la marca Orac 
Decor, amb les quals podràs crear espais diferents 
en un mateix, fins aplicar un estucat modern, com 
són els estucats d’Oikos.

EL TERRA
Necessitem fer un repàs al terra, ja que segurament 
l’actual no acompanya al nou estil que estem 
aconseguint! Una opció econòmica i molt fàcil 
d’instal·lar són els terres viníl·lics, amb una gran 
varietat de dissenys per escollir, des dels que imiten 
el parquet, als que formen geometries, imitacions de 
rajola hidràulica, llisos, etc. 
I per acabar, caldrà harmonitzar aquest terra amb 
les parets, i una de les opcions més pràctiques són 
els tapasòcols de la marca Orac Decor, fàcils de 
col·locar i amb diferents dissenys, ens permeten 
renovar aquesta zona sense haver de retirar els 
existents i sense fer obres, donat que senzillament 
s’instal·len amb silicona per sobre dels que ja teníem.

Fes que cada detall importi! 
A Hiper Decoració et proporcionem cadascun dels 
productes que necessites, t’expliquem com aplicar-
los o instal·lar-los i a tirar endavant el teu projecte 
de reforma sense obres!

Hiper Decoració
Ctra. Bacelona 481· 17003 Girona · Tel. 972 22 23 22

Reforma sense fer obres!
Text: Joan Mallart · HIPERDECORACIÓ

LLAR:  fusta, pintura, ...
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Si combinar les portes de roure a casa s’ha convertit 

en un problema per a tu, no pots deixar de llegir 

aquest text on tindràs una idea increïble per treure el 

millor profit a la fusta més usada a Europa.

El roure s’integra amb facilitat a la decoració de la 

casa, no passa de moda i es pot fer servir per portes, 

finestres, pisos i mobles. A més, ofereix durabilitat i 

resistència.

Un dels estils de decoració que més força ha pres 

en els últims anys és el nòrdic i, si el combines amb 

les portes de roure, tingues la plena seguretat que 

estaràs donant identitat i un estil únic a la casa teva.

Els mobles nòrdics blancs combinen perfectament 

amb el roure i, a més, aporten llum i amplitud al teu 

espai amb una decoració neta, minimalista i amb 

detalls acollidors.

L’estil nòrdic o escandinau proporciona als ambients 

una atmosfera de naturalitat, tranquil·litat i harmonia 

amb un aire de relaxació per quan s’acaben les 

llargues jornades de treball.

Una de les raons per les quals aquest estil de 

decoració s’ha convertit en un dels favorits, és la seva 

senzillesa i simplicitat, que mai passa de moda i que 

converteix les portes de roure en la cirera del pastís. 

Una combinació perfecta.

Com que la idea principal de l’estil nòrdic és la 

de destacar la naturalesa, pots complementar la 

decoració amb moltes plantes, que faran brillar cada 

element que vas triar per casa teva.

Mobles d’estil nòrdic i portes de roure: 
aposta segura
El roure s’integra amb facilitat a la decoració de la casa i no passa de moda

Text: AMIC  Foto: istock.com

LLAR:  fusta, pintura, ...
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Estil nòrdic

EXPOSICIÓ I VENDA
FUSTERIA EN GENERAL

ARMARIS ENCASTATS SENSE OBRA
VENDA MOBILIARI A COL·LECTIUS

PARQUET
CUINES

Pol. Ind. de Fontcoberta - Ctra. de Banyoles a Figueres, 2 - 17833 FONTCOBERTA (Girona)
moblesjosmir7878@gmail.com -      fusteriajosmir

Mòbils:  627 57 05 23 Josep
 699 860 140 Francesc
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DEL TERRI
Tel. 872 720 057 - 676 989 031
marbresdelterri@hotmail.com

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

FUSTERIA D’OBRA
FUSTERIA DECORATIVA

TREBALLS AMB CNC

Av. Carles Fortuny, 4
17832 ESPONELLÀ (Girona)

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

PINTURES QUIM

www.pinturesquim.com

Quim Pintura Decoració

Ctra. Camós, 67 - 17834 Camós

972 572 025

686 452 608 - 696 445 275 

pinturesquim@hotmail.com
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GENERACIÓ POST

VIC MOLINER (músic, compositor i productor)

La teva història…?
La música i escriure, des de ben peti t, han estat 
la meva via de connexió amb quelcom molt 
profund i essencial de la meva persona, i potser 
també de les meves ancestres. Això ho explico 
així ara, després de molta introspecció i molta 
teràpia, quan era peti t no en tenia ni idea de 
per què, però simplement fer-ho em feia senti r 
coses molt profundes.
D’adolescent vaig formar part del grup 
banyolí Jamboree Gang, que va ser una època 
guapíssima, i això em va obrir un univers que va 
desembocar en estudiar més i acabar dedicant-
me professionalment a la música.
La meva història l’escriu la curiositat i 
l’inconformisme, anar fent i buscant sense 
parar. He publicat quatre discs de la meva 
música, l’últi m dels quals el presento aquest 
proper dissabte 11 de març, a l’Auditori de 
l’Ateneu de Banyoles, he produït desenes de 
discs d’altres arti stes, bona part dels quals a 
Olivera Estudi amb en Pau Brugada, he fet gires 
amb molta gent, he ensenyat música a escoles 
i conservatoris i més recentment hem creat 
un projecte de vida en comunitat a Beuda, 
que es diu Cal Tribu, on vivim de moment cinc 
persones, molts animals i on també fem cultura, 

acollida de persones i processos creati us i 
treballem per aconseguir un model de vida més 
just, sostenible i posant la vida al centre.

Ambició o vocació?
Ambició com a condicionament social, sóc un 
“millenial” occidental de classe benestant i per 
tant he crescut en aquest ambient i molt marcat 
per un capitalisme desfermat que ja agonitza 
(espero), però darrere de tot aquest soroll hi 
ha una vocació molt forta, unes ganes de viure 
irrefrenables, gràcies al llegat de les persones i 
experiències importants de la meva vida. 
 
Viure per treballar o treballar per viure?
Viure és una paraula que abraço amb tota 
l’ànima però treballar em grinyola una mica 
més, agafada des d’aquest signifi cat catòlic 
de sacrifi ci i pati ment que ens aixafa per totes 
bandes. Viure és quelcom inqüesti onable, 
res més a dir, però en relació a treballar he 
ti ngut la sort de poder-me plantejar que el fet 
de treballar vull que sigui una cosa que dóna 
senti t a la meva vida i a la de les persones que 
m’envolten, no només una eina per aconseguir 
diners. Si ti nc diners per viure una vida digna, 
no vull dedicar temps a treballar més per 
guanyar més diners, busco treballar per omplir 
de senti t la meva existència.
Fet aquest plantejament de màxims, en el meu 
dia a dia faig el que puc per enfrontar els meus 
dimonis, pors i inseguretats i acostar-me a 
aquest objecti u.
En forma de ti tular seria: Treballar vivint i viure 
treballant.





ON ANAR

36 _

BANYOLES
Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

ARTS ESCÈNIQUES

TEATRE
AN-KI
Cia. Ortiga.
AN-KI, de la companyia banyolina Ortiga, és 
una experiència teatral immersiva que proposa 
diferents visions de la mateixa història en la 
qual es convida el públic a obrir els sentits, 
per viure un conte sobre la desforestació i les 
conseqüències que porta. Durada: 60 minuts.
Espectacle per a tots els públics. Preu: 8 €.
Dissabte 4 de març, 18 h. i 20 h.
Diumenge 5 de març, 12 h., 17 h. i 19 h.
Espai: La Factoria d’Arts Escèniques.

CINEMA DOCUMENTAL
NO PLACE LIKE HOME
El Documental del Mes.
Una jove dona adoptada per una família 
noruega vol reconciliar-se amb els seus 
orígens a Sri Lanka, un viatge existencial 
convertit en un clam anticorrupció.
Versió original en noruec, anglès i singalès. 
Durada: 70 minuts. Subtítols en català i anglès. 
Preu: 3 €.
Dijous 9 de març, 20 h.
Espai: Auditori de l’Ateneu.

MÚSIQUES MODERNES
VIC MOLINER
Presentació oficial del disc Foc i endreces.

Cremem coses, n’endrecem d’altres, i així 
anem fent lloc per encaixar-hi tot el que 
vindrà. O més ben dit, ens proposem cremar 
i fer endreça, però fem el que podem. Foc 
i endreces és el quart disc del baixista, 
contrabaixista, productor i creador inquiet 
banyolí Vic Moliner.
Després d’una àmplia trajectòria i 
d’acompanyar multitud de projectes musicals 
com Clara Peya, Guadi Galego, Paula Grande 
o The Gramophone Allstars, entre altres, 
ens presenta la seva proposta més íntima i 
personal. El primer àlbum on canta ell mateix 
les seves cançons, que estrenarà a casa, 
acompanyat de dos dels grans creadors i 
músics de Banyoles.
Preu: 10 € anticipada / 13 € taquilla.
Dissabte 11 de març, 20 h.
Espai: Auditori de l’Ateneu.

TEATRE
LA PELL FINA
Sala Flyhard.
El Nacho i la Miranda, una jove parella de 
Barcelona, visiten uns amics que acaben de ser 
pares per conèixer el petit Jan. Tot sembla anar 
bé fins que el Nacho deixa anar, sense donar-li 
molta importància, que el bebè de l’Eloi i la 
Sònia... és molt lleig. A partir d’aquí, i tot i que 
els recent estrenats pares intenten treure ferro 
a l’assumpte, l’ambient s’enrareix i comencen 
a sortir a la llum algunes altres veritats que 
fins ara cadascú guardava. Durada: 75 minuts. 
Espectacle recomanat per a majors de 16 anys.
Preu: 15 €.
Divendres 17 de març, 20 h.
Espai: Teatre Municipal.
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CINEMA
SURO
Cicle Gaudí.
Nominada a millor interpretació i direcció 
novella als Premis Goya, nominada a 10 
candidatures als XV Premis Gaudí i premiada 
al Festival de Sant Sebastià
Direcció: Mikel Gurrea / Guió: Mikel Gurrea, 
Francisco Kosterlitz / Inèrprets: Vicky Luengo i 
Pol López. Durada: 116 minuts. Preu: 4,5 €.
Diumenge 19 de març, 18 h.
Espai: Auditori de l’Ateneu.

ESPECTACLE FAMILIAR
ELS OCELLS HO FAN, LES BALENES I LES 
PUCES TAMBÉ
Cia. Obskené.
A Els ocells ho fan, i les balenes i les puces també 
compartim aquests descobriments mentre 
projectem un món imaginari, sostenible, 
nou i diferent. Inspirada en el llibre La vida 
amorosa dels animals (editorial Takatuka), 
de la pedagoga Katharina von der Gatheni 
i la il·lustradora Anke Kuh, l’espectacle ens 
mostra com, dins el món animal, en qüestió de 
relacions i criança existeixen tantes variacions 
com puguem imaginar. Edat recomanada: a 
partir de 8 anys. Organitza: T tela Banyoles
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla.
Diumenge 26 de març, 12 h. i 17 h.
Espai: La Factoria d’Arts Escèniques.

PRESENTACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 
DE CULTURA DE BANYOLES
Després d’un any de treball, debat i reflexió, 
el primer Pla Estratègic de Cultura (PEC) de 
Banyoles arriba a les seves conclusions i al 
document final, que es presenta en un acte 
obert a tothom.
Dimarts 28 de març, 8 del vespre. 
Auditori de l’Ateneu. Entrada lliure.

TEATRE
HAMLET.01
De Sergi Belbel, amb Enric Cambray.
És possible entretenir i fer riure el públic amb 
el Hamlet de Shakespeare? I tant!  Aquesta 
és la fita de Sergi Belbel, que ha reconvertit 
el primer acte de la tragèdia en una veritable 

stand up comedy. O caldria dir stand-up 
tragedy? El monologuista que narra de cara al 
públic tots els successos és Enric Cambray.
Edat recomanada: A partir de 15 anys. 
Durada: 120 minuts. Preu: 12 €.
Dijous 30 de març, 20 h.
Espai: La Factoria d’Arts Escèniques.

BIBLIOTECA COMARCAL

ACTIVITATS  INFANTILS I FAMILIARS
CLUB DE LECTURA INFANTIL
Dijous 2 de març. 17 h. Biblioteca Comarcal. 
CLUB DE LECTURA. Gratuït amb inscripció 
prèvia. Un petó de mandarina, d’Eulàlia Canal.
Conductor: Xavi Garcia.

HORA DEL CONTE
Dijous 9 de març. 17:30 h. Biblioteca 
Comarcal. BIBLIONADONS. Gratuït. 
Toca-Toca, a càrrec de Pepa Contes.
Edat recomanada: de 0 a 3 anys.

Dissabte 11 de març. 12 h. Biblioteca 
Comarcal. CONTES EN ANGLÈS. Gratuït. 
Story Time, a càrrec de BNY Language Corner.
Edat recomanada: a partir de 4 anys.

Dijous 23 de març. 17:30 h. Biblioteca 
Comarcal. HORA DEL CONTE. Gratuït.
L’olla dels records, a càrrec de La Senyoreta.
Edat recomanada: a partir de 3 anys.

CONCURSOS
De l’1 al 30 de març. XVII CONCURS INFANTIL 
Per Sant Jordi un Punt de Llibre!
Dues modalitats: DIBUIX i POESIA.
El tema del dibuix i del poema són totalment 
lliures. La tècnica també (colors, retoladors, 
pintures, etc.).
Els poemes hauran de ser breus: rodolins (dos 
versos que rimen) o haikus (tres versos: 4-6-4).
CALENDARI:  
De l’1 al 30 de març: període de temps per 
a fer el dibuix i/o el poema i entregar-lo a la 
Biblioteca.
De l’1 al 17 d’abril: període de la votació 
popular dels dibuixos i dels poemes que 
més agradin dels seleccionats pel jurat 
professional.
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Dissabte, 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, a 
les 12 del migdia, just abans de començar el 
conte, es donaran a conèixer els guanyadors i 
les guanyadores dels concurs.
Els poemes i els dibuixos guanyadors 
s’editaran en forma de punt de llibre per a la 
Biblioteca.

MENSUAL / BIBLIOTECA COMARCAL
L’ENDEVINALLA DE LA RITA
QUI L’ENCERTA L’ENDEVINA!
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.
QUIN ATABALAMENT,
GASTO LES SABATES DE CENT EN CENT,
I EL DIA QUE M’ENTREBANQUI
TINDRÉ UN BON ACCIDENT!

ACTIVITATS ADULTS
CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL
Tanquem el cicle d’enguany dedicat al cinema, 
comissariat pels crítics Josep Mir i Pep Prieto.
Dijous 2 de març. 20 h. Auditori de l’Ateneu.
CINEMA. 3€. Odraek (2022), de Juli Suárez.
Durada: 1 hora i 15 minuts.

VERS L’ESTANY
Portem poetes a Banyoles, amb la seva poesia 
i la seva veu. Poetes d’expressió catalana que 
llegiran la seva obra i també obres d’altres 
autors. I cap lloc millor que la pesquera 
Gimferrer, a la vora de l’Estany, per acollir-los. 
Cada primer dissabte de mes, a les 12 h, de 
març a juny. Conductor: Joan-Lluís Lluís.

Dissabte 4 de març. 12 h. Pesquera Gimferrer.
RECITAL POÈTIC. Gratuït. Carles Rebassa.
Des de Mallorca i Barcelona, Carles Rebassa 
(Palma, 1977) porta la seva poesia arreu dels 
Països Catalans, amb una obra que li ha valgut, 
entre altres, el Premi Carles Riba 2018 per 
Sons Bruts i el Premi Gabriel Ferrater 2020 per 
El Caire Formentera.

CLUB DE LECTURA
Dimarts 14 de març. 19 h. Museu Darder.  
CLUB DE LECTURA. Gratuït amb inscripció 
prèvia. Distòcia, de Pilar Codony.
Aquesta és una història d’amor entres dues 
vaques. També és la història d’uns quants 
parts complicats i de maternitats doloroses. 
I de moltes altres històries. És una història 
sobre decisions difícils. I és també una història 
de connexions inesperades.
Ens hi acompanyarà l’autora.

Dijous 23 de març. 20 h. Biblioteca Comarcal. 
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS. Gratuït amb 
inscripció prèvia. Orlando, by Virginia Woolf.
Virginia Woolf’s exuberant “biography” tells 
the story of the cross-dressing, sex-changing 
Orlando who beguins life as a Young noble 
in the sixteenth century and moves through 
numerous historical and geographical worlds 
to finish as a modern woman writer in the 
1920’s.
Moderator: Matthew Tree

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

Dissabte 18 de març. 12 h. Museu Darder.
PRESENTACIÓ. Gratuït. Poema de Gilgamesh,
amb Lluís Feliu, Adelina Millet i Sam Abrams. 
Una de les obres més antigues i belles de la 
literatura universal compta amb una nova 
versió extraordinària en català. Els dos 
traductors, juntament amb el prestigiós 
crític nord-americà Sam Abrams, ens 
parlaran d’aquest text immortal que narra les 
proeses de Gilgamesh, rei d’Uruk, i del seu 
company Endiku, i on apareixen ja les grans 
preocupacions de l’ésser humà de tots els 
temps.

EXPOSICIONS
De l’1 al 31 de març. Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ DOCUMENTAL. Poesia.
Reculls poètics per acompanyar el cicle Vers 
l’Estany i celebrar el Dia Internacional de la 
Poesia, el 21 de març.
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NOVETATS MARÇ 
INFANTIL - FICCIÓ
De mica en mica: contes tradicionals per a 
primers lectors. Noemí Fernàndez. Estrella Polar.
Nina i Milo. Marianne Dubuc. Joventut. 
Al revés. Florence Hinckel. Cruïlla. 

INFANTIL - CONEIXEMENTS
L’Abracadabrant enciclopèdia de bruixes i 
bruixots. Bernard Villiot. Barcanova. 
Les bruixes. Cécile Roumiguère. Baula. 
Il·lusions òptiques. Fosforo. Animallibres. 
 
NARRATIVA JUVENIL
L’amenaça verda. Roger Tarrés. Fanbooks. 
Com la bogeria em va explicar el món. Dita 
Zipfel. L’Altra tribu. 
L’hora dels mosquits. Jose López. Cruïlla. 
Nosaltres som ara i aquí. Jostein Gaarder. 
Amsterdam. 
Skandar i el lladre de l’unicorn. AF Steadman. 
Salamandra. 
Tots dos moren al final. Adam Silvera. Fanbooks. 

ADULTS - FICCIÓ
Em menjo els versos. Angela Marinescu; 
selecció, traducció i pròleg de Corina Oprae. 
Godall. 
L’escuma. Helena Guilera Recoder. Periscopi. 
Mi libro madre, mi libro monstruo. Kate 
Zambreno. Ediciones La Uña Rota. 

ADULTS - NO FICCIÓ 
No-coses: canvis radicals del món en què vivim. 
Byung-Chul Han. La Magrana. 
Quan la vida ens dol: construir la salut mental i 
recuperar la felicitat. Jaume Funes. 

Zoocities: animals salvatges a la ciutat. Joëlle 
Zask. Vitamina K. 
 
CÒMIC
La Noni i el complot de les flors. Sole Otero. Bang. 
Taller d’interpretació. Nick Drnaso. Finestres. 

CINEMA
Alcarràs. Carla Simón. Catalunya 2022. 
Promesas de París. Thomas Kruithof. França 
2022. 

MÚSICA
: ). Pau  Vallvé.
Rere tot aquest fum. Gemma Humet.

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

MUSEUS DE BANYOLES

XERRADES
Dijous 9 de març, a les 5 de la tarda. 
Sala d’Actes del Museu Darder. DIJOUS 
CULTURALS. Dreta extrema, dreta radical i 
populismes. A càrrec de Salvador Martí i Puig. 
Catedràtic d’universitat en Ciències Polítiques 
a la Universitat de Girona.
Més informació: Museu Darder de Banyoles, 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org; 
Tel. 972 574 467.
Organitzen: Àrea d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Banyoles, Associació Gent 
Gran de Banyoles, Casal Cívic i Comunitari de 
Banyoles, Museus de Banyoles. 
Activitat gratuïta.
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PROMOCIONS
Dissabte 4 de març. Gangues al Carrer. 2x1 
als Museus de Banyoles. Amb motiu de les 
Gangues al Carrer, el Museu Darder oferirà un 
2x1 en el preu de l’entrada. 
Lloc: Museu Darder (Museu Arqueològic, 
tancat per obres).
Organitzen: Ajuntament de Banyoles, Museus 
de Banyoles, Associació Banyoles Comerç i 
Turisme. 

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE 
BANYOLES

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. 
Organitza: Memorial Democràtic de Catalunya, 
Generalitat de Catalunya, Museu Arqueològic 
de Banyoles, Ajuntament de Banyoles.
Entrada gratuïta.

VISITES GUIADES
Dissabte 4  i diumenge 19 de març; dissabte 
1 d’abril. 
Hora: 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.
Entrades: museusdebanyoles.cat
Organitza: Museu Arqueològic de Banyoles, 
Ajuntament de Banyoles.
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà 
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.

Divendres 17 de març. A les 16 h. A la Vil·la 
romana de Vilauba.
Què ens expliquen els arqueòlegs de Vilauba? 

Jornada de portes obertes per a conèixer les 
darreres troballes a la vil·la romana de Vilauba. 
Els mateixos arqueòlegs de l’excavació ens 
faran  les explicacions sobre els treballs 
arqueològics que s’hi estaran desenvolupant i 
els resultats més destacats.
Edat: a partir de 7 anys. Preu: gratuït.
Durada: 1 hora.
Entrades: museusdebanyoles.cat
Organitza: Museu Arqueològic de Banyoles, 
Ajuntament de Banyoles.
Amb reserva prèvia. 

