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L’ENTREVISTA
Redacció d’Els Colors

Entrevista a Ramon Folch, doctor en biologia, 
socioecòleg i comissari de l’exposició “Recs: Banyoles i l’aigua. Dotze 
segles de cultura hidràulica”, que es pot visitar a Can Tarradas.

L’objecti u de l’exposició és donar a conèixer el 
vincle entre l’aigua i la història de Banyoles...
Es tracta, concretament, de donar a conèixer 
el sistema de recs i la infl uència que ha ti ngut 
en la formació de Banyoles. En total hi ha 6 
recs, que recorren 33 quilòmetres. Es van 
començar a construir al segle IX. Durant molts 
anys, van córrer a cel obert, però actualment 
en bona part estan soterrats sota la trama 
urbana. Això fa que molta gent no sigui 
conscient de l’existència dels recs. Servien 
inicialment per dur agua el monesti r de Sant 
Esteve, però ràpidament van permetre regar 
horts i abastar la gent que s’aplegava a redós 
del monesti r… Així és com va néixer Banyoles. 

Quina importància han ti ngut els recs per a 
Banyoles?
Molt aviat es van instal·lar als recs rodes 
hidràuliques que aprofi taven la força de 
l’aigua. Aquestes rodes feien funcionar molins 
(fariners, drapers, paperers, etc.), fargues, 
ti nts i adoberies. Tota l’economia de Banyoles, 
doncs, girava al voltant dels recs. Banyoles 
va ser una vila menestral i protoindustrial 
molts segles abans que naixessin les colònies 
industrials del Llobregat i del Cardener. Sense 
els recs, Banyoles no hauria passat d’un peti t 
poble rural amb escassa rellevància.

Ha estat complicada, la recerca?
Molts estudiosos ja havien fet investi gacions 
prèvies sobre els recs, N’he compilat una 
cinquantena, que he considerat a fons. També 
he ti ngut moltes converses amb experts. A 
parti r d’aquí, he elaborat un guió que versa 
sobre geologia, història, economia, urbanisme, 

acti vitats de lleure, etc., és a dir, sobre tots els 
aspectes relacionats amb els recs. Ha estat un 
encàrrec de l’Ajuntament.

Com heu preparat el recorregut de l’exposició?
L’exposició es desplega en 52 metres 
lineals de plafons, dividits en vuit mòduls 
temàti cs. També té cinc audiovisuals creats 
expressament, diverses escenografi es, 
maquetes i un recull de textos ja publicats. 
L’Estudi Oliver Gràfi c, a parti r del guió, ha 
creat una museografi a efi caç i gràfi cament 
atracti va.

Hi ha previst algun llibre lligat a l’exposició?
L’exposició ti ndrà un llibre molt visual dins 
la sèrie Quaderns de Banyoles que sorti rà 
precisament per Sant Jordi. De fet, serà el 
primer llibre que consideri globalment la 
totalitat dels aspectes relacionats amb els 
recs i la seva història. El llibre, del qual sóc 
autor, ti ndrà el mateix tí tol que l’exposició 
i es presentarà el dia 22 d’abril, al migdia, al 
Museu Darder de Banyoles.
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LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA
Per Josep Grabuleda

Dos mestres de cases mortalment 
accidentats
El dia 6 d’octubre de 1911 es va produir un 
tràgic accident mortal al poble d’Usall (a l’actual 
municipi de Porqueres).
El paleta o mestre de cases Josep Banal i Frigola 
va perdre la vida en pati r un accident mentre 
treballava en una obra en una masia al poble 
d’Usall. Tenia el malnom (l’àlies o moti u) de 
Garsa. I, per tant, era membre d’una coneguda 
família banyolina i la seva mort va ser molt 
senti da a la població.
La notí cia ens la dona la publicació local 
Setmanari de Banyolas el dia 15 d’octubre de 
1911. Ens explica que Josep Banal treballava: 
«ab una obra a Usall un mestre de cases vehí 
d’aquesta vila anomenat Banal (a) Garssa» i «li 
sobrevingué un accident [...]». El desenllaç fatal 
(mortal) va sobrevenir a: «resultas qual caigué 
de una peti ta alsada quedan mort al acte.»
Del succés també en van parlar els gironins 
Diario de Girona i El Norte, el dia 11 d’octubre, 
i el Heraldo de Gerona, el dia 12. Aquest 
periòdics informen que va caure en una bassa 
que estava arreglant i va morir ofegat. Així 
mateix, se’n va fer ressò el barceloní El Diluvio, 
el dia 14, que afegeix: «Se supone que la 
desgracia fué casual». Tots ells, però, li posen 
equivocadament el cognom de Barrà i no de 
Banal.
Curiosament un altre Banal, el seu fi ll, Narcís 
Banal i Costa, també d’ofi ci paleta, va morir 

igualment d’accident laboral vuit anys més 
tard, el 26 de novembre de 1919, als trenta-un 
anys, quan treballava a la casa dels industrials 
Coromina, àlies Trull (de Lluís Coromina i 
Gispert-Saüch), situada a l’actual avinguda dels 
Països Catalans, cantonada amb els carrers 
Coromina i Torras i Bages. 
Narcís Banal i Costa vivia amb la seva dona 
Maria Pineda i Vallmajó al carrer del Canat 
(llavors anomenat del Norte), número 6. El 
seu germà regentava una coneguda fonda (o 
casa de menjars), primer situada a la plaça dels 
Turers (amb el nom de «Anti gua posada Casa 
Comas») i, més endavant, al carrer del Doctor 
Hysern (la Fonda Comerç). 
La dona de Narcís Banal va tornar a casar-se 
amb el dirigent agrari Joan Tarrats i Matlleu. El 
seu nou marit i dos dels seus fi lls varen pati r 
la repressió franquista. Joan Tarrats va ser 
afusellat. Per la seva banda, Josep Banal i Pineda 
va ser dirigent de les Joventuts Comunistes 
(JSUC) i va ser condemnat a 1 any, 7 mesos i 16 
dies de presó. I Maria Banal i Pineda, la primera 
dona regidora de l’Ajuntament de Banyoles, va 
ser empresonada a Girona a començament de 
1939. S’havia afi liat al sindicat anarquista CNT 
i va formar part de la Unió de Dones.
Els Banal, doncs, en aquest període històric 
varen passar moments molt difí cils.

CARNISSERIA, XARCUTERIA, PLATS CUINATS
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS: POLLASTRES A L’AST

C/ Mn. Constans, 348 · BANYOLES · Tel. 972 57 00 04





DIVENDRES 7 D’ABRIL
A les 12 del migdia, a la plaça del Maig.
TALLADA DE L’ARBRE DEL MAIG. 
Seguidament anirem a tallar el nou Arbre. 
A partir de les 2 del migdia, a l’envelat de 
Festa Major. DINAR POPULAR: SARDINADA, 
TRUITES, PA AMB TOMATA i BRUNYOLS.
Preu: 3€.  Venda de tiquets i pagament 
(efectiu/targeta) al pavelló, de dilluns a 
divendres, de 4 a 8 del vespre, fins el dilluns 3 
d’abril. Cal portar plats i coberts.
A 2/4 de 5 de la tarda, a l’envelat de Festa 
Major. Cançons de Taverna - Concert amb el 
grup Grana i Moscatell.
De 3 a 6 de la tarda, a l’envelat de Festa Major.
Parc infantil amb INFLABLES. Activitat 
gratuïta.  
A les 10 de la nit, a l’envelat de Festa Major.
CONCERT amb el grup  REMOVIDA.

DISSABTE 8 D’ABRIL
De 10 a 12 del matí, a l’envelat de Festa Major.
CONCURS DE DIBUIX: DIBUIXA CORNELLÀ 
DEL TERRI. Tota la informació del concurs, les 
bases i inscripcions a www.cornelladelterri.cat
De 10 a 1 del migdia, a l’envelat de Festa 
Major. RUTA TEATRALITZADA AMB EL 
TREN PINXO DE BANYOLES. Farem un 
volt pel poble de Cornellà del Terri (durada 
aproximada de 40 minuts) amb el tren i amb la 
SENYORETA acompanyant-nos. 
Més informació i inscripcions a: 
www.cornelladelterri.cat. 
Places limitades. Activitat gratuïta.
De 10 a 2 del migdia i de 4 a 8 del vespre, a 
l’envelat de Festa Major. PARC INFANTIL AMB 
INFLABLES. 
Preu: 3€/matí – 3€/tarda i 5€/tot el dia.
A 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça del Maig. 
BATEIG DELS CAPRGROSSOS DE CORNELLÀ 
DEL TERRI I PRESENTACÍÓ DEL CAPGRÒS 
DEL CORNUT.

FESTA TRADICIONAL D’INTERÈS 
NACIONAL 
(Plantada de l’Arbre del Maig i Ball del Cornut)

FESTA MAJOR 
Cornellà del Terri
Dies 7, 8, 9, i 10 d’abril
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Tota mena de treballs en ferro

Especialitat en llars de foc 
metàl·liques a mida

Veïnat “Mas Ferran”, s/n (Sords)
17844 CORNELLÀ DEL TERRI

Tel. 972 594 863
terrimetall@hotmail.com

TALLER OFICIAL EUROREPAR

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

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

   

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

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

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

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

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

MANTENIMENT ANUAL DEL TEU 
VEHICLE

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

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



FESTA MAJOR DE CORNELLÀ DEL TERRI 

TENDALS

Instal.lació de:  

 Pèrgoles d’alumini, bioclimàtiques i tensades  
   Tendals            Cortines Mosquiteres       

www.cobertex.com
Tel.     972 596 840

Av. França 173
 17840 Sarrià de Ter (Girona)

especialistes en tot tipus de pèrgoles i tendals



10 _

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

Dimarts i dimecres, tancat
Segueix-nos a elborgonya

Sant Andreu del Terri: 972 59 43 63 
Banyoles: 972 57 64 75
Mòbil: 609 72 95 51

www.autocarssola.com
info@autocarssola.com

A les 6 de la tarda, sortida a la plaça del Maig i 
final a l’envelat de Festa Major. Cercavila amb 
BUFANT TRAMUNTANA. Acompanyaran la 
xaranga els gegants de Cornellà del Terri i els 
nens i les nenes de l’Escola Vall del Terri que 
portaran els Capgrossos i tocaran amb el seu 
grup de percussió.
A les 10 de la nit, a l’envelat de Festa Major. 
CONCERT amb el grup OXIGEN. 
Seguidament, a l’envelat de Festa Major. BALL 
D’ÚLTIMA HORA – Millors Hits dels 90 i 2000. 