Dissabte 18 de març. A les 11:30 h. Al 
Monestir de Sant Esteve.
Tresors del monestir. El monestir de Sant Esteve 
de Banyoles, origen de la vila, alberga dues 
peces molt destacables del gòtic català: el 
retaule de Santa Maria de l’Escala i l’arqueta 
de Sant Martirià. Aquestes joies del segle XV 
articularan la visita que ens permetrà conèixer 
també com era la vida al monestir. 
Edat: A partir de 7 anys. Durada: 1,5 h
Preu: 18/3: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
3/6: gratuïta.
Entrades: museusdebanyoles.cat
Organitza: Museu Arqueològic de Banyoles, 
Ajuntament de Banyoles.
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà 
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.

ACTIVITATS FAMILIARS
Dia 11 de març. A les 11:30 h. A la Vil·la 
romana de Vilauba.
A la romana! Descobrim Vilauba. Saps què 
és un triclini? I un larari? Vine a Vilauba i 
descobreix com vivien els habitants d’aquesta 
vil·la romana. Hauràs de buscar les pistes que 
et permetran esbrinar-ho... Al final de la visita, 
veurem la reconstrucció de la vil·la en 3D amb 
les tauletes digitals!   
Edat: A partir de 7 anys. Durada: 1,5 h.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Entrades: museusdebanyoles.cat
Organitza: Museu Arqueològic de Banyoles, 
Ajuntament de Banyoles.
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà 
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.
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MUSEU DARDER

XERRADES
Dissabte 11 de març. A les 7 de la tarda. A la 
Sala d’Actes del Museu Darder de Banyoles i 
en directe per YouTube.
TARDES DE CIÈNCIA. Forats negres 
supermassius: els motors més potents de 
l’Univers. A càrrec de Mar Mezcua (Institut de 
Ciències de l’Espai - CSIC).
Es parlarà de forats negres supermassius, 
estel·lars i de massa intermèdia, així com sobre 
canibalisme galàctic i la seva relació amb 
la detecció d’ones gravitacionals, les quals 
ofereixen la millor prova de l’existència dels 
forats negres.
Organitzen: Astrobanyoles, Museu Darder, 
Ajuntament de Banyoles. 
Activitat gratuïta.

VISITES GUIADES
Dissabte 4 de març. De 10:30 a 13 h. 
Punt de trobada: Museu Darder (es farà una 
breu presentació introductòria al tema a la sala 
d’actes del Museu).
ITINERARI DE GEOLOGIA URBANA PER 
BANYOLES. Un passeig per la ciutat tot 
observant i identificant més de 20 tipus de 
roques i fòssils que podem veure fàcilment en 
façanes i paviments de diferents habitatges i 
establiments de Banyoles.
Preu: activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
Més informació i reserves: www.
museusdebanyoles.cat
Organitzen: Limnos, Museu Darder, 
Ajuntament de Banyoles.

ACTIVITATS FAMILIARS
Dissabte 25 de març. A les 11 h.
Punt de trobada: Zona Banys Vells. 
Punt finalització: Museu Darder (el 
desplaçament es farà a peu).
DIA MUNDIAL DE L’AIGUA.
Exploradors de l’Estany. Descobrirem tot 
el que ens amaga l’Estany i el seu entorn! 
Observarem els macroinvertebrats que viuen a 
dins i sabrem perquè són importants. Després, 
tots junts, caminant, ens dirigirem cap al 
Museu Darder, on descobrirem i aprendrem 
un munt de coses més sobre l’estany.

Edat: a partir de 6 anys acompanyat d’un 
adult.
Preu: gratuït amb reserva. Durada: 2 hores.
Entrades: www.museusdebanyoles.cat
Organitza: Museu Darder de Banyoles, 
Ajuntament de Banyoles.
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà 
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.

LLIURAMENT DE PREMIS
Divendres 24 de març. A les 20 h. A la Sala 
d’Actes del Museu Darder.
Premi Astrobanyoles de Recerca i Divulgació 
Científica. Lliurament dels premis als 
guanyadors de la Tretzena Edició.
Organitza: Astrobanyoles.
Activitat gratuïta.

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

2a MOSTRA INTERNACIONAL DE 
CURTMETRATGES MAL DEL CAP
Dia 29 de març. De 19:30 a 21 h. Al Museu 
Darder. Per a tots els públics. Entrada gratuïta. 
Organitza: Associació La Guerrilla 
Comunicacional.
Per segon any arriba a les comarques gironines 

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

Segueix-nos a les xarxes!
@sexyloveshop11

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.

www.sexilove.es
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la Mostra Internacional de curtmetratges Mal 
del Cap. Des del 25 de març fins a l’1 d’abril la 
mostra és projectarà per tota la província de 
Girona. El 29 de març serà el dia de Banyoles. 
Es projectaran cinc curtmetratges i tindrem la 
presència d’Alba Lozano, directora d’un dels 
curts, per tenir un col·loqui amb el públic.
Els cinc curtmetratges han estat premiats a 
nombrosos festivals nacionals i internacionals, 
alguns han estat preseleccionats pels Òscars i 
els Goya. Els curtmetratges són:

SAFE. EUA – 2021. Josema Roig.
En plena nit, una nena espantada sent un 
soroll a l’exterior i té por d’un monstre, però 
sovint hi ha perill a dins.
 
PARLEZ VOUS? Espanya – 2021. Aitor de Kintana.
Eric és director en una humil acadèmia de 
francès i l’encarregat aquests darrers dies de 
trobar un nou professor. Per això està fent una 
sèrie d’entrevistes de feina, però són un simple 
tràmit perquè avui s’hi presenta Javier, el 
candidat amb millor currículum i immillorables 
referències per al lloc.

NEGUINHO. Brasil – 2021. Marcal Vianna.
Zeca és un noi d’una zona humil que va 
guanyar una beca en una escola privada, a 
la seva mare la convoquen a una reunió amb 
la mestra del seu fill. En una reunió plena de 
desacords, es fa un veredicte i caldrà decidir el 
destí de Zeca.

TULA. Espanya – 2022. Bea de Silva.
La Tula és la dona de neteja d’una escola 
privada per a noies. Durant la seva jornada 
laboral, es troba al lavabo amb la filla de 
catorze anys de la directora. La noia li 
explicarà a la Tula el seu secret. La Tula haurà 
de decidir si l’ajuda o no.

NON GRATA. Espanya – 2022. Alba Lozano.
Júlia assisteix amb el seu fill Dani amb TDAH 
a una festa d’aniversari a la qual no han estat 
convidats. Els pares, reticents que entrin, els 
acaben deixant passar i la festa transcorre amb 
normalitat fins que una agressió entre els nens 
fa que els adults culpin en Dani i la Júlia perd 
els nervis per defensar-lo.

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.

CURS MONITOR/A LLEURE
Per Setmana Santa torna una nova edició del 
Curs de Monitor/a de Lleure a Cal Drac. 
De l’1 al 10 d’abril (i cap de setmana del 15 i 
16), a l’Oficina Jove, en horari de matí i tarda i 
per només 300 euros!
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).
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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 

ODRADEK, DE JULI SUÁREZ
CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL - 
CINEMA
Dijous 2 de març. 20 h. Auditori de l’Ateneu. 
Odradek és un símbol i el pretext amb què 
aquest documental segueix la creació d’un 
espectacle màgic que homenatja els orígens 
del cinema, els objectes i la simplicitat. 3 €. 

NO PLACE LIKE HOME
CINEMA DOCUMENTAL – DOCS DEL MES
Dijous 9 de març. 20 h. Auditori de l’Ateneu.
Documental dirigit per Emili Beck. Una jove 
dona adoptada per una família noruega vol 
reconciliar-se amb els seus orígens a Sri Lanka, 
un viatge existencial convertit en un clam 
anticorrupció. 3 €. 

VIC MOLINER
MÚSIQUES MODERNES
Dissabte 11 de març. 20 h. Auditori de l’Ateneu. 
PRESENTACIÓ OFICIAL DEL DISC FOC 
I ENDRECES.  Cremem coses, n’endrecem 
d’altres, i així anem fent lloc per encaixar-hi tot 
el que vindrà. Foc i endreces és el quart disc del 
baixista, contrabaixista, productor i creador 
inquiet banyolí Vic Moliner; la seva proposta 
més íntima i personal i el primer àlbum on 
canta ell mateix les seves cançons. 
10 € anticipada / 13 € taquilla.

JOVE CAPELLA REIAL
MÚSICA ANTIGA
Dissabte 18 de març. 20 h. Auditori de l’Ateneu.
LAGRIME D’AMANTE AL SEPOLCRO 
DELL’AMATA. Sota la direcció de Jordi Savall 
i de la Fundació CIMA, la Jove Capella Reial 
està formada per joves cantants dedicats a 
la interpretació de la música històrica. En 
aquest concert, ens presentaran a través de 
Monteverdi la música que plora la mort de 
l’estimada. 12 €.

SURO
CINEMA – CICLE GAUDÍ
Diumenge 19 de març. 18 h. Auditori de 
l’Ateneu.
L’Helena i l’Ivan es proposen construir una 
nova vida als boscos d’alzines sureres, però 
sorgeixen punts de vista diferents sobre com 
viure a la terra, desafiant així el seu futur com 
a parella. 4,5 €.

CONTRABAIXADA
ACTIVITAT DE L’EMMB
Dissabte 25 de març. Tarda. Ateneu-CMEM.
L’Ateneu acollirà la trobada d’alumnes i 
professors de contrabaix de diferents escoles. 
És una oportunitat per donar a conèixer 
aquest instrument i compartir metodologies 
i música. L’activitat conclou amb un concert 
únic de contrabaixos. 
Gratuït.

HomeWoodHome
Construccions amb fusta

664 687 895
@homewoodhome
infohomewoodhome@gmail.com
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CURSOS FORMATIUS DE L’ATENEU
BASKET BEAT
MOVIMENT, ART, EDUCACIÓ I ACCIÓ 
SOCIAL
Dissabte 4 de març. De 9 a 13 h. Preu: 30 €.
Mitjançant pilotes de bàsquet i ritmes 
coneguts, els participants creen dinàmiques 
de grup on el diàleg és essencial. La música 
entesa com a eina per repensar el nostre rol 
professional i per potenciar el pensament 
crític.

4 ACORDS, UN MUNT DE CANÇONS
CURS D’UKELELE PER A TOTES LES EDATS
Professor: Pau Vila.
Dissabtes 11, 18 i 25 de març. De 10 a 11:30 h. 
Preu: 60 € - 45 €/famílies EMMB.
Dirigit a persones interessades a adquirir 
coneixements bàsics de l’instrument, així 
com famílies, mestres, educadors, monitors i 
animadors. 
Pau Vila és professor de guitarra a l’EMMB i 
músic multiinstrumentista. Toca la tenora, el 
saxo, la guitarra... i també l’ukelele.
L’alumnat porta l’instrument. No cal tenir 
coneixements musicals.

MÚSICA I MOVIMENT EN FAMÍLIA
INICIACIÓ MUSICAL PER A NADONS, 
PARES I MARES
Professora: Mireia Monterde – Projecte 
Mamacrea.
Dilluns, de 17 a 17.45 h o de 18 a 18.45 h.
Fins al 29 de juny.
Preu: 40 € mes/nadó + acompanyant.
Dirigit a nadons de sis mesos a tres anys. Un 
taller que busca enfortir i afavorir el vincle 
amb el nadó mitjançant la música. 