DIUMENGE 9 D’ABRIL
De 9 a 11 del matí, al passeig Sant Jordi. XIII 
TROBADA DE CLÀSSICS. Inscripció gratuïta 
per vehicle i conductor/a. Les primeres cent 
persones inscrites tindran esmorzar.
Durant tot el matí, a la pista de bàsquet de 
darrere l’Ajuntament, exhibició de cotxes de 
radiocontrol, a càrrec de DRIFTCAT RC.
Informació a classicsvalldelterri@gmail.com
De 9 a 1 del migdia, a davant l’Ajuntament de 
Cornellà el Terri. TROBADA D’INTERCANVI 
DE PLAQUES DE CAVA.
A les 11 del matí, a l’església de Sant Pere de 
Cornellà del Terri. CELEBRACIÓ DE LA SANTA 
MISSA.
A les 11 del matí, a l’envelat de Festa Major. 
CONCERT INFANTIL AMB MARC ORIOL.
A 2/4 d’1 del migdia, a la plaça del Maig.  
PREGÓ DE LA FESTA MAJOR, a càrrec de la 
Maria Vinyals.
A les 5 de la tarda, a l’església de Sant Pere. 
Festival de Música Corals amb la participació 
de: Coral la Vall del Terri, de Cornellà del 
Terri; Coral Santa Margarida, de Quart i Coral 
Atzavara, de Malgrat de Mar.
A les 7 de la tarda. Al camp de futbol. PARTIT 
DE FUTBOL DE FESTA MAJOR ENTRE ELS 
VETERANS DE L’AE CORNELLÀ DEL TERRI I 
DEL CE BANYOLES.
A  2/4 de 8 del vespre, al Pavelló. Ball i 
Concert amb el grup MILLENIUM.
A les 10 de la nit, a l’envelat de Festa Major. 
CONCERT amb el grup MÖTHEER MINE.

DILLUNS 10 D’ABRIL
A les 11 del matí, a l’església de Sant Pere de 
Cornellà del Terri. CELEBRACIÓ DE LA SANTA 
MISSA.
A partir de les 12 del migdia, a la plaça del 
Maig. PLANTADA DE L’ARBRE DEL MAIG 
I BALL DEL CORNUT. “Festa Tradicional 
d’interès Nacional”, amb els portadors i les 
portadores de l’Arbre, els balladors i les 
balladores i el Cornut. Aquest acte serà 



FESTA MAJOR DE CORNELLÀ DEL TERRI 

Bona festa major!

electraavellana.com

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

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



Fotos: Carles Dubé

Concessionari
O�cial

Ctra. Girona - Ripoll, km. 14.400 · 17844 - Cornellà del Terri (Girona)
www.carretillesgirona.com

972 59 40 76 660 898 062 info@carretillesgirona.com

CONTACTA AMB NOSALTRES

-
-

retransmès en directe per Banyoles TV. Un 
cop la comitiva de l’Arbre hagi marxat de 
la Plaça del Maig per anar a buscar el nou 
arbre; EXHIBICIÓ CASTELLERA a càrrec de 
la colla castellera ESPERXATS DE L’ESTANY. 
Seguidament, tres sardanes amb la PRINCIPAL 
DE PORQUERES.
A les 5 de la tarda, a la plaça del Maig. 
SARDANES, a càrrec de la Cobla-Orquestra  
SELVATANA.
A 2/4 de 7 de la tarda, al pavelló. CONCERT i 
BALL DE FI DE FESTA, a càrrec de l’orquestra 
SELVATANA. Preu 12€ (venda d’entrades 
anticipades, al pavelló, a partir de les 6 de la 
tarda).
A les 7 de la tarda, a l’envelat de Festa Major. 
TEATRE, a càrrec de TERE SOLÀ amb l’obra 
TERE SOLA (MiENTE). Gratuït.
A les 9 del vespre, a l’Ajuntament de Cornellà 
del Terri. FI DE FESTA amb CASTELL DE 
FOCS.

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES A 
L’ENVELAT DE LA FESTA MAJOR
Fotografies DE LA FESTA MAJOR 2022. 
(fotografies cedides per en Carles Dubé.)

A L’ATENEU LA VALL DEL TERRI
Exposició col·lectiva de Yolanda Gil i Conxi 
Puig de “Cal Nen”, artesania.
Olga Pinatella, pintures La veu dels sense veu.

SERVEI DE BAR GESTIONAT PER LES 
ENTITATS DE:
AE Cornellà del Terri, Club Bàsquet Vall del 
Terri, Club Patinatge Cornellà del Terri, Judo 
Vall del Terri, CESP i AFA La Vall del Terri.

HORARIS BAR ENTITATS:
Divendres	7	abril,	de	12	migdia	fins	a	la	
finalització	del	concert.

Dissabte 8 abril, d’11 a 14 h. i de 4 de la tarda 
fins	a	la	finalització	del	concert.

Diumenge 9 abril, de 8 a 1 del migdia i de les 6 
de	la	tarda	fins	a	la	finalització	del	concert.



Les Preses - Quart - Figueres - La Cellera
www.oliveras.org

Ctra. Banyoles - Girona, km 12,8
17844 CORNELLÀ DEL TERRI

Tel. 972 59 41 31

HomeWoodHome
Construccions amb fusta

664 687 895
@homewoodhome
infohomewoodhome@gmail.com

Dilluns, tancat

Dilluns 10 abril, d’11 a 3 de la tarda i de 5 de 
la tarda a 11 de la nit.

PANCARTES ALS BALCONS:
Veïns i veïnes de Cornellà del Terri, si voleu 
penjar la bandera de la festa major passeu a 
recollir-la a l’Ajuntament del 3 al 6 d’abril, de 9 
del matí a 2 del migdia.

HORARI ESMORZAR PORTADORS/ES: 
Els portadors i les portadores podran venir 
a esmorzar a la plaça del Maig el dilluns 10 
d’abril, de 8 a 2/4 de 10 del matí.

HORARI CONVOCATÒRIA DELS 
PORTADORS I LES PORTADORES.
A les 11, a la plaça del Maig. Es prega màxima 
puntualitat.

VESTIMENTA DELS PORTADORS i LES 
PORTADORES DE L’ARBRE DEL MAIG
Els portadors i les portadores de l’Arbre han de 
vestir tal com indica la tradició.

ACTES RELIGIOSOS
Divendres 7 abril. A les 10 h. Església de Sant 
Pere. VIACRUCIS.
A les 7 de la tarda. Església de Sant Pere.  
LITÚRGIA DE LA PASSIÓ DEL SENYOR.

Dissabte 8 abril. A 2/4 de 9 de vespre. Església 
de Sant Pere. VETLLA PASCUAL.

Diumenge	9	abril.	A	les	11	del	matí. 
Església de Sant Pere de Cornellà del Terri. 
CELEBRACIÓ DE LA SANTA MISSA.

Dilluns	10	abril.	A	les	11	del	matí. Església de 
Sant Pere de Cornellà del Terri. CELEBRACIÓ 
DE LA SANTA MISSA.

Tots el actes, així com el lloc i horaris, poden ésser 
modificats si causes imprevistes a l’organització 
així ho aconsellessin.
Organitza: Ajuntament de Cornellà del Terri. 
Agraïment a tots els voluntaris que fan possible 
la Festa Major. 



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

MASIES I VEÏNATS
A més dels edificis declarats BCIN i BCIL, que vam 
tractar el mes passat, Esponellà compta amb 
nombroses masies d’interès que convé conèixer, 
valorar i protegir.  
Algunes tenen orígens medievals, com Can 
Colomer, a Esponellà; Ca l’Abella i Can Vila, a Vilert; 
Ca n’Anglada i Can Sot, al veïnat de les Anglades; i 
Can Roure i Mas Hospici, a Martís de Baix. Altres 
són dels segles XVI-XVIII, com Can Quer (o Can 
Què) a Esponellà; Can Batllori, Can Pijoan i Can 
Torrent, a Centenys; i Can Llobet, al veïnat de les 
Anglades. Aquestes cases, i altres, tot i que han 
estat molt modificades, conserven arcades, portes 
i finestres amb llindes, inscripcions i altres 
elements d’interès. Hem d’esmentar també algunes 
cases de poble, com Cal senyor Baldiri (1918), a 
Esponellà, que havia estat propietat del secretari 
de l’Ajuntament, el veterinari Baldiri Bosch. 
Tenen també el seu interès els nuclis de Centenys i 
de Vilert, tots dos d’origen romà, i diversos veïnats 
d’origen medieval: les Anglades, de Batllori, Borrell, 
Brunsó, les Caselles, a la riba esquerre del Fluvià, i 
Martís. Tots conserven masies d’interès. 

ACTIVITATS INDUSTRIALS
El municipi conserva la petjada de les activitats 
industrials que s’hi van desenvolupar. Des d’època 
medieval funcionaven diversos molins, que 
aprofitaven l’aigua del Fluvià i que han anat 
desapareixent. Alguns s’han reconvertit en centrals 
elèctriques, com la central elèctrica de Vilert, 
construïda el 1917 a partir d’un molí fariner que hi 
havia, i la central d’Esponellà, construïda el 1920 
sobre un altre molí fariner. La tercera central 
elèctrica del municipi, la de Martís, va ser 
construïda de nova planta l’any 1910.
Com a testimoni d’una antiga activitat industrial 
tenim les restes dels forns de Can Masdemont 
(1871), destinat a la fabricació de rajols, i de Mas 
Abella. I també, com a record d’un projecte 

hidràulic fallit, tenim la casa dels Enginyers, a Martís 
de Baix, construïda a principis del segle XX, i un 
túnel inacabat.
Hi ha també diversos ponts d’interès. El més 
conegut és el pont d'Esponellà, sobre el Fluvià, 
declarat BCIL, que té una llarga història: construït 
inicialment al segle XV, va ser dinamitat el 1794, 
reconstruït a primers del segle XX, novament 
dinamitat el 1939 i novament reconstruït el mateix 
1939, aquest cop per un batalló de presoners 
republicans. Esmentem també el pont de  Martís, 
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seixantena de fonts, que no sempre ragen, però. 
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segle XVIII (tot i que a la font hi consta la data de 
1830), i la font del Molí de les Roques, al poble 
d’Esponellà, que havia estat la font del baró.

La creu i el pont de Martís (foto: Joan Nierga)
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MENJAR BÉ
Per Jaume Fàbrega

Arròs amb llamàntol
Aquest arròs de pescadors i tapers es fa a 
Catalunya i a les Balears. També la llagosta fa 
un arròs que és una autènti ca festa, sobretot si 
es fa servir una llagosta del nostre litoral –del 
cap de Creus– així com la cabra o cranca. Són 
arrossos, és clar, que els pescadors de la costa 
es podien permetre quan la pesca era bona i, a 
més, aprofi taven les llagostes que canviaven la 
closca, i fi ns i tot en feien posant-hi llobregant, 
llagosta i a vegades cigala (un crustaci que no 
s’ha de confondre amb l’escamarlà). Els gurmets 
consideren que el llamàntol és més gustós que 
la llagosta.

INGREDIENTS
Un llobregant.
400 g. d’arròs perlat de Pals o bomba (o quatre 
tasses).
Una ceba.
Dos grans d’all.
Dos tomàquets mitjans.
Oli
Sal
Aigua

ELABORACIÓ
Talleu el llobregant en viu, sense llençar cap 
suc, que després afegireu a l’arròs. Fregiu els 
trossos, traieu-los de la cassola i reserveu-los. 

En el mateix oli hi feu el sofregit, amb l’ordre 
acostumat i fent-lo concentrar bé. Hi ti reu 
l’aigua, l’arròs i, uns 7 o 8 minuts abans de 
treure’l del foc, els trossos de marisc. Deixeu-
ho reposar uns cinc minuts i serviu-ho.

NOTES
Aquest arròs ha de coure uns vint minuts. 
Seguint la mateixa recepta es fa només amb 
llagosta, galeres o amb cabra.
Hi és molt bo afegir-hi un grapat de pèsols, així 
com sèpia tallada menuda al sofregit. Hi ha, a 
més, qui afegeix una mica de pebrot al sofregit.

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

PER SETMANA SANTA,
ELS MILLORS BRUNYOLS DEL MÓN

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

SEGUEIX-NOS A

I TORTELLS PER ENCÀRREC
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Sant Jordi 2023
PRODUCCIÓ BIBLIOGRÀFICA BANYOLINA 2022-23

Francisco Buti ñá de cerca
Adela de Cáceres Sevilla

Fotògrafs banyolins. 
Esteve Vilarrúbies
Josep Grabuleda i Esteve 
Vilarrúbies

Cent anys de cromos de la 
xocolata
Josep Grabuleda i Sitjà

Els banyolins d’avui
Salvador Martí  Puig, 
Kumba Sakoli i Miquel 
Aguirre

Hospitals de guerra 
(1936-1939)
J. M. Puigvert i F. X. 
Carreras (ed.)

Can Llavanera de Crespià
Eulàlia Sin

Aigua a dojo!
Miquel Campos, Joan 
A. Abellán, Ramon 
Casadevall i David Brusi 

La República Catalana
Pere Bosch i Cuenca

Recull documental: Jordi Galofré

L’encantada de Parets
Text: Joan Colomer Feliu
Il·lustracions: Olga 
Pinatella Corominas

Ossos de mar
Jaume Geli Julbe

Magdalena Aulina
Alfredo Simón Pérez

Poesies reunides
Salvador Oliva



Passeig de la Indústria, 28 
17820 BANYOLES
Tel. 972 58 14 81
Mob. 659 204 810

llibreriaforum@gmail.com

PREMSA, REVISTES, LLIBRES...

HORARI
De dimarts a divendres, de 8 a 17 h. (migdia obert) 

Dissabte i diumenge, de 8 a 13:30 h.
 Dilluns tancat.



Sant Jordi 2023
PRODUCCIÓ BIBLIOGRÀFICA BANYOLINA 2022-23

Stop
Meritxell Rodríguez Lavall

Temps de haikus
J. N. Santaeulàlia
Luciano Lozano 

Una gossa en un 
descampat
Clàudia Cedó i Nono 
Moreno

Sempre el teu nom
Carme Busquets i Costa

Recs: Banyoles i l’aigua
Ramon Folch

Un viatge en tren
J. N. Santaeulàlia

Recull documental: Jordi Galofré

PRESENTACIÓ LLIBRE A LA PORTA 
DEL MÓN

Dijous 20 d’abril. A les 20 h. A La Porta del Món. 
Presentació del llibre Independència és revolució, 
d’Albert Botran. La presentació comptarà amb la 
presència de l’autor.



C/ Llibertat, 149 Baixos · 17820 BANYOLES · Telèfon 872 500 813

Avda. Països Catalans, 227  -  Tel. 972 57 53 10 · arxifesta@gmail.com
OBRIM  DE DILLUNS A DISSABTE, MATÍ I TARDA

20è ANIVERSARI

23 D’ABRIL SANT JORDI
Vine a la nostra parada

de llibres a la plaça Major
on trobaràs totes les novetats!!





Poda, construcció 
i manteniment de jardins

Instal·lació de gespa
artificial

C/ Sant Pere de Roda, 4
17834 PORQUERES

Jordi 627 484 754
Lluís 661 648 881

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

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.

Segueix-nos a les xarxes!
@sexyloveshop11 www.sexilove.es

Per Sant Jordi...

Regala’t o regala-li una rosa diferent

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

CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS
SISTEMES DE REG - GESPA ARTIFICIAL

VENDA DE PLANTES

Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 839 067

pablopenabad72@gmail.com



Per a més informació: 
www.banyolescomerciturisme.cat

Recollida i adaptada per 

Elisabet Saus i Sala

Pinta amb 
nosaltres 

la llegenda

El 23 d’abril, a la plaça Major, porta la teva llegenda 
i te l’enquadernarem d’11 a 13 h

Demana les làmines i els adhesius 
als comerços i establiments associats. 

Vine i viu la màgia!
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Text: ASSESSORIA PLA DE L’ESTANY SL · www.assessoriapladelestany.com

DECLARACIÓ DE RENDA 
I PATRIMONI 2022

QUI  TÉ  OBLIGACIÓ DE FER LA DECLARACIÓ 
DE LA RENDA?
1- Rendiments de Treball: sous i salaris, prestació d’atur, 

pensions de la Seguretat Social, plans de pensions, etc.
El límit són 22.000€ anuals, quan hi ha un únic pagador, 
o bé, s’hi ha més d’un pagador, però les rendes 
percebudes pel segon i restants, no superen els 1.500€.
El límit són 14.000€ anuals, quan hi ha més d’un 
pagador i les rendes percebudes pel segons i restants 
superen els 1.500€.

2- Si s’ha rebut IMV (Ingrés Mínim Vital), està obligat a 
presentar la renda, encara que sigui exempta de 
tributació.

3- Tots els autònoms que hagin percebut un rendiment 
net superior a 1.000€ anuals.

4- Rendiments íntegres de capital mobiliari o guanys 
patrimonials. Quan els rendiments obtinguts superin 
els 1.600€ anuals, sotmesos a retenció.

5- Rendes immobiliàries imputades, lletres del Tresor, 
altres guanys patrimonials d’ajudes públiques, i 
subvencions per la compra d’habitatge de protecció 
oficial, quan els ingressos superin els 1.000€ anuals. 

6- Rendiments de Capital (mobiliari o immobiliari), 
Rendiments d’Activitats Econòmiques i guanys 
patrimonials. En cas d’haver obtingut diferents tipus 
d’ingressos, fins a un import màxim en conjunt de 
1.000€, o quan siguin pèrdues patrimonials, superiors a 
500€.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI: Quan la base imposable 
de l’impost sigui superior a 500.000€ (Catalunya).

INFORMACIÓ NECESSÀRIA:
• Situació familiar. 
• Rendiments de treball, pensions, prestacions... 

• Rendes Béns Immobles, ingressos i despeses deduïbles. 
• Guanys i/o pèrdues patrimonials.
• Subvencions rebudes.
• Rendiments de capital mobiliari.
• Rendiments empresarials, professionals i agraris.
• Deduccions habitatge habitual, per adquisició fins el 
31/12/2012. I lloguer; contractes signats abans del 2015.
• Certificat de l’eficiència energètica pel Tècnic competent.

NOVETATS:
AUGMENT a la reducció general sobre el rendiment net 
de mòduls del 5% al 15%, per a tots els contribuents que 
determinin el rendiment net de l’activitat al mètode 
d’estimació objectiva, i dintre aquest mètode el 
prorroguen els límits excloents.

CRIPTOMONEDES:
Vigilància sobre les inversions en criptomònades. És 
obligatori de declarar les inversions quan els ingressos 
obtinguts superin els 1.000€.

PLANS DE PENSIONS:
Les desgravacions dels plans de pensions privats 
individuals es redueixen a un màxim de 1.500€, mentre 
que els plans de l’empresa s’eleven al límit fins a 8.500€. 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:
S’amplia l’àmbit d’aplicació de les deduccions per obres 
de millora de l’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA dels habitatges.
Obres amb dret a deducció; les realitzades des del 
6/10/21 fins al 31/12/2023.
I les obres per rehabilitació energètica, fins el 31/12/2024.
Sempre que es demostri la reducció del consum un 30% 
mínim, o la millora de la qualificació energètica “A” o “B”.

La campanya de la declaració de la renda de l’exercici fiscal 2022 
s’inicia el dia 11 d’abril fins al 30 de juny. 

Podrà trucar-nos al 972 581 127.



Text: ASSESSORIA PLA DE L’ESTANY SL · www.assessoriapladelestany.com

DECLARACIÓ DE RENDA 
I PATRIMONI 2022

QUI  TÉ  OBLIGACIÓ DE FER LA DECLARACIÓ 
DE LA RENDA?
1- Rendiments de Treball: sous i salaris, prestació d’atur, 

pensions de la Seguretat Social, plans de pensions, etc.
El límit són 22.000€ anuals, quan hi ha un únic pagador, 
o bé, s’hi ha més d’un pagador, però les rendes 
percebudes pel segon i restants, no superen els 1.500€.
El límit són 14.000€ anuals, quan hi ha més d’un 
pagador i les rendes percebudes pel segons i restants 
superen els 1.500€.

2- Si s’ha rebut IMV (Ingrés Mínim Vital), està obligat a 
presentar la renda, encara que sigui exempta de 
tributació.

3- Tots els autònoms que hagin percebut un rendiment 
net superior a 1.000€ anuals.

4- Rendiments íntegres de capital mobiliari o guanys 
patrimonials. Quan els rendiments obtinguts superin 
els 1.600€ anuals, sotmesos a retenció.

5- Rendes immobiliàries imputades, lletres del Tresor, 
altres guanys patrimonials d’ajudes públiques, i 
subvencions per la compra d’habitatge de protecció 
oficial, quan els ingressos superin els 1.000€ anuals. 

6- Rendiments de Capital (mobiliari o immobiliari), 
Rendiments d’Activitats Econòmiques i guanys 
patrimonials. En cas d’haver obtingut diferents tipus 
d’ingressos, fins a un import màxim en conjunt de 
1.000€, o quan siguin pèrdues patrimonials, superiors a 
500€.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI: Quan la base imposable 
de l’impost sigui superior a 500.000€ (Catalunya).

INFORMACIÓ NECESSÀRIA:
• Situació familiar. 
• Rendiments de treball, pensions, prestacions... 

• Rendes Béns Immobles, ingressos i despeses deduïbles. 
• Guanys i/o pèrdues patrimonials.
• Subvencions rebudes.
• Rendiments de capital mobiliari.
• Rendiments empresarials, professionals i agraris.
• Deduccions habitatge habitual, per adquisició fins el 
31/12/2012. I lloguer; contractes signats abans del 2015.
• Certificat de l’eficiència energètica pel Tècnic competent.

NOVETATS:
AUGMENT a la reducció general sobre el rendiment net 
de mòduls del 5% al 15%, per a tots els contribuents que 
determinin el rendiment net de l’activitat al mètode 
d’estimació objectiva, i dintre aquest mètode el 
prorroguen els límits excloents.

CRIPTOMONEDES:
Vigilància sobre les inversions en criptomònades. És 
obligatori de declarar les inversions quan els ingressos 
obtinguts superin els 1.000€.

PLANS DE PENSIONS:
Les desgravacions dels plans de pensions privats 
individuals es redueixen a un màxim de 1.500€, mentre 
que els plans de l’empresa s’eleven al límit fins a 8.500€. 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:
S’amplia l’àmbit d’aplicació de les deduccions per obres 
de millora de l’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA dels habitatges.
Obres amb dret a deducció; les realitzades des del 
6/10/21 fins al 31/12/2023.
I les obres per rehabilitació energètica, fins el 31/12/2024.
Sempre que es demostri la reducció del consum un 30% 
mínim, o la millora de la qualificació energètica “A” o “B”.