AVUI, MÚSICA
INICIACIÓ MUSICAL PER A ADULTS
Professora: Meritxell Roure.
Dijous, de 15.15 a 16.30 h. Fins al 25 de maig.
Preu: 20 €/mes.
Aquest curs d’iniciació per a adults proposa 
descobrir l’experiència de la música en un 
ambient lúdic i assequible. Cant, percussió 
corporal, instruments o audicions són alguns 
dels mitjans que s’utilitzaran per demostrar 
que mai és tard per iniciar-s’hi.

CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS 
DE BANYOLES

CICLE ELS DIVENDRES PARLEM
Divendres 3 de març, a les 19h.
Conferència Càntut: orígens i futur, a càrrec 
d’Albert Massip, mestre de música i un dels 
creadors de “Càntut” i Francesc Viladiu, 
cocreador de “Càntut”. 
Lloc: Tint (Sant Pere, 10 Banyoles). 
Amb els seus coresponsables, Albert 
Massip i Pinatella i Francesc Viladiu i Illanas, 
descobrirem les tres vessants del projecte: 
l’arxiu, amb més de 1.600 enregistraments, 
el festival que té lloc cada tardor, i les 
produccions pròpies.

SORTIDA CONÈIXER EL PLA DE 
L’ESTANY. CAMÓS. 
Diumenge 12 de març, a les 9.15 h.
Volta circular resseguint el Revardit per boscos 
solitaris. Seguirem la ruta número 3 del llibre 
Racons del Pla de l’Estany, de Pere Llorens. El 
mateix autor ens guiarà aquesta sortida. 
Lloc: Correus de Banyoles. 
Inscripció prèvia a www.cecbanyoles.cat 
abans del dia 9 de març.

LLIURAMENT DE PREMIS JOAQUIM 
PALMADA I TEIXIDOR
Dimarts 28 de març, a les 19.30 h. Acte de 
lliurament de premis. 
Lloc: Tint (Sant Pere, 10 Banyoles).

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.

INICIEM-NOS AL MÓN DE GOOGLE
Dimarts 7, 14 i 21 de març. De 16:30 a 17:30 h.
Lloc: Casal de barri la Farga.
Adults. Cal portar ordinador portàtil si se’n té.
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RECURSOS FEINA
S’ajudarà les persones a entrar dins les 
aplicacions i entendre les ofertes de feina, així 
com a aportar la documentació correcte.
Cada primer i últim dimarts de mes. De 15:30 
a 16:30 h.
Lloc: Casal de barri de la Farga.
Adults inscrits al DIE.
Cal portar la documentació per poder accedir 
als portals de feina.

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 de març. 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 
Farga i descobreix diferents jocs. Segueix les 
xarxes socials del Punt Òmnia de Banyoles.
Dimarts 28 de març. De 17 a 19 h. 
Destinat a joves d’ESO.

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.

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

TALLER D’ASTRONOMIA 4
Dissabte 4 de març.
Lloc: Llotja del Tint.
A les 11 h. Taller de Terraforming Mars. 
A les 16.30 h. 1a ponència: Astrofotografia, 
amb l’Àngel Fajardo.
A les 17.15 h. 2a ponència: Què ens diu la llum 
de les estrelles?, amb Carles Puncernau.
Descans 30 minuts.
A les 18.30 h. 3a ponència: La llum invisible de 
les estrelles, amb Enric Figueras.
A les 19.15 h. 4a ponència: Com fer un pastís 
de poma... des del principi, amb en Kilian Vindel.
A les 20 h. Sortida a fer observació nocturna al 
Pla de Martís, si el cel ho permet.

Informació i inscripcions: 
www.astrobanyoles.org / info@astrobanyoles.org

TARDES DE CIÈNCIA
Dissabte 11 de març, a les 19 h. Al Museu 
Darder. Tema: Forats negres supermassius.
Convidada: Mar Mezcua.

+ INFO I INSCRIPCIONS: www.astrobanyoles.org

TALLER ASTRONOMIA 411:00 h Taller amb 
Rafel Juanola
Terraforming Mars

16:30 h 1a. ponència
Àngel Fajardo
Astrofotografia

17:15 h 2a. ponència
Carles Puncernau 
Què ens diu la llum de 
les estrelles?

Descans 30’

18:30 h 3a. ponència
Enric Figueras
La llum invisible de les 
estrelles

19:15 h 4a. ponència
Kilian Vindel
Com fer un pastís de 
poma...des del principi

20:00 h Sopar de pizza 
i sortida nocturna al 
Pla de Martís, si el cel 
ho permet

4 DE MARÇ I 2023 I LLOTJA DEL TINT

AcTiViTaT GrAtUïTa
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ACTE LLIURAMENT DEL PREMI 
ASTROBANYOLES (13a EDICIÓ)
Divendres 24 de març, a les 20 h. Al Museu 
Darder. Acte de lliurament del 13è Premi 
Astrobanyoles de recerca i divulgació 
científica, 2023.

XARXA FEMINISTA DEL PLA DE 
L’ESTANY - ACTES 8M

Dissabte 4 de març, a les 11:30 h., a l’Escola 
Camins. TALLER DE BIBLIOTECA I GÈNERE 
PER A FAMÍLIES (només persones adultes).
Monitoratge durant el taller per infants a partir 
de 3 anys, a càrrec de Rejuga. Faran activitats 
diverses amb temàtica al voltant del 8M. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 
Subvencionen comissions de coeducació de 
les AFAs del Pla de l’Estany.

Dimecres 8 de març, a les 18:30 h., a la plaça 
Major: Lectura del manifest.

Diumenge 12 de març, a la plaça Major. 
Mostra d’Entitats Feministes del Pla de 
l’Estany (si plou es faria al pavelló de la Vila). 
A les 11 h. Explicació d’un conte i espai de joc, 
a càrrec de Kincakau.
A les 11:30 h. Taula de debat Educar en la 
igualtat, estem avançant? dins el programa 
Històries d’aquí, de Ràdio Banyoles, conduïda 
per les periodistes del programa Històries 
d’aquí, Berta Artigas, Helena Castellà, Laura 
Comamala i Eva Ojalv.
A les 13:30 h. Dinar a càrrec de la Porta del 
Món. Cuscús de verdures i aigua, 8€. Tiquets 
fins el 9 de març a la Porta del Món, Can Pons 
i Can Padrés (clínica). Cal portar plat, got i 
coberts.
A les 15:30 h. Cor feminista de l’Ateneu Obert 
de la Dona i de l’Ateneu Comacros.
A les 16:30 h. Actuació teatral. Legki Yakaru.

LA PORTA DEL MÓN 
XERRADA 
Dijous 2 de març, a les 19.30 h. Alternatives 
Energètiques a la Llar, a la Porta del Mon de 
Banyoles, C/ Josep Maria Bohigas, 30.

INTERCANVI DE ROBA
Diumenge 5 de març., d’11 a 13:30 h. 
L’intercanvi de roba pretén que portis roba en 
bon estat que no necessitis i que la deixis a 
La Porta del Món. Altres hauran fet el mateix i 
tothom podrà agafar el que necessiti. 

CICLE DE CINEMA SOCIAL 
Dijous 16 de març, a les 19:30 h. Llegaron de 
noche. 
Llegaron de noche (2022) explica la història 
de Lucía, l’únic testimoni de la matança de 
jesuïtes al Salvador en plena guerra civil, l’any 
1989. Tancarem la sessió amb un debat obert.    
Gratuït.
Organitza: Banyoles Solidària.

EXPOSICIONS
Fins el 12 de març. 
MÈXIC – COSTA RICA - BANYOLES, de Cristina 
Sáez Ropero. El gravat consisteix a dibuixar 
una imatge sobre una superfície rígida, 
deixant una empremta que després allotjarà 
tinta i serà transferida per pressió a una altra 
superfície com ara paper o tela. Aquesta 
exposició és una experimentació, un viatge 
que comença quan l’autora descobreix la 
tècnica fins a l’actualitat. Gratuït.

Del 12 de març al 17 d’abril. 
DONES DEL MÓN, A BANYOLES. Exposició de 
Laura Roban. 
Laura Roban té trenta-tres anys i és filla 
adoptiva de Banyoles. Formada com a 
autodidacta i en cursos de la comarca, les 
seves pintures tenen com a eix transversal el 
feminisme i la dona. 

FUNDACIÓ LLUÍS COROMINA

NOU CICLE DE CONCERTS DE JAZZ I 
MÚSIQUES IMPROVISADES
Divendres 10 de març, a les 21 h, a l’Espai 
Eat Art de Banyoles. Sònia Sánchez i Núria 
Andorrà. Amb una posada en escena basada 
en els extrems, les dues artistes es troben 
a l’escenari de manera lliure i busquen 
sonoritats i moviments que neixen de l’escolta 
i el moment present. 5 €.
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Ajuntament de Banyoles
Àrea de Promoció Econòmica

CLUB NATACIÓ BANYOLES

NATACIÓ
Dia 25 de març. 6a jornada de Lliga Aleví.

REM
Dies 11 i 12 de març. Campionat de Catalunya 
de primavera.
Del 17 al 19 de març. Open de primavera.

SALVAMENT I SOCORRISME
Dia 18 de març, 3a jornada de lliga de piscina.

WATERPOLO
Dia 11 de març, a les 19 h.  Absolut – GEiEG.
Dia 12 de març, a les 12 h. Juvenil – CN Caldes. 
Dia 18 de març, a les 18:30 h. 
Absolut – CN Caldes.
Dia 19 de març, a les 10 h. Juvenil – CN Molins. 
Dia 26 de març, a les 10 h. Infantil – GEiEG. 

CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE 
L’ESTANY

VIATGE ESPORTIU COMARCAL
Jornades multiesportives en família 
dinamitzades a diferents escoles del Pla de 
l’Estany.
Diumenge 26 de març, de 10:30 a 12:30 h. 
Escola Can Puig. Cros. 
Preu: 3€/infant i 2€/adult. Excepte per les 
escoles adherides al projecte, que és gratuït. 
Organitza: AMPA Escola Can Puig i AFA Escola 
Camins. 
Cal inscripció prèvia.

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.
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

GIMCANA EMOCIONAL A LA NATURA
Dissabte 11 de març, d’11 a 12:30 h.
Lloc de trobada: Escola de Natura Banyoles.
Activitat familiar gratuïta.
Informació i inscripcions: 972 58 13 16 - 
www.escolanaturabanyoles.org

CASAL DE PRIMAVERA 2023
Dates: del 3 al 6 d’abril. 
Horari: Entrada entre 3/4 de 9 i 1/4 de 10. 
Sortida entre la 1 i 1/4 de 2.
Participants: nens i nenes de P3 a 6è.
Preu: 47€.  44€ (germans, família nombrosa o 
monoparental).
Inscripcions: A partir del dimarts 14 de març.
- A la web: www.escolanaturabanyoles.org
- Al telèfon 972 58 13 16.