La campanya de la declaració de la renda de l’exercici fiscal 2022 
s’inicia el dia 11 d’abril fins al 30 de juny. 

Podrà trucar-nos al 972 581 127.



CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2023

IBI Urbana

Taxa Cementiri Taxa Pesqueres Impost sobre Activitats
Econòmiques (IAE)

IBI Rústica Impost vehicles de tracció
mecànica (IVTM)

Taxa
escombraries

Taxa entrada
vehicles

Concepte Fracció Data càrrec banc

IBI Urbana
Taxa Escombraries

60% 5 de maig

40% 5 d’octubre

IBI Rústica
IVTM
Taxa Entrada Vehicles
Taxa Cementiri
Taxa Pesqueres

100%

100%

5 de maig

5 d’octubreIAE

Concepte Període pagament

IBI Urbana
IBI Rústica
IVTM
Taxa Escombraries
Taxa Entrada Vehicles
Taxa Cementiri
Taxa Pesqueres

De l'1 d'abril
al 5 de juny

IAE De l'1 de setembre
al 3 de novembre

Per domiciliar el pagament de rebuts o per canvis en la domiciliació:
Ajuntament de Banyoles - Servei de Gestió Tributària i Recaptació:
Passeig Indústria, 25 1r pis - De dilluns a divendres de 8:30 a 14 h - Tel: 972 575 007 - 972 570 050
Preferentment amb cita prèvia: www.banyoles.cat

Per internet:
Descarregar i omplir el formulari de la Seu Electrònica https://seu.banyoles.cat/ i enviar-lo SIGNAT al 
correu electrònic a: hisenda@ajbanyoles.org

Data màxima 21 d’abril, excepte IAE que és fins al 22 de setembre.

Mitjançant el tríptic que rebreu a casa.
- A qualsevol entitat financera col·laboradora de la recaptació municipal.
- A la seu electrònica al web www.banyoles.cat a través de l’apartat de pagament d’impostos, multes, 
rebuts i matrícules.

Per pagar els rebuts no domiciliats:

CONTRIBUENTS AMB REBUTS DOMICILIATS CONTRIBUENTS AMB REBUTS 
NO DOMICILIATS



Salut 
VISIÓ ÒPTICA

Salut

MITE: llegir amb poca llum fa malbé els ulls.
REALITAT: llegir amb poca llum no fa malbé els ulls, 
però sí que es cansen i pot provocar fatiga visual.
MITE: si cuso molt els ulls se’m gastaran.
REALITAT: els ulls no es gasten, fes-los servir 
tant com els necessitis. Però recorda que no són 
una màquina i que es poden cansar. Recorda fer 
petites pauses quan estàs treballant moltes hores 
seguides en visió pròxima.
MITE: si poso els ulls “guenyos”, em quedaran així.
REALITAT: el sistema visual té l’habilitat de 
convergir i moure els ulls en diferents posicions de 
mirada. Si mirem molta estona cap a un costat, no 
significa que els ulls es quedin permanentment en 
aquella posició. Un estrabisme és condició d’una 
graduació no corregida, o una mala inserció dels 
músculs oculars.
MITE: si haig de portar ulleres, no tinc uns ulls sans.
REALITAT: el fet de necessitat ulleres no vol dir 
que tinguis uns ulls patològics o malalts. Pots 
tenir un ull perfectament sa, però que no funciona 
correctament i per això calen les ulleres.
MITE: si menjo pastanagues tindré uns ulls sans i 
saludables.
REALITAT: sí, pel bon funcionament de l’ull és 
necessari l’aportació de vitamina, però amb una 
dieta sana i saludable, ja aportem la quantitat 
necessària de vitamina A que necessita l’ull. Un 
accés de vitamina A tampoc és bo.

MITE: portar ulleres fa que “se m’enfonsin els ulls”.
REALITAT: no, les ulleres no fan enfonsar l’ull per 
res. Depenent de la graduació que necessitis pot 
haver-hi un augment o una minimització de la 
imatge de l’ull a través de la lent, però l’ull en si, no 
és fa ni més petit ni més gros.

ALGUNA CURIOSITAT
L’ull és capaç de diferenciar 10 milions de colors.
Les dones tenim la capacitat de distingir més tons 
de colors que els homes.
Un parpelleig dura una dècima de segon.
Parpellegem unes 17 vegades per minut.
Qui veu realment és el nostre cervell. Els nostres 
ulls són encarregats d’enviar els senyals lluminosos 
al nostre cervell, perquè després aquest processi 
tota la informació i n’extregui el significat. 

Mites i realitats de la visió

Text: Núria	Ferrer	Riera
Núm. Col. 15917

vistaOptica Banyoles

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

ÒPTICA, AUDIOLOGIA I TERÀPIA VISUAL

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2023

IBI Urbana

Taxa Cementiri Taxa Pesqueres Impost sobre Activitats
Econòmiques (IAE)

IBI Rústica Impost vehicles de tracció
mecànica (IVTM)

Taxa
escombraries

Taxa entrada
vehicles

Concepte Fracció Data càrrec banc

IBI Urbana
Taxa Escombraries

60% 5 de maig

40% 5 d’octubre

IBI Rústica
IVTM
Taxa Entrada Vehicles
Taxa Cementiri
Taxa Pesqueres

100%

100%

5 de maig

5 d’octubreIAE

Concepte Període pagament

IBI Urbana
IBI Rústica
IVTM
Taxa Escombraries
Taxa Entrada Vehicles
Taxa Cementiri
Taxa Pesqueres

De l'1 d'abril
al 5 de juny

IAE De l'1 de setembre
al 3 de novembre

Per domiciliar el pagament de rebuts o per canvis en la domiciliació:
Ajuntament de Banyoles - Servei de Gestió Tributària i Recaptació:
Passeig Indústria, 25 1r pis - De dilluns a divendres de 8:30 a 14 h - Tel: 972 575 007 - 972 570 050
Preferentment amb cita prèvia: www.banyoles.cat

Per internet:
Descarregar i omplir el formulari de la Seu Electrònica https://seu.banyoles.cat/ i enviar-lo SIGNAT al 
correu electrònic a: hisenda@ajbanyoles.org

Data màxima 21 d’abril, excepte IAE que és fins al 22 de setembre.

Mitjançant el tríptic que rebreu a casa.
- A qualsevol entitat financera col·laboradora de la recaptació municipal.
- A la seu electrònica al web www.banyoles.cat a través de l’apartat de pagament d’impostos, multes, 
rebuts i matrícules.

Per pagar els rebuts no domiciliats:

CONTRIBUENTS AMB REBUTS DOMICILIATS CONTRIBUENTS AMB REBUTS 
NO DOMICILIATS
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Pautes alimentàries per millorar la teva salut, planificació de menús familiars, 
dietes específiques, alimentació infantil, alimentació per l’embarassada, 

test de sensibilitats alimentàries, visites online i programes de salut
Tel. 972 57 32 79 · Mòbil 678 93 34 37 · martaexposito@gmail.com

Salut 
CONSULTORI OBERT

Hem llegit, escoltat o fins i tot ens han aconsellat 
cuidar-nos, sabem que la salut és important i que 
cal preservar-la. Però d’alguna manera, pot costar 
ser constants. 
Per on començo? Doncs moltes vegades molta 
informació diversa, acaba en desinformació... Sabem 
o sentim a dir tantes coses: no mengis processats, 
no beguis alcohol, no piquis entre àpats, beu aigua, 
menja 5 vegades al dia o menja’n 3 o bé menja’n 2, 
etc. que ens embolica encara més. Si de totes les 
coses que hauria de fer no en faig cap, començar pot 
fer-se una gran muntanya i no saber per on iniciar el 
camí efectiu cap a l’autocura. 
Si de totes les coses que saps que hauries de fer, 
n’hi ha més de 5, podries escollir-ne alguna que et 
sigui fàcil, així, sense massa esforç sentiràs que et 
comences a cuidar. Tant pots començar per l’exercici 
físic com per l’alimentació com per petits propòsits 
d’hàbits de vida.
Si vols un consell, escolta bé la necessitat del 
teu cos. Hi ha moltes i moltes teories, però si tu 
experimentes alguna cosa que és saludable i et va 
bé, segueix. 
Les dietes, malenteses com a una pauta estricta que 
restringeix aliments i compta calories, no funcionen. 
Fa dies vaig llegir en un llibre molt interessant que hi 
ha estudis que confirmen que el 90% de persones 
que intenten fer dieta seguint les recomanacions 
oficials fracassen. No només no s’aprimen, sinó que 
el 60% incrementen de pes. El més greu és que se 
sol culpar les persones de no seguir bé la pauta, 
quan l’error és des d’on es fa el canvi, el procés. 
Cap pauta funcionarà si no prové del nostre interès, 

cap recomanació serà útil per la teva salut si tu 
no la sents necessària. Podem fer prevenció de la 
malaltia sempre que estiguem interessats en fer 
un canvi que ens produeixi millora, acceptant tot 
el que això comporta, perquè ho hem escollit així. 
Viure el cuidar-se com un plaer escollit i no com una 
imposició canvia totalment el paradigma. 
És per això que comencis per on comencis a cuidar-
te, serà ideal perquè TU ho hauràs escollit. Fes petits 
canvis, si et costa, però que els puguis consolidar. 

Algunes idees pel canvi: 
• Elimina els aliments ultraprocessats de casa teva. 
• Compra aliments de temporada, no embolicats i 

reals (que saps d’on surten).
• Mou-te a diari, fent exercici i/o caminant entre 

8.000 - 10.000 passes mínim.
• Inclou vegetals variats i abundants a cada àpat
• Esmorza només si tens gana, escolta la teva gana.
• Fes àpats plaents, que et faci il·lusió menjar (ideal 

que siguin saludables).
• Ves a dormir aviat i dorm les hores necessàries 

perquè el teu cos i la teva ment estiguin descansats.
• Beu aigua quan tinguis set.
• Observa si vas de ventre cada dia i si no és així, 

procura buscar una solució saludable per canviar-ho. 

Progressa en els canvis, no en facis només 3, segueix 
cuidant el teu cos i fent prevenció. 

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

Per on començo...

Text: Marta Expósito



Salut

35 anys al servei dels clients de la nostra comarca

IMPORTANTS DESCOMPTES EN 
ASSEGURANCES DE VIDA I ACCIDENTS

I-SEGUR
CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL

BANYOLES
CORBALAN ASSESSORS - DES DE 1986

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

Xarxa Nacional de Corredors d’Assegurances

CONSULTA’NS SENSE COMPROMÍS
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
ABRIL 2023

BANYOLES

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

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

SERINYÀ
Dies 17, 18, 19, 20, 21 
ROSA M. PIJUAN
Tel. 615 370 311 (Guàrdia)

FONTCOBERTA
Dies 24, 25, 26, 27, 28
NATÀLIA RUHÍ
Tel. 646 474 828 (Guàrdia)

PORQUERES
Dies 3, 4, 5, 6 
JOSEP M. TORRES
Tel. 667 989 894 (Guàrdia)

CORNELLÀ DEL TERRI
Dies 11, 12, 13, 14 
M. CARME BUSQUET
Tel. 676 214 419 (Guàrdia)

ADRECES I TELÈFONS

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

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

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

JOAN GRATACÓS
Mn. Constans, 180 · Banyoles
Tel. 972 57 24 33
EVA LLAVERIA
C/ Figueres, 41 (Can Puig) · Banyoles
Tel. 972 58 27 35
ALBERT MASGRAU
Porta Turers, 8 · Banyoles
Tel. 972 57 01 29
JORDI OMEDES
Mercadal, 16 · Banyoles
Tel. 972 57 01 46
ROSA MARIA PIJUAN
Av. Reverend Dr. Tusell, 6 · Serinyà
Tel. 872 20 22 87
NATÀLIA RUHÍ
Ctra. Banyoles, 25 · Fontcoberta
Tel. 972 57 32 15
JOSEP TORRES
Sant Andreu, 35 · Porqueres
Tel. 667 989 894

TELÈFONS D’INTERÈS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VILADEMULS
Ajuntament ..........................................................................972 56 02 04



Salut

Salut 
 COL·LABORACIÓ

Els	 teus	 peus	 tenen	 suficient	 flexibilitat	 i	 to	
muscular	 per	 poder	 amortir	 i	 transferir	 bé	 les	
forces i evitar massa impacte als òrgans de la 
pelvis?
La teva pelvis és simètrica? Si no, és impossible 
que els òrgans puguin estar al seu lloc ideal i per 
tant la seva capacitat d’aguantar pressió es reduirà.
El teu tòrax fa una bona rotació? Si no, cada pas 
que fas corrent causa que el sòl pelvià rep més 
impacte del que cal.
Tens tatuatges, pírcings o cicatrius que causin 
restriccions a dins del sistema miofascial i 
impedeixen	un	moviment	òptim?	

Guardes tensió a la mandíbula? La mandíbula és 
un gran compensador per un sòl pelvià que no està 
funcionant del tot bé.
Estàs estressada? El sistema nerviós sobreactivat  
afecta la nostra salut i dificulta un funcionament 
òptim del sòl pelvià.
Vine a PELVIC POWER HAPPY HOUR amb altres 
dones com tu i treballarem tot el cos per aconseguir 
millorar la salut del sòl pelvià. Acabaràs amb la 
millor postura, glutis més definits, moviments més 
nets i fluids i el sistema central “tunejat”. Te n’aniràs 
a casa HAPPY.

La salut òptima del sòl pelvià necessita un 
mapa de cap a peus

Text: Kaisa Tuominen
Llicenciada i especialista en salut de la dona
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Salut 
DONES AMB HISTÒRIA

Va néixer el 23 de novembre 1805 a Kingston, a la 
colònia britànica de Jamaica, fi lla de James Grant, 
un ti nent escocès i una dona jamaicana criolla. 
La seva mare era una cuidadora que uti litzava la 
medicina tradicional del Carib i l’Àfrica oriental, ja 
de ben peti ta ajudava la mare a curar els esclaus 
de les plantacions i altres persones que no es 
podien pagar una visita al metge, així de mica en 
mica va aprendre tots els remeis que li va ensenyar. 
La mare també regentava una pensió familiar, el 
Blundell Hall.
Durant la joventut va passar uns anys a casa d’una 
dona gran, on va ser tractada com un membre més 
de la família i on va rebre una bona educació com a 
fi lla educada d’un ofi cial escocès i una dona negra 
lliure i amb un negoci respectable.
El 1821 viatja a Anglaterra, Londres, on va 
romandre durant un any a casa d’uns familiars 
comerciants. Allà va poder comprovar que les 
persones de pell fosca no tenien els mateixos 
privilegis que els blancs. Després torna a Jamaica a 
Blundell Hall amb la seva família i treballa al costat 
de la seva mare. De tant en tant era requerida per 
l’hospital de l’exèrcit britànic per fer d’infermera i 
oferir cures als malats, va viatjar per diferents illes 
del Carib oferint els seus serveis.
El 1836, es va casar amb Edwin Horati o Hamilton 
Seacole i es traslladaren a Black River, on van obrir 
una boti ga de queviures que no va prosperar. Van 
tornar a Blundell Hall a principis de la dècada de 
1840.
Entre 1843 i 1844 va pati r una sèrie de desastres 
personals. Un incendi va cremar Blundell Hall, i va 
ser substi tuït pel New Blundell Hall. En poc temps 
de diferència moren el seu marit i la seva mare. 
Després d’un període de dol, va assumir la gesti ó 
de l’hotel de la mare. Va rebutjar vàries ofertes 
de matrimoni per poder-se concentrar en la seva 
feina d’infermera i remeiera. La seva feina va ser 
coneguda pels militars europeus que visitaven 
Jamaica i que sovint es quedaven a Blundell Hall. 
Va tractar i cuidar pacients en l’epidèmia de còlera 

de 1850, que va matar 
uns 32.000 jamaicans. Va 
adquirir una experiència 
que li va ser molt úti l 
en el transcurs dels cinc 
anys posteriors.
L’octubre de 1853 
comença la Guerra de 
Crimea, que va enfrontar 
l’Imperi Rus contra una 
aliança formada per 
Regne Unit, França, 
el regne de Sardenya 
i l’Imperi Otomà. La major part del confl icte va 
tenir lloc a la península de Crimea, a la Mar Negra 
i Turquia. Es va oferir a l’Ofi cina de Guerra com a 
infermera de l’exèrcit, però va ser rebutjada pel 
seu color de pell, això que anava amb cartes de 
recomanació. Contra tot pronòsti c i amb moltes 
portes tancades, va viatjar pel seu compte i amb 
els diners que tenia estalviats va establir el seu 
‘hotel’ (no podia anomenar-lo hospital), on assisti a 
als ferits del camp de batalla. Va arribar a ser molt 
popular entre el personal de servei, els quals van 
recaptar diners per a ella quan es va enfrontar a la 
misèria de la postguerra.
Malgrat que els robatoris eren freqüents, sobretot 
de provisions, l’establiment era pròsper. L’hotel 
estava obert sis dies per setmana i tancat el 
diumenge. Obria d’hora per servir els cafès del matí  
i a conti nuació dispensar les cures als pacients.
També s’acostava fi ns a les trinxeres per vendre te, 
llimonada o tabac i fer cures quan era necessari. 
L’exèrcit britànic la coneixia sota el nom de «Mare 
Seacole».
Va lluitar tota la vida contra el racisme movent cel i 
terra per ajudar aquell qui ho necessitava.
Va morir el 1881 i va caure en l’oblit. Avui sabem 
de la seva existència gràcies a la Fundació Mary 
Seacole de la Unesco. El 1991 se li va concedir a 
tí tol pòstum l’Orde del Mèrit de Jamaica, i el 2004 
va ser proclamada la més gran britànica negra.

Qui va ser Mary Jean Seacole?
La seva tossuderia va salvar molts soldats en temps de la Guerra de 
Crimea

Text: Maica Palmada
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Salut 
COL·LABORACIÓ

D’un temps ençà l’ús de les teràpies alternatives 
s’ha expandit. Una gran part d’aquestes teràpies 
acompanya l’ésser humà des de fa milers d’anys. 
Però en el moment que la ciència mèdica va 
començar a créixer, moltes de les teràpies/ciències 
antigues van començar a ser menys utilitzades i 
fins i tot menyspreades. Amb el temps han tornat a 
prendre força, potser pel fet de tractar els pacients 
holísticament i amb respecte, de minvar els efectes 
secundaris i obtenir resultats beneficiosos. Per 
descomptat no curen totes les malalties ni ens 
solucionen tots els problemes. La medicina tampoc 
ho fa. Però tenir-les en compte en moments 
concrets, pot beneficiar la nostra salut.
Sumant-les en el gran ventall d’opcions per reforçar 
el nostre sistema immunitari i per aportar-nos 
benestar mental i emocional, ens enriqueix.
De totes maneres, cal recordar que la teràpia més 
potent és la que portem a dins nostre. L’actitud, vers 
com caminar a la vida, és l’eina clau de la nostra salut. 
Aquesta omple la nostra ment amb uns pensaments 
o altres, que afecten directament tot el nostre cos 
físic, mental i sobretot el nostre estat anímic.
Cada ésser ha recorregut un camí per arribar on és 
en aquest moment. I tot camí ha estat creat amb 
diverses passes, passes fàcils, intenses, boniques, 
fosques, tristes, alegres... Cada passa ha anat 
esculpint el nostre cos i la nostra actitud. L’escultura 
continua moldelant-se, significant que si no ens 
agrada la forma, tenim l’opció de modificar-la. 
Escollint unes eines o altres, flexibilitzarem més o 
menys el nostre cos i la nostra ment. Paral·lelament, 
despertant-ne les emocions que han connectat amb 

el treball fet.
El cos humà està format per milers de milions de 
cèl·lules interconnectades entre si. De la mateixa 
forma que ho està l’univers. Si som conscients de 
tots aquests factors, podem arribar a la conclusió 
que la salut és en les nostres mans.
Escollint aliments saludables, practicant exercici 
moderat, reduint el ritme frenètic, permetent-nos 
petits plaers, augmentant el contacte amb la natura 
i sobretot expandint els pensaments positius, ens 
enforteixen el sistema immunitari i, per damunt de 
tot, ens donen qualitat de vida. Hem de recordar que 
la vida, amb aquest cos, només la vivim una vegada.
Viure-la ha de ser un goig i un agraïment infinit.
Des d’aquesta reflexió, i des d’aquí i ara, prenc 
el meu cos i cada nou instant com un quadre en 
blanc. El començo a omplir amb línies i pinzellades 
de colors, escollides conscientment. Recordant que 
sempre puc modificar les eines i el traç. Recordant 
que el ventall per acompanyar la meva salut és gran i 
ric, amb totes les opcions que en formen part.

Salut conscient

Text: Ivanna	Quintanas	Pérez
Practicant	i	professora	de	Ioga

Centre de Teràpies Om - Banyoles



Dr. JOSEP Mª RAMOS i MAESO

Control de l’embaràs i part
Tècniques de diagnòstic prenatal

Ed. FLORA. Av. Països Catalans, 3 2n E - Banyoles
Telèfon: 972 58 27 27 (hores convingudes)

Per  demanar hora: dilluns, dimarts i dijous, a la tarda, 
de 16:15 a 20h.

També a Girona, GD plaça Josep Pla, 11
Tel. 972 20 48 82 (hores convingudes).