ON ANAR

48 _

CASAL CÍVIC I COMUNITARI
BANYOLES

TALLERS 2n CICLE 2023: ABRIL A JUNY
Iniciació a l’atenció plena: respiració i cos. 
Dimecres, a les 19:30h.
Aquarel·la botànica. Dijous, a les 17:30 h.
Aeròbic. Dilluns, a les 19:30 h.
Cuina saludable. Dimarts, a les 18:45 h. 
Aprendre a tocar la guitarra. Dimecres, a les 
17:15 i a les 18:20 h.
Esti raments. Dimarts a les 9:15 h. i a les 10:45 h.
Cançons de Taverna. Dimarts, a les 10:30 h.
Esti mulem els senti ts. Dimarts a les 15:45 h.
Hipopressius. Dijous a les 10:25 i a les 11:35 h.
Cosim conjuntament els vesti ts dels capgrossos 
de Banyoles. Dijous de 17:30 a 19.15h.

COSIM CONJUNTAMENT ELS VESTITS 
DELS CAPGROSSOS DE BANYOLES
Si tens traça cosint o en saps una mica i vols 
aprendre’n més; si vols parti cipar d’un projecte 
de ciutat: aquest és el teu taller!
La Comissió de la Festa Major de Banyoles 
lidera aquest projecte de renovació dels 
vesti ts dels Capgrossos. Els dissenys es fan a 
parti r dels dibuixos dels nens i nenes de les 
escoles de Banyoles i la confecció la faran les 
persones parti cipants de tallers com aquest!
Entre tots i totes fem la Festa Major més 
inclusiva, més parti cipati va, més diverti da i on 
tothom pugui senti r-s’hi identi fi cat!
Del 27 d’abril al 18 de maig. Dijous, de 17:30 
a 19:15 h. A càrrec de Maria Melguizo.

NOU TALLER D’INICIACIÓ AL FANG! 
I conti nuen els tallers de Tao Kung, Ioga, Ioga 
Iyengar, Relaxació, Gimnàsti ca, Gimnàsti ca per 
a gent gran, memòria, ball en línia, tauletes i 
mòbils, country, conversa en anglès, idiomes, 
dibuix i pintura, escacs, petanca, cuina del 
Marroc, ganxet, ...
Sol·licita la programació a: 
cc.banyoles@gencat.cat

PREINSCRIPCIONS 
Del 20 al 31 de març. 
Més informació: presencialment al Casal Cívic 
i Comunitari Banyoles o al tel. 972 571 162.

CAMÓS
XXXII CAMINADA POPULAR DE 
CAMÓS

DIUMENGE 26 DE MARÇ 
A les 9 del matí . Pavelló Municipal de Camós.
Caminada planera i apta per a tots els públics, 
amb sorti da i arribada al Pavelló Municipal en 
què gaudirem de l’entorn natural i el patrimoni 
cultural del municipi de Camós. El preu inclou 
un esmorzar de germanor a mig camí.
Preu: 5 euros (adults) i 3 euros (menors de 10 
anys).
Inscripcions a la pàgina web de l’Ajuntament 
de Camós a parti r de dilluns 13 de març.
Inscripcions el mateix dia: 7 euros (adults) i 5 
euros (menors de 10 anys).

CORNELLÀ 
DEL TERRI

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL 
TERRI

Diumenge 5 de març. A les 12 del migdia. 
Davant l’Ajuntament de Cornellà del Terri.
Lectura del manifest. Actuació musical amb el 
grup vocal Ennea. Pica-pica per tothom.
Organitza: Ajuntament de Cornellà del Terri.

ASSOCIACIÓ DE DONES LA VALL 
DEL TERRI

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Divendres 10 de març. A les 21 h. Can Font 
de Borgonyà. Cal portar: plats, coberts, gots, 
beguda i pa. Un primer, segon o postres per 
comparti r. Hi haurà còctel de benvinguda, cafè 
i cava per a totes!
Espectacle del grup de PlayBakc de Poqueres i 
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ball i animació amb la música de SUPERSÓ.
Sorteig d’un Xec Regal vàlid per dues persones 
al Centre Lúdic Termal MAGMA + SOPAR.
Organitza: Associació de Dones de Cornellà 
del Terri.

VII CLÀSSIC PLA DE L’ESTANY – 
CORNELLÀ DEL TERRI

Dissabte 11 de març. 
Organitza: Clàssics la Vall del Terri.

TEATRE LA CONILLERA 

MORT A LES CUNETES
Diumenge 12 de març, a les 18 h., a la Sala de 
Teatre la Conillera – Can Font de Borgonyà.

Més informació i reserva invitacions a: 
www.cornelladelterri.cat 
Organitza: Ajuntament de Cornellà del Terri.

ASSOCIACIÓ ONCOLLIGA 
CORNELLÀ DEL TERRI I PALOL DE 
REVARDIT 

DIADA DE LA FLOR
Dissabte 1 d’abril, de 10 del matí  a 2 del 
migdia. Al costat de l’Ajuntament de Cornellà 
del Terri.
Organitza: Oncolliga.
Col·laboren: Ajuntament de Cornellà del Terri i 
Ajuntament de Palol de Revardit.

ACTIVITATS DE L’ATENEU LA VALL 
DEL TERRI

Dijous 2 de març. A les 7 del vespre. Club de 
Lectura. LA CASA DE FOC, de Francesc Serés. 
Amb l’assistència de l’autor.

Divendres 17 de març. Grup de Patrimoni.

Dissabte 18 de març. A les 9 del matí . 
Caminada: Gola del Ter-Estarti t. Caminada 
planera. 
Opció de dinar de restaurant, en acabar. 
Per inscripció: Tel. 622 741 588 (Ateneu).

Dissabte 25 març. CALÇOTADA. Primer 
aniversari de l’Ateneu. 
Per inscripció: Tel. 622 741 588 (Ateneu).

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.

A+A+

FESTA MAJOR DE CORNELLÀ DEL 
TERRI 2023
Dies 7, 8, 9 i 10 d’abril.

Properament més informació a: 
www.cornellàdelterri.cat i xarxes socials de 
l’Ajuntament de Cornellà del Terri.

ESPONELLÀ
SOM DONES I HO CELEBREM

El dissabte 18 de març, el Grup de dones 
del municipi  ha organitzat una caminada a 
Sant Patllari i un dinar en un restaurant de la 
comarca.

TALLER LA MEVA SALUT

Dia 24 de març, a les 11:30 h., a l’Espai 1 
d’Octubre, taller adreçat a persones de totes 
les edats per conèixer les possibilitats que 
ofereix l’aplicació La meva salut, i fer més àgils 
les gesti ons.

TALLER D’EXPLORACIÓ 
D’EMOCIONS

Diumenge 26 de març, a les 11 h., a l’Espai 
1 d’Octubre, taller d’exploració d’emocions 
adreçat als joves. 
A càrrec de Laia Bedós Bonaterra. 
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FONTCOBERTA
APLEC DE LA MARE DE DÉU DE LA 
FONT

DIA 26 DE MARÇ
A les 11 del matí . Missa solemne amb 
acompanyament de la coral FONTCOBERTA 
CANTA.
En acabar, inauguració de les obres del teulat i 
de la Casa de l’Ermità. Vermut popular.
A les 14 h. Arrossada popular.
A les 15:30 h. Funció mariana.
A les 16 h. Audició de sardanes per la cobla LA 
PRINCIPAL DE PORQUERES. Exhibició de la 
colla sardanista AIRES GIRONINS.

Per l’arrossada es poden adquirir els ti quets a: 
FONTCOBERTA: Bar La Brasa, Restaurant Ca 
l’Àngel, Ca l’Estrella, Supermercat-carnisseria 
Lídia. 
BANYOLES: Plàsti cs Bonaventura. 
Col·laboració: 12 euros. 
Menú: arròs, pollastre, pa i patates xips. 
Tothom s’ha de portar els estris pel dinar: 
plats, gots, forquilles, taules, cadires, etc. 
Data límit de venda de ti quets: dijous 23 de 
març. 
Servei de bar i aparcament. En cas de pluja, 
l’arrossada es farà al pavelló de Fontcoberta. 
Organitza: Parròquia de Fontcoberta, 
Comissió de l’Aplec i Ajuntament de 
Fontcoberta.

PORQUERES
BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ
VOC. VERSIÓ ORIGINAL EN CATALÀ
Divendres 3, a les 19:30 h. Cossos en 
moviment.
Òmnium Pla de l’Estany acollirà la mostra i 
premis de curtmetrages en versió original 
en català. Aquesta acti vitat pretén acostar 
els talents de l’audiovisual del nostre país a 

un públic jove i divers. La sessió presencial 
serà gratuïta i totes les persones assistents a 
la sessió de Porqueres podran tenir accés al 
procés de votació del premi del públic.
Aconsegueix l’entrada a voc.cat. 
Acti vitat oberta a tothom.

CLUB DE LECTURA DE TEATRE
Divendres 10, a les 19 h. Comentarem la 
lectura de Hamlet, de William Shakespeare.

HORA DEL CONTE + TALLER FRIDA 
KAHLO
Dilluns 13, a les 17:30 h. Peti ta i gran. A càrrec 
de Creixent amb Art.
Què tenen a veure Frida Kahlo, Coco 
Chanel, Amelia Earhart o Agatha Christi e? 
Doncs que les quatre van ser unes dones 
extraordinàries i que van destacar dins del 
seu entorn professional. Ens acostarem a la 
vida d’aquestes dones per saber qui eren i què 
van fer, i alhora veurem que tot el que un es 
proposi ho pot aconseguir.
L’espectacle va seguit d’un taller creati u sobre 
Frida Kahlo. Acti vitat adreçada a mainada a 
parti r de 4 anys. 
Aforament limitat, cal inscripció prèvia a 
bit.ly/3S9UElu

CLUB DE LECTURA + VISITA AUTORA
Divendres 17, a les 19 h. Comentarem Com 
llunes de Saturn, de Mercè Saurina; a més 
comptarem amb la visita de l’autora. També 
ens presentarà les seves últi mes obres: 
el conte de relats El color de la pèrdua i el 
poemari La mirada de l’altre: un oasi de llum. A 
més ens hi acompanyarà l’Emma Suy amb la 
guitarra.
Acti vitat oberta a tothom. 

CLUB DE CINEMA
Divendres 24, a les 19 h. Projectarem la 
pel·lícula Orgullo y prejuicio, dirigida per Joe 
Wright basada en la novel·la homònima de 
Jane Austen. Projecció oberta a tothom.

EXPOSICIÓ
De l’1 al 31 de març. Invisibles, eroti tzades o 
protagonistes? La representació de les dones als 
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còmics. Mostra com han estat representades 
les dones als còmics en els diferents moments 
històrics i els canvis que s’han produït pel que 
fa a la seva presència i als seus rols. 

A LA TAULA DEL MES
Durant el mes de març a A la taula del mes 
trobareu llibres relacionats amb la dona i el 
feminisme tant per adults com infants.

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.

RERELTELÓ

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 10 de març, a les 20.30 h. 
COSTURA. TEATRE OBJECTES. 10 €.
Idea original i interpretació: Elena Romero.