CONSULTORI D’OBSTETRÍCIA 
I GINECOLOGIA

ECOGRAFIA OBSTÈTRICA 
I GINECOLÒGICA

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

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

La salut bucodental és un aspecte fonamental de la 
nostra salut que no podem descuidar. Tots volem 
lluir un somriure radiant i unes dents sanes, però 
per aconseguir-ho és necessari prendre mesures 
preventives que ens ajudin a evitar problemes 
dentals.
En primer lloc, és molt important visitar 
regularment el dentista per realitzar revisions i 
neteges professionals. L’odontòleg pot detectar 
problemes en les seves primeres etapes i prevenir-
ne la progressió. A més, la neteja professional és 
molt més efectiva que la higiene oral diària per 
eliminar el carrall i les taques a les dents.
Però la visita al dentista no és suficient per 
mantenir una bona salut dental. És important 
portar una bona higiene bucal diària, raspallant les 
dents almenys dues vegades al dia i fent servir fil 
dental i col·lutoris bucals per netejar les zones de 
difícil accés. També és rellevant evitar hàbits nocius 
com fumar o mossegar objectes durs, ja que poden 
danyar les dents i les genives.
Si practiques esports on hi pot haver contacte, com 
ara boxa, rugbi, bàsquet… és important fer servir 
protectors bucals per evitar lesions a les dents i 
les genives. A més, hem d’estar atents a qualsevol 
senyal de dolor o inflamació a la boca, que podria 
ser indicatiu d’una lesió dental.
En el cas dels nens, és especialment rellevant 
prevenir problemes dentals. És recomanable que 
els nens visitin el dentista des de petits perquè 

aprenguin hàbits saludables i rebin tractaments 

preventius com l’obturació de fosses i fissures per 

evitar la càries dental. Així com per poder corregir 

problemes d’alineació dental amb ortodòncia i 

prevenir problemes futurs.

En resum, l’odontologia preventiva és clau per 

mantenir una bona salut bucodental. Visitar 

periòdicament el dentista, mantenir una bona 

higiene diària, evitar hàbits nocius i protegir les 

dents en les pràctiques esportives són mesures 

que tots hem de prendre. A més, és important 

parar especial atenció a la salut dental dels nens, 

realitzant tractaments preventius.

Per qualsevol dubte, pots demanar una visita 

a la Clínica Dental Rover, el nostre equip de 

professionals estarà encantat d’explicar-te tot el 

que necessitis i resoldre els teus dubtes. Cuida el 

teu somriure i mantingues les teves dents sanes!

L’odontologia preventiva 

Text: Dr. Marc Rover
Odontòleg. Col. Núm. 8247

Clínica Dental Rover
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Ara més a prop teu

T’hi esperem!

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

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

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

Estalvia mitjançant l'agrupació de les teves pòlisses 

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

 Negocis  Decessos Estalvi i jubilació VidaAutomòbil Llar  

• Pagar una única quota mensual.

 

• Incrementar la taxa d'interès.

 

• Obtenir interessants descomptes.

Horari: de 9 a 13h i de 16 a 20h
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Cada vegada augmenta més la consciència sobre 
la importància d’utilitzar filtres solars durant 
l’exposició al sol. Ja ningú posa en dubte la 
necessitat de protegir-nos dels efectes adversos 
del sol sobre la pell i l’organisme, però... què hem 
de tenir en compte per escollir la crema solar?

QUINS INGREDIENTS NO HAURIA DE DUR UNA 
CREMA SOLAR?
És ben conegut que certes substàncies presents en 
alguns productes cosmètics (i també no cosmètics), 
poden alterar el funcionament del sistema endocrí, 
els anomenats disruptors endocrins. Un cop a 
l’organisme, suplanten les hormones i poden 
causar efectes adversos per la salut. En concret, 
hi ha estudis que els han associat a l’obesitat, la 
infertilitat o certs tipus de càncer.
Per tant, és recomanable fixar-se en els ingredients 
de les cremes solars per evitar-los. No obstant 
això, és difícil ser especialista en identificar els 
possibles disruptors endocrins i la legislació 
sobre l’etiquetatge és molt diversa i confusa. Una 
eina molt útil són els segells que certifiquen que 
el producte ha passat els controls necessaris i 
és lliure d’aquestes substàncies perjudicials. En 
aquest sentit, el segell COSMOS ORGANIC és una 
certificació que garanteix que el producte no conté 
els principals disruptors endocrins, a més de ser 
respectuós amb el medi ambient.

QUIN FILTRE ÉS MILLOR: EL FÍSIC O EL QUÍMIC?
El filtre solar és aquell ingredient que impedeix que 
els rajos ultraviolats del sol accedeixin a les cèl·lules 
de la pell. N’hi ha de dos tipus: químics i físics.
Els primers contenen substàncies químiques que 

absorbeixen la radiació i la protecció comença 
aproximadament a partir dels 30 minuts després de 
l’aplicació. Com que la pell pot absorbir aquestes 
substàncies, són més perjudicials pel nostre 
organisme i també hi ha més risc d’intolerància, 
sobretot en les pells més sensibles com la dels 
infants. Cal destacar que el filtres químics tenen 
major impacte mediambiental, ja que no es 
degraden amb facilitat i són més contaminants.
Els filtres físics, per contra, utilitzen partícules que 
reflecteixen els rajos ultraviolats i actuen com un 
escut sobre la pell. Així, protegeixen des del primer 
moment de la seva aplicació. Aquest tipus de filtres 
(si ens assegurem que no porten nanopartícules) 
són els més segurs perquè no són absorbits. També 
són els més recomanats per als nadons, els nens 
i les pells sensibles. Són la millor elecció, també 
considerats millors pel medi ambient.

COM S’HA DE FER ÚS DE LA CREMA SOLAR?
S’ha de fer un ús responsable d’aquests productes. 
No cal posar-se crema solar cada dia a les 7 del 
matí per anar a treballar si no ens ha de tocar el 
sol! En canvi, si ens banyem, suem o ens exposem 
al sol en les hores de més irradiació, cal repetir-ne 
l’aplicació diverses vegades. 

Cremes solars: com protegir-te del sol de 
forma segura

Text: Sandra Xargay Torrent 
Col. Núm. 11452

ALTA COSMÈTICA NATURAL I ORGÀNICA CERTIFICADA

C/ Església, 19 - 17846 Mata (Porqueres) · Tel. 972 581 560 · 634 500 951

inspirafisioesteticacentreinspira

www.inspirafisioestetica.com ·  info@inspirafisioestetica.com



MONTSE ANGELATS
(col·legiat núm. 5545)

Conservadora
Implantologia

Periodòncia
Ortodòncia

Odontopediatria
Pròtesis

Estètica Dental

Av. Lluís Companys, 15 · 17850 BESALÚ

Tel. 972 590 698 
info@clinicadentalbesalu.cat

Horari: De dilluns a dijous, de 9.30 a 20 h. 
Divendres, de 9.30 a 17 h.

RECUPERACIÓ FUNCIONAL 
MASSATGES TERAPÈUTICS I 

ESPORTIUS 
REEDUCACIÓ POSTURAL GLOBAL 

RECUPERACIÓ FUNCIONAL A DOMICILI 
OSTEOPATIA 

ACUPUNTURA 

Ctra. de Figueres, 24 · BANYOLES
Tel. 972 58 03 89

www.fisioserveis.com

De dilluns a divendres, de 8:30 a 21 h.
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Qui és l’Estefania? A què et dediques?
Soc màgia, il·lusió, transformació constant, 
perseverança i creativitat. Algú que sempre busca 
veure la part lluminosa de tota circumstància i 
persona. La meva dedicació és la meva família i la 
meva vocació acompanyar altres persones en el 
camí de la seva pròpia llibertat, de ser qui realment 
són per brillar i connectar amb l’alegria interior.

Què és El Cirerer? D’on neix el projecte?
El Cirerer és un espai de benestar, sanació i 
creació. Dins d’aquests 3 eixos es plantegen 
diferents propostes; massatges, sessió de mims, 
teràpies individuals i grupals, retirs, monogràfics 
mensuals per famílies, cursos, conta contes, dansa 
terapèutica, xerrades, etc. Tot té un enfocament 
terapèutic i està unificat entre si. El projecte 
neix de la meva voluntat de transformar el món 
que m’envolta i creure que la unió interna entre 
l’energia femenina i masculina, i conseqüentment, 
la unió entre homes i dones, pot generar canvis 
positius en la societat.

Què em pot oferir com a client/a?
El Cirerer pretén ser un espai de no judici i 
d’acolliment on podràs sentir que tens el permís de 
ser i d’expressar-te sentint-te acompanyat/da en el 
procés d’autoconeixement.  

Qui forma part d’El Cirerer i quin tipus de teràpies 
s’ofereixen?
Formen part d’El Cirerer:
Estefania, creadora d’El Cirerer, que et portarà a 
connectar amb la teva màgia interior i autoamor. 
Això ho faig a través de l’arteràpia, conta contes 
amb valors, la dansa i la sincronia energètica.
Laura, professional que va al nucli, a l’essència, 
acompanyada de les plantes medicinals, la 
naturopatia i l’alquímia per restablir la salut. També 
ofereix cursos de naturopatia i plantes, destil·lació 
en alambí i cosmètica natural. A més, ofereix 
sessions de Reiki Usui.
Gabi, professional que busca descobrir allò 

ocult. Radiestessista que t’ajuda a desbloquejar 
i equilibrar allò que dificulta el teu natural 
desenvolupament per gaudir d’una vida sana. Ho 
fa a través de diferents tipus de pèndols, radiònica 
i la geobiologia.
Yolanda, professional que amb el seu tacte i 
sensibilitat et connecta amb el cor i et porta a la 
teva essència. Això ho fa a través del massatge 
terapèutic, acompanyament amb psicologia 
transpersonal i Mindfulness.
Francesc, mestre del Perdó que et reconnectarà 
amb la teva innocència i perfecció a través d’un 
Curs de Miracles, constel·lacions sistèmiques 
(familiars, akàsiques, quàntiques o Shana’s 
mogudes des de Esperit), reiki, EMDR, TRE, 
barres Access Consciousness, reprogramació 
memòria cel·lular, massatge sensitiu i bioenergètic, 
lectures de registres akàsics, biodescodificació 
o bioneuroemoció, psicoteràpia holística i el 
coaching relacional. 
José, professional que canalitza a través de les seves 
mans l’energia disponible per la sanació del client. 
Ho fa a través d’una combinació de tècniques de 
benestar i alliberació mental: tècniques manuals, 
massatge específic i recuperador, reflexologia i 
massatge descontracturant.
Sostenint el projecte també hi ha el meu home, 
Ariel, que més endavant oferirà el seus serveis i 
coneixements.

Estefania Ruano González, arterapeuta i educadora 
social, directora d’El Cirerer

ESPAI DE BENESTAR, SANACIÓ I CREACIÓ

PROPERA INAUGURACIÓ EL MES D’ABRIL

PER A TOTES LES EDATS

MÉS INFORMACIÓ
Estefania Ruano González (633 596 463)

Local al c/ Torres i Bages, 11 baixos 1a, de Banyoles

BENESTAR: Massatges i sessió de mimos.

SANACIÓ: Teràpies individuals i grupals, monogràfics temàtics d’arteràpia, retirs 
individuals, per parelles i familiars, projecte Bullying autoestima a les escoles i 
instituts, projecte de gestió dels conflictes i emocions en equips d’educadors/es 
socials, constel·lacions sistèmiques.

CREACIÓ: Cursos de naturopatia i plantes, destil·lació en alambic i cosmètica 
natural, dansa afrocolombiana i elements, dansa expressiva i pintura per diferents 
franges d’edat, “Dansant qui soc”, contacontes amb valors, cercles d’homes i dones 
i xerrades “Cura personal i mediambiental”.
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GENERACIÓ POST

PAU BRUGADA VILÀ (músic, artista i productor amb ànima de científic)

La teva història...? 
És la de fer el camí llarg, la d’esgotar-lo tot en 
una direcció fi ns a decidir canviar de rumb. De 
ben peti t ja trobava la felicitat i la pau en el joc 
creati u i em diverti en molt les experiències 
sobre l’escenari. A l’època de l’insti tut vaig 
descobrir que obrir aquella porta era entrar a 
casa i vaig començar a escriure cançons, a tocar 
instruments i a escoltar molta música de tota 
mena. No obstant, no em passava pel cap que 
això pogués ser la meva feina. Crec que tampoc 
estava preparat per fer-me aquesta pregunta. 
Llavors, vaig anar seguint el camí. Això em va 
portar a fer una carrera cientí fi ca, un màster, 
un doctorat... un camí que vaig gaudir i pati r 
a parts iguals. Per sort, sempre vaig trobar la 
manera de mantenir una part de mi en el camí 
de la música i quan vaig arribar a la cruïlla del 
fi nal vaig decidir ser valent i girar cap a on em 
demanava el cor.
 
Ambició o vocació?
Les veig lligades. Per mi, no són exclusives 
entre si. La vocació és aquell run run en forma 
de certesa que et mostra el que et fa feliç. 
Un lloc on les hores que hi dediques mai són 
envà perquè almenys serveixen per nodrir-
te l’ànima. No obstant això, per converti r una 
vocació en professió fan falta uns quants quilos 

d’ambició, sobretot en vocacions creati ves 
que generalment són feines molt poc agraïdes. 
No s’hi materialitza el valor de l’esforç ni les 
hores dedicades d’una manera proporcional i 
no tothom considera que valgui el mateix. És 
l’eterna lluita per fer-se valer. S’ha de fer una 
llarga caminada pel desert per aconseguir fer-
se un lloc i és fàcil caure rendit abans d’arribar 
a l’oasi o directament morir de set per falta de 
recursos. 
 
Viure per treballar o treballar per viure?
Un bon amic meu treballa des de fa poc a La 
Fageda. Últi mament, m’ha estat explicant el 
model i la missió d’integració social del projecte 
i pensar-hi m’ha ajudat a contestar aquesta 
pregunta. El treball és una peça clau en la vida 
de qualsevol persona. Una feina esti mulant, 
agradable, on senti r-se úti l i a la vegada ben 
recompensat és un pilar en el dèbil equilibri de 
la felicitat. Necessitem amb urgència empreses 
amb visió social i mediambiental, que mirin més 
enllà del reparti ment de benefi cis anuals i que 
esti guin sosti ngudes políti cament. Necessitem 
una políti ca exemplar, saludable i honesta amb 
visió col·lecti va i de futur. Un futur en el qual 
molt probablement, treballar no serà sufi cient 
per viure dignament i comparti r serà l’única 
manera de sobreviure.

Foto: L’UPUNTVUIT

Foto: Sílvia Poch





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

Aparec i desaparec. Màgia i missatges. Miro i contemplo, ja no xuclo 
l’oli de les llànties! He volat per l’Himàlaia, pel desert i per Indonèsia, i 

ara vinc contenta cantant a les nits de primavera.
Ja saps qui soc?

Català: òliba comuna; Castellà: lechuza común; Anglès: Barn owl; Llatí: Tyto alba

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS
Fa vora 90 cm, d'ala a ala.

Color daurat a les parts superiors i color blanc a les parts inferiors, a les llargues potes i a la 
cara. Ulls negres. A mitjans de primavera, la femella pon 4-6 ous sobre les seues egagròpiles 

i els cova durant 33 dies.

Per Clínica 1001
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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

Furt mètode d’apropament i distracció 
(MAD)
El mètode d’apropament i distracció (MAD) 
és una tècnica que consisteix en apropar-se a 
la vícti ma i distreure-la amb qualsevol excusa 
per furtar-li els objectes de valor. Per això és 
important, estar sempre alerta al carrer per 
intentar evitar ser vícti ma d’aquest ti pus de 
delicte.
A conti nuació us expliquem algunes d’aquestes 
modalitats: 

LA TACA 
Es tracta de tacar la roba de la vícti ma, amb 
un líquid i generar una situació de desconcert 
amb l’objecti u de robar-li les perti nences. El/
la delinqüent s’apropa a una persona, li taca la 
roba amb un líquid i un segon individu s’ofereix, 
molt amablement, a netejar-li. Aprofi tant el 
descuit de la vícti ma li agafa els objectes de 
valor. Sobretot tenir present els dies de mercat 
que és quan molta gent aprofi ta per treure 
diners del banc.

APROPAMENT O ABRAÇADA
Aquests furts són comesos principalment 
per dones d’entre 20 i 40 anys. L’objecti u és 
abraçar les vícti mes amb qualsevol excusa 
per robar objectes de valor. A vegades es fan 
passar per una coneguda per fer-li dos petons, 
abraçar-la i aprofi tant aquesta distracció, roben 
els objectes de valor. D’altres demanen ajuda 

per alguna causa o col·laboració per trobar 
algun lloc o carrer que busquen.

LA COLLITA
Consisteix a llençar monedes o claus a prop 
de la vícti ma per distreure-la i robar-li les 
perti nences. Acostumen a realitzar-la un mínim 
de tres lladres que es reparteixen les tasques: 
un distreu la vícti ma avisant-lo que li han caigut 
les monedes a terra, mentrestant l’altre furta 
la bossa de mà o qualsevol objecte de valor. 
Finalment, el tercer els espera en un vehicle per 
fugir ràpidament del lloc.

CONSELLS PER EVITAR FURTS AL CARRER
• Porteu les bosses de mà convenientment 

tancades i creuades al davant del cos. 
• Si porteu bosses o cistells sense tanca, no 

deixeu el moneder/cartera a dins. 
• Procureu dur la cartera, el moneder, el 

telèfon mòbil, etc. a les butxaques interiors.
• Porteu únicament els diners i objectes 

necessaris. 
• Eviteu sempre que sigui possible transitar 

per llocs solitaris.
• Desconfi eu de persones que us demanin 

l’hora o us pregunti n sobre el vostre rellotge.
• Eviteu aglomeracions (mercats, transports 

públics) i en cas que no sigui possible, 
esti gueu atents.
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TEMPS AL TEMPS
Per Enric Estragués

Núvol generat per la cascada Victòria del 
riu Zambeze
El riu Zambeze és el més llarg de l’Àfrica austral 
i el quart de tot el conti nent africà quant a 
longitud (després del Nil, el Congo i el Níger), 
i el més llarg dels que desemboquen a l’oceà 
Índic.
Té una longitud total de 2.574 km. Neix 
a Zàmbia, a la frontera amb la República 
Democràti ca del Congo i Angola, i després de 
creuar Angola, Zàmbia, Namíbia, Zimbabwe, 
Botswana i Moçambic, desemboca a l’Índic 
formant un enorme i descomunal delta.
El curs del riu Zambeze es veu interromput 
per nombrosos ràpids i cascades, per la qual 
cosa només és navegable amb normalitat des 
de la ciutat de Tete, Moçambic, fi ns a la seva 
desembocadura.
                                          
CASCADES VICTÒRIA
Aquestes cascades fi guren entre les més 
espectaculars del planeta. Són conegudes 
localment com les cascades Mosi-oa-Tunya, el 
fum que trona. David Livingstone, missioner i 
explorador escocès, va descobrir les cascades 
el 1855 i les va batejar amb el nom de la reina 
Victòria.
Les Cascades Victòria es troben a la frontera 
entre Zàmbia i Zimbabwe. La cascada forma 
part de dos parcs nacionals, Parc Nacional de 
Mosi-oa-Tunya a Zàmbia i el Parc Nacional de 
les Cascades Victòria a Zimbabwe. Les cascades 
tenen una amplada aproximada de 1.700 
metres i 108 metres d’alçada. En aquest lloc, 
es precipita l’aigua per una sèrie de congostos 
basàlti cs amb un estrèpit impressionant i 

tronador que impedeix tota mena de conversa.                
Aquesta brutal caiguda de tants milions de 
litres d’aigua per segon, aixeca un gegantí  
núvol de polsim d’aigua de rosada iridescència, 
que es pot veure a més de 20 quilòmetres de 
distància. L’espectacle d’aquest núvol és únic 
al món, i són centenars de milers els visitants 
que acudeixen en aquest lloc cada any per 
presenciar aquest fenomen de la natura. 
No obstant això, durant el període de les 
grans pluges no és possible veure el fons de la 
cascada, ni tampoc part de la corti na de l’aigua. 
Hem de tenir en compte que els passejos al 
llarg de la cresta de la cascada resulten una 
dutxa constant a causa de la gran quanti tat 
d’aigua vaporitzada, i aquesta aigua puja com 
una pluja inverti da, especialment al costat de 
Zàmbia.
Sobre les cascades hi ha el pont de les cascades 
Victòria, un anti c arc d’acer acabat el 1905. 
Vegeu la foto.
Les cascades Victòria van ser declarades 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 
1989.

Per a més informació www.meteobanyoles.com
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BANYOLES
Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

DIADA DE SANT JORDI 2023

DIUMENGE 23 D’ABRIL
Durant	el	matí		de	la	Diada	de	Sant	Jordi	la	
Biblioteca surt al carrer. Parada a la plaça 
Major de 10 a 14 h. Ens hi trobareu amb les 
darreres novetats d’autors/es locals.
De 10 a 14:30 h. Programa de ràdio amb 
autors locals. Hi col·labora Ràdio Banyoles.
A les 11 h. TALLER DEMOSTRACIÓ DE 
CASTELLS. Vine i parti cipa-hi!
Organitza: Colla Castellera Esperxats de 
l’Estany. 
D’11 a 13 h. TALLER DE SANT JORDI. Què 
seria una diada de Sant Jordi sense drac? 
Veniu a crear un fabulós drac amb materials de 
rebuig. A càrrec de l’Escola de Natura.
D’11 a 13 h. Davant de Cal Moliner. DIBUIXA 
I PINTA AMB NOSALTRES: El bruixot de 
Finestres. Per la Diada Sant Jordi, davant 
de Cal Moliner, els nens i nenes podran 
enquadernar les seves làmines de la llegenda 
El bruixot de Finestres.
Durant el mes d’abril, els nens i nenes del 
Pla de l’Estany podran dibuixar i pintar 
ells mateixos el conte infanti l d’El bruixot 
de Finestres. Les làmines i adhesius per 
dibuixar i enganxar, estaran reparti des entre 
els diferents establiments de l’Associació 
Banyoles Comerç i Turisme. Busca-les totes i 
pinta amb nosaltres!
Organitza: Associació Banyoles Comerç i 
Turisme.