Divendres 24 de març, a les 20.30 h. MAGALÍ 
DATZIRA. Música. 10 €. Gira de presentació 
del nou disc Des de la cuina.

Dimecres 8 de març, a les 18.30 h. 
Inauguració EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA. 
POLÍTIQUES DE PORQUERES. Dones al servei 
del poble.
Del 8 al 31 de març. A la façana de la 
biblioteca Carles Fontserè. 
11a exposició fotogràfica del Dia Internacional 
de la Dona. A Porqueres, 23 dones han 
estat al servei del poble treballant des de 
l’Ajuntament. En aquesta exposició fotogràfica 

homenatjarem aquestes dones que des del 
1987 fins a l’actualitat han format part del 
nostre consistori.
Fotografies: Irene Serrat.

Del 25 de març a l’1 d’abril. LA REMOGUDA.
La Remoguda és una programació de tallers i 
activitats que reflexionen al voltant d’un tema 
amb la voluntat de remoure la consciència i 
contribuir a transformar una mica la nostra 
comunitat.

PROGRAMA D’ACTIVITATS OBERT A 
TOTHOM
Dissabte 25 de març, a les 10.30 h., a l’església 
de Mata. NETEGEM DE RESIDUS LA LLERA 
DEL TERRI. Brigada de neteja comunitària
Amb tota la brossa que recollim farem una 
intervenció escultòrica a la plaça Major.

Dimarts 28, a les 17.30 h., a la biblioteca 
Carles Fontserè. RECEPTES AL RESCAT.
Presentació del llibre il·lustrat i taller familiar. 
A càrrec de Marina Montenegro, il·lustradora i 
coautora del llibre.
Inscripcions a www.centrecivicporqueres.cat
Edat recomanada per al taller: de 6 a 11 anys.

Dimecres 29, a les 19 h., al Centre Cívic. TIPS 
PEL CANVI. Xerrada - taller.
Activitat gratuïta fins a completar aforament.

www.banyolescomerciturisme.cat

al carrer

2 x 1 museus
dte. a la tirona

vermut i tapes
…t’hi esperem!

4 de març de 2023

De 10h a 20h
Pl. Major / Pl. Turers
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Dijous 30, a les 18.30 h., al Centre Cívic. 
Taller per a adults. ELABORACIÓ DE 
DETERGENTS BIODEGRADABLES. 
A càrrec de Laura Sitjà - La silvestre.
Preu: 25 € (inclou material i dossier del taller).
Places: 10 persones. Durada: 2 hores.
Inscripcions a www.centrecivicporqueres.cat

Dissabte 1 d’abril, a les 12 h., al Centre Cívic
TEATRE DE PAPER. CIA. RAUXA. Espectacle 
familiar. Edat recomanada: a parti r de 4 anys.
Entrades a www.centrecivicporqueres.cat. 5 €. 

TALLERS ANUALS
CISTELLERIA, ARTS APLICADES, 
ETNOBOTÀNICA (intermedi), GIMNÀSTICA 
HIPOPORESSIVA, IOGA , DANSA CREATIVA, 
ANGLÈS i SPEAKING ENGLISH.
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 març, 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 març, a les 19h. TERÀPIA 
ESTRUCTURAL, demostració pràcti ca.

Dissabte 18 i diumenge 19 de març. 
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

ACTIVITATS ESPORTIVES 
IX MILLA URBANA DE PORQUERES
Dissabte 18 de març. Ajuntament de 
Porqueres.
Recollida de dorsals a parti r de les 16 h. Inici 
de competi ció a les 17 h.
Preu: Federats 3 €, No federats 4 €. Mateix dia 
inscripcions amb 1 € de recàrrec.
Cursa atlèti ca per categories de 1.609 metres 
en un circuit tancat. Sub-8 i Sub-10 faran 
804,5 metres. 
Inscripcions: www.esportsporqueres.com

LLIGA TERRITORIAL DE GIMNÀSTICA 
ARTÍSTICA
Diumenge 26 de març. A parti r de les 9 h. 
Pavelló municipal de Porqueres. 
Campionat de Gimnàsti ca Artí sti ca escolar, 
amb la parti cipació de les comarques de l’Alt 
Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, La Selva, 
Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i Cerdanya. 
Més informació: www.ceplaestany.cat

CASAL ESPORTIU DE SETMANA SANTA
Dies 3, 4, 5 i 6 d’abril. Escola l’Entorn i Pavelló. 
Horari: de 9 a 13 h. Opció de bon dia i dinar.
Preu: 9€/dia 3 o més dies, 13€ dies solts.
Edats: de P2 a 6è. Acti vitats adaptades a totes 
les edats.
Inscripcions i informació: fi ns el 29 de març.
www.esportsporqueres.com.

19è SOPAR DE LA DONA

Dimarts 8 de març, a les 20.30 h. Tradicional 
sopar d’intercanvi de plats. Cal portar un plat 
dolç o salat per comparti r, beguda i coberts.

SANT MIQUEL 
DE CAMPMAJOR

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
 
Del 6 a l’11 de març, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament. Exposició: Les 1.000 cares de les 
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violències (material facilitat per l’Ateneu Obert 
de la Dona de Banyoles).
Horari: de 9 a 15 h. Dijous, fi ns les 18 h.
 
DIA 11 DE MARÇ
A les 11 h. A la plaça de les Escoles. Espectacle 
de carrer interacti u i parti cipati u Monòlegs a la 
plaça, a càrrec de Nus Cooperati va.
Refl exionem i passem del desig de fer alguna 
cosa per lluitar contra la violència de gènere a 
l’acció. (Recomanat a parti r de 14 anys).
A les 13 h. Al local del Sindicat. Dinar, 
comparti nt el menjar dut per cadascú.
De 16 a 19 h. Al local del Sindicat. Dinàmiques 
i presentació de la Comunicació no Violenta. 
Al mateix temps a l’espai La Roqueta, 
curtmetratges que ens presenten la vida de 
diferents dones (acti vitat infanti l).
 
VETLLADA MUSICAL

Dia 19 de març, a les 19 h., a l’església de Sant 
Miquel de Campmajor. Concert coral amb els 
grups: Coral Veus de l’Estany, de Banyoles 
i Grup de Caramelles de Sant Miquel de 
Campmajor.
Entrada gratuïta.

CONCERT SOLIDARI PER 
RECAPTAR FONS PER ALS 
AFECTATS PELS TERRATRÈMOLS 
DE SÍRIA I TURQUIA
 
Dia 1 d’abril, de 17 a 24 h. (amb servei de bar).
Plaça de les escoles, Sant Miquel de 
Campmajor.
De 18 a 19 h. Concert The Art of Violín, amb 
el trio Joan Chamorro, Èlia Basti da i Josep 
Traver (dins del festi val Iti nera Parlem de 
Micropobles: htt ps://www.festi valiti nera.cat/
propostes-musicals).
De 19 a 24 h. Concerts solidaris amb “Jingle 
Jazz Trio” + BICÈFAL PROJEC + escenari 
obert.
A les 20 h. Boti farrada popular.
Tots els benefi cis aniran desti nats a ajudar les 
persones afectades pels terratrèmols de Síria 
i Turquia.

SERINYÀ
DIA DE LA DONA TREBALLADORA
Divendres 10 de març, a les 21 h., al pavelló 
municipal de Serinyà. TERE SOLÀ PRESENTA: 
SÍ, DONA SÍ.

TALLER LA MEVA SALUT
Divendres 10 de març, a les 11:30 h., a Can 
Xerric. Coneix totes les possibilitats que 
ofereix l’APP i fes més àgils les teves gesti ons 
de salut. Taller gratuït.

MARXA SOLIDÀRIA SERINYÀ MAS 
CASADEVALL
Diumenge 12 de març, a les 10 h., sorti da del 
pavelló de Serinyà.
Cursa Popular de 9,5 km. 
Marxa popular de 6 km. 
Inscripcions prèvies (www.cursesplaestany.
cat) únicament per la cursa. Per la marxa a peu, 
inscripcions el mateix dia de la prova.
Organitza: Fundació Auti sme Mas Casadevall 
i Ajuntament de Serinyà.

CALENDARI DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS
Horari del servei de recollida: a parti r de les 21 h.
Els dilluns: Fracció orgànica i peti tes restes 
vegetals. Envasos. Tèxti l sanitari.
Els dimecres: Fracció orgànica i peti tes restes 
vegetals. Paper i cartró. Tèxti l sanitari.
Els divendres: Fracció orgànica i peti tes restes 
vegetals. Envasos. Tèxti l sanitari.
Els dissabtes 11 i 25 de març. Rebuig.

CASAL D’AVIS
FEM CAMÍ
Dimarts 14 i 28, a les 15.30 h. Passejades en grup 
per a la gent gran. Acti vitat quinzenal. Gratuïta.

FEM MÒBIL
Els divendres 10 i 24, a les 11.30 h. Gratuïta.

FUTBOL SERINYÀ
Dissabte 11 març, a les 16 h. 
Serinyà CF - UE Sant Miquel Campmajor.
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BAIXANT EL SOMNI
Per Josep Maria Cabra Roca, psicòleg i terapeuta 
gestalt.

Dia 7 de març, de 18 a 20 h., a Banyoles, al 
Casal del barri Mas Palau, dins les activitats 
que ofereix l’Associació de Veïns. 

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

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

BANYOLES PER LA PAU 
ATUREM LES GUERRES

Continuem la nostra denúncia de les guerres 
i de tot el mal que causen, especialment a 
les persones normals i corrents, anònimes 
d’arreu.
Us volem informar que, al llarg d’aquests 
mesos de gener i febrer, a més del punt de 
reunió setmanal els dissabtes, hem fet sentir 
la nostra veu al ple municipal de l’Ajuntament 
de Banyoles, on es va aprovar per unanimitat 
la moció que hi vam presentar a l’últim ple del 
mes de gener.
Podeu llegir-la (Suport a la iniciativa per la 
pau “Aturem les guerres”) a la plana web de 
l’Ajuntament.
Així mateix, vam fer-nos sentir el divendres, 
10 de febrer, en la lectura dels Versots de 
Carnestoltes, a la plaça Major, juntament amb 
altres entitats. Vam voler incidir en el nostre 
missatge encara que fos en un to més satíric 
i descordat.
Us informem que, a partir del mes de març, ens 
trobareu el mateix dia (dissabtes) i a la mateixa 
hora (a les 12 del migdia) a la plaça Major!
Sumeu-vos-hi!

32a FIRA DE MANS UNIDES 
CAMPANYA CONTRA LA FAM 

VINE I COL·LABORA, 
HI TROBARÀS QUASI DE TOT.

Dia 1 d’abril, de 9 a 19 h., a la plaça Major de 
Banyoles.

Recollida prèvia al local de la farmàcia Alsius 
al carrer Hospital, 7 (davant l’antiga botiga de 
Peixos Frigola), els dimecres 15, 22 i 29 de 
març.

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

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

26/03/2023 Club Natació Banyoles. Bus.
De 10 a 14 h.

XERRADES QUARESMALS 2023

En el cicle de xerrades d’aquest any s’intentarà 
fer una aproximació al tema de la Mort, una 
paraula que sempre ens mereix respecte. Ho 
farem des del punt de vista de la cultura, de 
l’acompanyament i des de la Fe catòlica.
Lloc: Locals de catequesi de Santa Maria dels 
Turers (carrer Navata, 44 de Banyoles).
Hora: 1/4 de 9 del vespre.
Organitza: Parròquies de Banyoles i Delegació 
Pastoral de la Salut de Girona.

Dijous 2 de març. 
L’acompanyament en procés de mort. 
Per Carme de Castro, metgessa.

Dimarts 7 de març
L’experiència cristiana de la mort.
Per Sebastià Aupí, capellà.

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

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

BIBLIOTECA COMARCAL 
DEL PLA DE L’ESTANY

XXVII CONCURS: 
PER SANT JORDI, UN PUNT DE LLIBRE
S'acosta Sant Jordi i també el Concurs “PER SANT JORDI UN 
PUNT DE LLIBRE” que des de fa 27 anys organitza la 
Biblioteca Publica de Banyoles i Comarcal del Pla de l’Estany.  
Enguany, com l’edició de l’any passat, hi ha dues modalitats: 
poema i dibuix. La intenció és crear uns punts de llibre ben 
artístics: una cara del punt contindrà la il·lustració, i l’altra, el 
poema.
Els poemes han de ser breus: rodolins (dos versos que rimen) 
o haikus (tres versos: 4-6-4). Tots els infants que ho desitgin 
podran participar en les dues modalitats: poema i dibuix, o 
únicament en una d’elles (qualsevol).
El temes del dibuix i del poema són totalment lliures. La 
tècnica també (colors, retoladors, pintures, etc.).
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MOLTA SORT!

JUNTS I ENDAVANT

Dia 8 de març, a 2/4 de 6 de la tarda, i amb 
motiu de la celebració del dia de la Dona. 
Concert del Grup inclusiu Tocats per la música, 
de Junts i Endavant, a la plaça de la Font de 
Banyoles.
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TEMPS AL TEMPS

Història de les nevades a Banyoles 
(1973-2023)
Benvolguts lectors d’Els Colors, aquest mes de 
març i quan encara és possible que la neu visiti  
Banyoles, farem un repàs de les nevades dels 
últi ms 50 anys a la nostra ciutat.
L’any 1973 l’observatori Meteobanyoles va 
començar a recollir i mesurar les nevades de 
la nostra ciutat. Durant els últi ms 50 anys hem 
fet un seguiment dels dies i dels gruixos de neu 
que els núvols anomenats NIMBOSTRATS, els 
tí pics núvols de neu, han deixat a Banyoles.
Si analitzem la taula de les nevades i la dividim 
entre el segle XX i el segle XXI, destaquen 
ràpidament la diferència de la neu caiguda 
entre aquests dos períodes. Durant el segle XX 
i en 27 anys (1973-99) varen caure a Banyoles 
un total de 124 cm de neu. Durant el segle XXI 
i en 23 anys (2000-23) han caigut només 36,3 
cm. de neu. La diferència entre els dos períodes 
és ben notòria, amb un percentatge de neu 
recollida molt superior i favorable al segle 
passat. Aquesta diferència de neu caiguda és 
una prova més de l’escalfament del clima i dels 
efectes de l’anomenat “Canvi climàti c”. 
Banyoles ha rebut, durant aquest període 
estudiat, 3 grans nevades que varen trasbalsar 
la vida de la gent. La primera i més important: 
la del gener de l’any 1986, amb 40 cm. de neu. 
Aquell dijous i divendres l’acti vitat diària es va 
paralitzar totalment i el corrent va marxar de 
les indústries i cases durant més de 24 hores, 

els carrers estaven intransitables i el caos va 
ser força general. La segona nevada de més 
importància va ser la dels dies 12 i 13 de gener 
de l’any 1985, amb un total acumulat de 17 cm. 
de neu. La tercera nevada de més importància 
va ser la tardana de l’any 2010 en ple mes 
de març, amb 14 cm. de neu. La foto adjunta 
està feta al carrer Pere Alsius el dia 14 de 
gener del 1985, l’endemà de les dues nevades 
consecuti ves, amb l’autor d’aquesta crònica 
amb una bola de neu a la ma.
Les nevades no segueixen una pauta 
determinada i són molt aleatòries. El període 
més llarg entre nevades a Banyoles el trobem 
entre els anys 1987 i 1996, varen ser 9 anys 
sense que la neu arribés a la nostra ciutat.
L’últi ma vegada que la neu va visitar Banyoles 
va ser el febrer de l’any 2018. I ja són 5 anys 
sense fl airar la neu.

Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 839 067

pablopenabad72@gmail.com
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Per Enric i Gabriel Estragués

LES NEVADES A BANYOLES.
PERÍODE 1973-2023 (50 anys)

09-01-1973 12 cm. de neu.
02-02-1975 2 cm. de neu.
04-03-1975 1 cm. de neu.
02-03-1977 1 cm. de neu.
14-01-1978 2 cm. de neu.
02-02-1978 5 cm. de neu.
11-01-1979 4 cm. de neu.
11-02-1983 4 cm. de neu.
03-02-1984 2 cm. de neu.
11-01-1985 Volves de neu, no qualla al terra.
12-01-1985 8 cm. de neu.
13-01-1985 9 cm. de neu.
14-01-1985 Volves de neu, no qualla al terra.
30-01-1986 40 cm. de neu.
12-01-1987 5 cm. de neu.
13-01-1987 10 cm. de neu.
14-01-1987 1 cm. de neu.
15-01-1987 3 cm. de neu.
18-02-1987 2 cm. de neu.
20-02-1996 5 cm. de neu.
29-12-1996 Volves de neu, no qualla al terra.
31-12-1996 7 cm. de neu.
25-01-1998 1 cm. de neu.
25-01-2000 0,1 cm. de neu
14-12-2001 7 cm. de neu.
15-12-2001 3 cm. de neu.
24-01-2005 0,2 cm. de neu.
27-01-2006 2 cm. ce neu.
28-01-2006 5 cm. de neu.
15-12-2007 Volves de neu, no qualla al terra.
06-01-2009 Volves de neu, no qualla al terra.
31-01-2010 0,5 cm. de neu.
01-02-2010 1,5 cm. de neu.
08-03-2010 14 cm. de neu.
02-02-2012 1,5 cm. de neu.
07-02-2015 Volves de neu, no qualla al terra.
28-02-2018 1,5 cm. de neu.
24-01-2023 Volves de neu, no qualla al terra.

Per a més informació www.meteobanyoles.com

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



58 _

UNS ULLS ESTRANYS
Per Mar Vilà

La boleta de plàsti c 
Quan vaig deixar Barcelona per venir a viure a 
Banyoles tenia clar que hi hauria algunes coses 
diferents: cases en lloc d’edifi cis de 12 plantes, 
camins entre arbres en lloc de quilòmetres 
d’asfalt entre cotxes... Però amb el temps vaig 
descobrir que si volia adaptar-me a la vida 
banyolina i no donar la nota, havia de canviar el 
meu punt de vista i havia de mirar-me la realitat 
una mica diferent. No em va ser gaire complicat 
ja que, fi ns i tot quan vivia a Barcelona, solia 
mirar-me les coses de maneres diferents per 
triar el punt de vista que m’agradava més.
I una vegada instal·lada a Banyoles també vaig 
descobrir que em caldrien diversos parells 
d’ulleres per entendre diversos moments 
de la vida. Sempre he intentat mirar-me les 
coses i la vida des de punts de vista diferents. 
Curiositat per saber com es veuen les coses de 
cap per avall? Sí, però sobretot supervivència 
en moments en els quals sóc incapaç de veure 
l’horitzó. Però ja pots tenir tants punts de vista 
com vulguis, que al capdavall seran els teus 
punts de vista i estaran condicionats per la 
teva manera de pensar. De vegades necessites 
que algú altre et doni una boleta de plàsti c per 
veure una realitat diferent. I amb una boleta de 
plàsti c n’hi ha prou per desencallar el cap? És 
clar que no! La boleta de plàsti c em va donar 

la idea per escriure aquestes ratlles. Darrere de 
cada boleta de plàsti c hi ha una història. En el 
meu cas hi ha una història de casualitats, una 
rere l’altra, que m’han portat a descobrir la 
importància d’una mà amiga i la necessitat de 
tancar els ulls i deixar-se portar. Fa molts anys 
una persona em va dir “Mar, Déu et posarà 
moltes pedres enmig del camí, però sempre 
t’enviarà una mà que t’ajudarà a aixecar-te”. 
Tenies raó àvia, a mi m’ha enviat una mà amb 
una boleta de plàsti c.

Pressupostos sense compromís

TENDALS A MIDA

Botiga: Pg. 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
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ASTRONOMIA Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

La revolució astronòmica del James Webb
Fa ja un any que es va enlairar aquest telescopi 
que va substi tuir el vell i conegut Hubble. Si 
aquest ja ens havia fet gaudir amb les seves 
espectaculars imatges, el nou telescopi espacial 
James Webb (JWST) encara ho farà més i millor.
El Hubble es troba en òrbita al voltant de la Terra 
des del 1990 i fi ns el 2030 no està previst que 
s’acabi la missió. Per contra el JWST es troba a 
un lloc conegut com a punt de Lagrange 2, situat 
a 1,2 milions de quilòmetres de nosaltres, on 
es troba en equilibri gravitatori entre la Terra 
i el Sol. Aquí esperem que ens revolucioni 
l’astronomia.

PODRÀ FER-HO PERQUÈ
1- Veurà més lluny que mai en el passat
La combinació del seu gran mirall primari de 
6,5 metres i la seva especialització en visió en 
infraroig (que el Hubble no tenia), ens permetrà 
veure galàxies més llunyanes i anteriors, en 
formació, permetent comprendre com es van 
formar. El Hubble havia detectat galàxies a 400 
milions d’anys després del Big Bang, ara el JWST 
ja n’ha trobat a 280 i espera arribar als 200 
milions d’anys.

2- Descobrirà què va il·luminar l’univers
Després del Big Bang l’univers era fosc i envoltat 
de boira formada per hidrogen neutre. Una 
mica més endavant una radiació ultraviolada 
va ionitzar aquesta boira i es va acabar l’època 
fosca. Però d’on venia aquesta radiació?

3- Mesurarà l’atmosfera dels exoplanetes
Coneixem més de 5.000 exoplanetes, però el 
JWST no està dissenyat per descobrir-ne de 
nous. Però sí per conèixer millor els existents. 
Quan un exoplaneta transita per davant de la 
seva estrella, si té atmosfera, la seva llum es 
barreja amb la de l’estrella. Per comparació amb 
la llum de la pròpia estrella es pot deduir si té o 
no atmosfera.

4- Cercarà pistes de vida i habitabilitat
Una part del seu temps el dedicarà a la recerca 

de biosignatures, com ara la presència tant 
d’oxigen com de metà. També buscarà possibles 
reaccions fotoquímiques, que són les que 
impulsen la formació dels blocs moleculars de la 
vida basada en el carboni.

5- Estudiarà la química còsmica i l’evolució de 
les galàxies
Actualment existeix una discrepància sobre 
si les estrelles i les galàxies es van formar més 
ràpidament del que ens pensàvem. Caldrà 
estudiar l’abundància dels elements més pesats.

6- Posarà la seva mirada en el Sistema Solar
Podrà estudiar en infraroig i alta resolució els 
planetes exteriors i les seves llunes.

7- Aprendrà sobre la formació de les estrelles
La visió infraroja i de ràdio és capaç de penetrar 
la pols espacial i veure què hi passa dintre. 
Fins ara era impossible accedir de forma tan 
detallada.

8- Va canviar la manera com es construeixen els 
telescopis espacials.
El seu mirall primari format pel desplegament de 
18 segments hexagonals va ser una enginyeria 
totalment nova. El seu disseny inspirarà la 
propera generació de grans telescopis espacials.

Extracte d’un arti cle de Keith Cooper a Space.com

Blog personal de l’autor:
htt p://elsmeusescritscpf.blogspot.com.es/
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ESCULL MAPFRE, L'ASSEGURANÇA DE SALUT DE 

CONFIANÇA

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

CARNISSERIA · XARCUTERIA

GAUDEIX DEL TEMPS DE LES CALÇOTADES 
AMB LA MILLOR CARN PER FER A LA BRASA

Segueix-nos a 

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. 

BOTIFARRES DE CALÇOT, PROVA-LES!
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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
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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

El Servei de Monuments intervé 
en la restauració, rehabilitació i 
conservació del patrimoni 
monumental.

Executa alguns dels projectes 
objecte de subvenció del Pla
de Monuments i fa el seguiment 
tècnic i econòmic de la resta
de projectes.

Disposa d’un equip tècnic i una 
brigada d’obres que poden 
intervenir de manera immediata, 
urgent o en llocs amb dificultats 
d’accés.

#

#

#

Protegim
el patrimoni
La Diputació de Girona
té cura del patrimoni històric
i monumental dels municipis

Intervencions del Servei de Monuments als muncicips 
(2022) (projectes, obres i ajuts per a inversions)
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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.
ES BUSCA estudiant de Cicle 
Formatiu d’Electomecànica 
per treballar i aprendre. 
Envieu currículum a 
curriculumpladelestany@gmail.com.
VOLS VENDRE o LLOGAR el 
teu pis o casa? T’assessorarem 
sense cap compromís. Tel. 
632 317 687.
BUSCO feina de tardes en 
neteja o altres. Telèfon de 
contacte 677 180 837.
VENC bicicletes dona 
i infantil, també manta 
elèctrica nova per estrenar. 
Tel. 972 574 821.

BUSCO feina d’auxiliar 
Administrativa de tardes. Tel. 
677 180 837.
QUADRE emmarcat de 
vidre. Molt maco, del llac de 
Banyoles. Val 25 euros. Tels. 
635 295 914 – 872 200 464.
ES LLOGA garatge zona 
Ajuntament. 
Telèfon 650 046 803.
ARXIVADOR de color marfil 
i de plàstic reforçat. Hi ha 
diferents compartiments per 
posar folis sota l’ordinador, 
pantalla o en una taula. Val de 
12 euros. Tel. 635 295 914 – 
872 200 464.
VENC tocadiscos, ràdio 
antiga, botes hípica núm. 
35, llibre 4t ESO, pots 
tupperware, tenda infantil, 
moble bar, disfresses, 
receptor satèl·lit. 
Telèfon 618 547 607.
VENC necesser viatge, 
termòstat aquari, parc 
bebè, cadireta i alçador 
cotxe, moble rebedor, peces 
barbacoa, tamboret, catifes. 
Tel. 660 475 195.
S’OFEREIX paleta per 
restauració, reformes i 
rehabilitacions. També pladur 
i guix. A hores o pressupost. 
Bon preu. Tel. 669 363 329.
VOLS FER un regal original? 
Es fan caricatures en llapis i 
en color. Tel. 747 40 85 23 
(Peipetit).

COL·LECCIÓ completa 
il·lustrada en color de 4 
llibres, per aprendre sexe. Val 
35 euros. Ensenya totes les 
tècniques i trucs per gaudir 
i durar més en parella. Tels. 
635 295 914 – 872 200 464.
DONA busca feina de neteja 
a la tarda o migdia a Banyoles. 
Experiència 2 anys en neteja 
industrial, oficines, etc. Tels. 
652 135 687 – 972 581 399 
(al vespre).
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.
MUDANCES. Transports. 
Tota la província. Buidem 
pisos, cases, locals... Muntem 
i desmuntem mobles i 
maquinària. Recollim ferralla. 
Tel. 620 366 298 (Pep).
SOM un grup d’afectats per 
un gestor que envia factures 
no justificades i les reclama 
via judicial. Per qualsevol 
dubte, informació, etc. 
truqueu o envieu missatge tel. 
676 181 734.
COMPTABLE amb 
experiència s’ofereix per 
portar comptabilitats. Telèfon 
639 773 573.

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

ES BUSCA: 
Netejadora amb experiència 

i carnet de conduir.

S’OFEREIX: 
Feina estable continuada, 
incorporació immediata i 
experiència demostrable. 

Sou a convenir. 

INTERESSATS
ENVIEU CURRÍCULUM A: 

cleanse2020@gmail.com 
o al 651 406 752
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ANUNCIS GRATUÏTS PER PARTICULARS A WWW.REVISTAELSCOLORS.COM

VENC casc d’esquí 57/60, 
autocaravana bebè llorones, 
barriguita, castell canterlo 
Littel Pony, joguina musical 
bebè, disc dur multimèdia, 
llibre Tea Stilton. 
Telèfon 677 732 266.
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.
DONA de Banyoles busca 
feina per cuidar mainada o 
gent gran. Tel. 638 980 912 
(Isabel).
VENC tubs i colzes estufa. 
Tel. 972 574 821.

NECESSITES guardar mobles, 
un traster, etc. Estarà ben 
guardat. A 100 m. de la Zona 
Esportiva de Porqueres. Tel. 
656 194 936.
VENEM carbasses per fer 
cabell d’àngel. 
Telèfon 606 051 745.
CLASSES de repàs o de 
cangur a nens/es fins a 3r 
ESO. 
WhatsApp al 640 391 759 
(Berta, universitària).
VENC patins línia, llibre 
llenguatge musical núm. 2, 
sabates futbol núm. 35, 36, 
Bambes Munich núm. 34, 
jocs sobre taula infantil, sac 
dormir Junior. 
Telèfon 972 584 055.

NOI DE 21 ANYS, busco 
millor oportunitat de treball. 
Tinc cotxe. Tel. 722 447 702 
(trucar a la tarda).
DONA amb experiència 
busca feina de neteja i/o 
ajudant de cuina. 
Tel. 615 609 300.
DESBROSSAMENT amb 
tractor de parcel·les, camps, 
boscos, etc. Telèfon de 
contacte 616 451 021 (Jordi).
ES VEN cotxet lleuger 
Tuc-Tuc Plain 2.0 nou per 
estrenar i amb garantia de 2 
anys. Es ven en la seva caixa i 
amb tiquet de compra. 
Preu: 130 euros.
Telèfon 680 789 730.

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

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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COL·LABORACIÓ
Per Dr. August Corominas

Professor de Fisiologia Humana
de l’Universitat Autònoma de Barcelona

Per a què serveixen les terres rares
La gran importància cientí fi ca, políti ca, 
econòmica i administrati va m’indueix a 
explicar-vos d’una manera senzilla l’espectre 
dels 17 minerals que presumptament canviaran 
la vida dels habitants biosfèrics d’aquí a pocs 
anys. Una informació que complementa 
l’anterior arti cle Nauru i les terres rares.

CERI (Ce), pel planeta nan Ceres. Oxidant 
químic, polit de lents, colorant groc per a 
objectes de vidre i ceràmica, catalitzador de 
forns amb autoneteja, catalitzador de cracking 
en refi neries de petroli, pedres de ferrosi per a 
encenedors.
DISPROSI (Dy), del grec dysprositos (difí cil 
d’obtenir). Imants de terres rares, làsers.
ERBI (Er), per la vila d’Ytt erby (Suècia). 
Làsers, acer al vanadi.
ESCANDI (Sc), del llatí  Scandia (Escandinàvia), 
on es van descobrir els primers minerals 
de terres rares. Aliatges d’alumini-escandi 
per a components aeroespacials, additi u en 
làmpades de vapor de mercuri.
EUROPI (Eu), pel conti nent d’Europa. Fòsfors 
vermell i blau per a pantalles de televisió i 
ordinadors, làsers, additi u en làmpades de 
vapor de mercuri, ressonància magnèti ca.
GADOLINI (Gd), per Johan Gadolin (1760-1852), 
investi gador de les terres rares. Imants de terres 
rares, vidres i granats d’alt índex de refracció, 
làsers, raigs X, memòries de computadors, 
captura de neutrons, contrastant en ressonància 
magnèti ca, ressonància magnèti ca.
HOLMI (Ho), per Estocolm (en llatí  Holmia), lloc 
de naixement d’un dels seus descobridors. Làsers.
ITERBI (Yb), per la vila d’Ytt erby (Suècia). Làsers 
infrarojos, reductor químic.
ITRI (Y), per la vila d’Ytt erby (Suècia), on es 
va descobrir el seu primer mineral. Làsers de 
granat d’itri-alumini, vanadat d’itri com a suport 
de l’europi al fòsfor vermell, superconductors 
a alta temperatura, fi ltres de microones de 
granat d’itri i ferro.

LANTÀ (La), del grec lanthanein (ocult). 
Vidres d’alt índex de refracció, component 
del mischmetal per a pedres d’encenedors, 
emmagatzematge d’hidrogen, elèctrodes de 
bateries, lents fotogràfi ques, catalitzador de 
cracking en refi neries de petroli.
LUTECI (Lu), per Luteti a, nom de la ciutat que 
després seria París. Detectors pets, vidres d’alt 
índex de refracció.
NEODIMI (Nd), del grec neos (nou) i didymos 
(bessó). Imants de terres rares, làsers, colorant 
violeta per a vidres i ceràmiques, condensadors 
ceràmics.
PRASEODIMI (Pr), del grec prassos (porro) i 
didymos (bessó). Imants de terres rares, làsers, 
material de suport en làmpades d’arc de carbó, 
colorant per a vidres i esmalts, additi u per al 
vidre de didimi usat en màscares de soldadura, 
component de la pedra de ferrosi usada en 
encenedors.
PROMETI (Pm), pel ti tà Prometeu, que va 
donar el foc als humans. Bateries atòmiques i 
nuclears.
SAMARI (Sm), per Vasili Samarsky-Bykhovets, 
descobridor del mineral samarskita. Imants 
de terres rares, làsers, captura de neutrons, 
amplifi cadors de microones.
TERBI (Tb), per la vila d’Ytt erby (Suècia). Fòsfors 
verds, làsers, llums fl uorescents.
TULI (Tm), per la terra míti ca de Tule. Equips 
portàti ls de raigs X.
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