A les 12 h. Plaça Major (en cas de pluja: 
Auditori de Banyoles). Es donarà a conèixer el 
guanyador/a del concurs Per Sant Jordi un punt 
de llibre i es lliurarà el premi. 
Tot seguit: HORA DEL CONTE. ACTIVITAT 
FAMILIAR. Sant Jordi, princeses i dracs a 
grapats, a càrrec de Creixent amb Art Gratuït. 
A banda de la història clàssica de Sant 
Jordi narrem altres rondalles en què els 
protagonistes són un xic diferents: princeses 
forçudes, dracs amorosos i cavallers pacífi cs. 
Titelles, cançons, música, disfresses i diversió 
assegurada!
Amb el suport de: Diputació de Girona.
De 16 a 20 h. Programació especial amb 
els programes dels col·laboradors de Ràdio 
Banyoles.
Organitza: Ràdio Banyoles.
A les 18 h. AUDICIÓ DE SARDANES: LA 
PRINCIPAL DE PORQUERES I CLOENDA DEL 
CURSET SARDANES I DANSES A L’ESCOLA. 
El diumenge dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi, 
el Foment de Banyoles organitza la cloenda  
del curset de SARDANES I DANSES que 
durant els darrers mesos s’ha dut a terme en 
els centres educati us de Banyoles. Els infants 
ballaran la sardana de M.Tudela LA SARDANA A 
L’ESCOLA i el BALL DE PEDRETES. 
L’acti vitat està organitzada i dinamitzada 
per les Colles sardanistes i l’Esbart Dansaire 
Fontcoberta.

ACTIVITATS RELACIONADES
Dissabte 22 d’abril. 20h. Auditori de l’Ateneu
JOANA SERRAT.
Preu: 10 € anti cipada / 13 € taquilla.
La cantautora vigatana Joana Serrat es 
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confirma com un dels grans valors de l’escena 
musical catalana i internacional. Ara presenta 
el seu cinquè àlbum, un disc introspectiu, 
emocional, commovedor i fins i tot dolorós, 
que ha titulat Hardcore from the Heart i amb 
el qual ja ha recollit diversos guardons. En 
aquesta ocasió, l’artista osonenca es confronta 
amb si mateixa, en una imatge feta de 
clarobscurs, en una mena de viatge expiatori 
que atrapa l’oient i que constitueix un dels 
cims de la cantautora. Un nom respectat en 
l’escena del folk local, però també a la Gran 
Bretanya, Europa i als Estats Units, on ha  
enregistrat aquest darrer disc.

ARTS ESCÈNIQUES

CINEMA FAMILIAR
LA MAMA ÉS PURA PLUJA
Cicle de Cinema Familiar.
Dues boniques històries plenes de màgia 
i tendresa que aborden la gestió de les 
emocions dels més petits de la casa.
Preu: 5 €.
ESPAI: AUDITORI D’ARTS ESCÈNIQUES.
Diumenge 16 d’abril, 17 h.
Durada: 60 minuts
Edat recomanada a partir de 6 anys.

TEATRE
GREENPISS
Cia. Yllana.
Tornen a Banyoles els Yllana, ara amb 
Greenpiss, una divertidíssima sàtira sobre 
l’ecologia, el futur del nostre planeta i la 
supervivència de la nostra pròpia espècie. 
Espectacle en castellà.
Preu: 18 €.
ESPAI: TEATRE MUNICIPAL
Divendres 21 d’abril, 20 h.
Durada: 90 minuts.
Edat recomanada a partir de 10 anys.

CINEMA DOCUMENTAL
RISING FROM THE TSUNAMI
El Documental del Mes. 
Una història sobre fantasmes i esperits que 
mostra com les onades del tsunami que el 
2011 va trasbalsar Japó segueixen vives en 

l’imaginari col·lectiu dels pobles que van patir 
la tragèdia. Observem amb incredulitat, la 
construcció d’un espigó immens al llarg de 400 
km que bloquejarà per complet l’obertura al 
mar dels pobles de la costa de Tohoku.
Preu: 3 €.
ESPAI: AUDITORI DE L’ATENEU
Dijous 27 d’abril, 20 h.
Durada: 68 minuts.
Versió original en japonès.
Subtitulat al català, castellà i anglès.

DANSA
MIGRARE
Cia. Maduixa.
Una història commovedora que explora 
els límits de l’equilibri amb el moviment. 
Quatre dones i un espai buit. Buit, però 
minat d’obstacles i fronteres invisibles, d’odis 
irracionals i prejudicis. 
Aquest espectacle és la seva lluita. La lluita de 
dones fortes, valentes i, sobretot, resilients. 
Preu: 12 €.
ESPAI: LA FACTORIA D’ARTS ESCÈNIQUES
Divendres 28 d’abril, 20 h.
Durada: 60 minuts.
Espectacle recomanat a partir de 12 anys.

ESPECTACLE FAMILIAR
MIRAMIRÓ
Cia. Baal Dansa.
Un espectacle de dansa i animació de vídeo 
per als més petits, que neix de l’univers de 
Joan Miró. L’obra s’emmarca a una selecció de 
la seva obra gràfica. Els vius colors, les formes 
geomètriques i l’aparent “totipotència” de les 
“figures i personatges” estimulen la fantasia, 
deixant entreveure que tot és possible. De 
forma màgica les pintures tornen vives i ens 
transporten a un univers imaginari. L’aventura 
d’un viatge al cosmos plena de descobriments 
i sorpreses.
Organitza: T tela Banyoles.
En conveni amb: Ajuntament de Banyoles.
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla.
ESPAI: LA FACTORIA D’ARTS ESCÈNIQUES
Diumenge 30 d’abril, 12 h i 17 h.
Durada: 45 minuts.
Edat recomanada a partir de 4 anys.
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CINEMA
LA MATERNAL
Cicle Gaudí.
La Carla té 14 anys i és una jove desafi ant i 
rebel. Viu en un vell restaurant de carretera a 
les afores d’un poble amb la seva jove mare 
soltera. No va a classe i es passa les hores amb 
el seu amic Efraín.
Quan la treballadora social s’adona que està 
embarassada de 5 mesos la Carla ingressa a 
“La maternal”, un centre per a mares menors 
d’edat amb qui passa a comparti r el seu dia a 
dia.
Juntes amb els seus nadons, s’afrontaran a 
aquest nou món d’adults pel qual han ti ngut 
molt poc temps per preparar-se.
Preu: 4’5 €.
ESPAI: AUDITORI DE L’ATENEU
Diumenge 30 d’abril, 18 h.
Durada: 122 minuts.
Edat recomanada: a parti r de 12 anys.

BIBLIOTECA COMARCAL

ACTIVITATS  INFANTILS I FAMILIARS
HORA DEL CONTE
Dijous 13 d’abril. 17:30 h. Biblioteca 
Comarcal.
BIBLIONADONS. Gratuït.
Dins la clariana. A càrrec de Cacauet Teatre.
Quan el bosc es desperta els animalons 
celebren el nou dia. A què jugaran? Tant se val, 
perquè quan estan junts és quan millor s’ho 
passen. Adaptació amb ti telles del conte El 
conillet que volia pa de pessic.
Edat recomanada: de 0 a 3 anys.

Dissabte 15 d’abril. 12 h. Biblioteca Comarcal.
CONTES EN ANGLÈS. Gratuït. 
Story Time. A càrrec de BNY Language Corner.
Contes de peti t format perquè els més peti ts 
puguin gaudir de la narració de contes en 
anglès en un espai tranquil i agradable i, en 
acabat, podran pintar els personatges de les 
històries.
Edat recomanada: a parti r de 4 anys.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Dijous 20 d’abril. 17 h. Biblioteca Comarcal. 
CLUB DE LECTURA INFANTIL. Gratuït amb 

inscripció prèvia. 
El tercer xampinyó, de Jennifer L. Holm.
L’esperada conti nuació d’El peix número 14 és 
una comèdia esbojarrada ideal per replantejar-
se els objecti us de la ciència.
Conductor: Xavi Garcia.

CONCURSOS
XVII CONCURS INFANTIL
Per Sant Jordi un Punt de Llibre!
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.
Dissabte 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, a les 
12h 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 de la 
Biblioteca.

ENDEVINALLA
L’Endevinalla de la Rita
Qui l’encerta l’endevina!
Per parti cipar-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 fi ns als 11 anys.
SÓC UNA CUCA IL·LUMINADA,
DE NIT ENCENC UN LLUM,
PER NO PERDRE’M A LA MUNTANYA.

ACTIVITATS ADULTS
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, fi ns a 
juny. Conductor: Joan-Lluís Lluís.

Dissabte 1 d’abril. 12 h. Pesquera Gimferrer.
RECITAL POÈTIC. Gratuït.
Maria Callís Cabrera.



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

ESPECIALISTA EN MAMPOSTERIA
(COL·LOCACIÓ DE PEDRA)

REHABILITACIÓ D’HABITATGES, 
FAÇANES I OBRA NOVA
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PRESENTACIONS
Llibres, discos, còmics, revistes... la Biblioteca 
programa presentacions de publicacions 
recents ja sigui per la seva importància o vincle 
amb Banyoles i comarca.

Dimecres 12 abril. 19 h. Museu Darder.
PRESENTACIÓ. Els banyolins d’avui, de 
Salvador Martí  Puig, Kumba Sakoli i Miquel 
Aguirre. Gratuït.

Dijous 13 abril. 19 h. Museu Darder.
PRESENTACIÓ. L’imperi, de Ryszard 
Kapuscinski (traductor: Pau Freixa). Gratuït. 

Dissabte 15 d’abril. 12 h. Museu Darder.
PRESENTACIÓ. El llenguerut, de La Incorrecta. 
Gratuït.

Dissabte 22 abril. 12 h. Museu Darder.
PRESENTACIÓ. Recs: Banyoles i l’aigua, de 
Ramon Folch. Gratuït.

CLUBS DE LECTURA
Dimarts 18 d’abril. 19 h. Museu Darder.
CLUB DE LECTURA. Delicioso suicidio en 
grupo, d’Arto Paasilinna.
Milers de fi nlandesos cada any es llencen per 
un precipici o inhalen diòxid de carboni. El dia 
de Sant Joan, amb la festa de principis d’esti u, 
Onni Rellonen, un empresari en crisi, decideix 
posar fi  a la seva vida. Conductor: Albert 
Torrescasana. Gratuït amb inscripció prèvia.

EXPOSICIONS
De l’1 al 30 d’abril. Biblioteca Comarcal.
EXPOSICIÓ DOCUMENTAL. Àlbums il·lustrats.
El dia 2 d’abril, coincidint amb la data de 
naixement de l’escriptor danès Hans Christi an 
Andersen, se celebra el Dia Internacional 
del Llibre Infanti l. Per commemorar aquesta 
efemèride, organitzem l’exposició Àlbums 
Il·lustrats, una selecció d’àlbums i contes de 
tots els temps, i per a totes les edats.

DIADA DE SANT JORDI 2023
Durant	el	matí		de	la	Diada	de	Sant	Jordi, la 
Biblioteca surt al carrer organitzant acti vitats 
per a totes les edats per comparti r el Dia del 
Llibre i la Rosa amb tota la ciutadania.

Diumenge 23 d’abril. D’11 a 14:30 h. Plaça 
Major. 
PROGRAMA DE RÀDIO. Entrevistes als/les 
autors/es locals. 
Durant el matí , des de l’emissora municipal del 
Pla de l’Estany, es faran diverses entrevistes 
als autors i les autores locals que presenten 
els seus llibres. Coorganitza: Ràdio Banyoles. 
Gratuït.

Diumenge 23 d’abril. 12 h. Plaça Major. 
CONCURS – ENTREGA DE PREMIS
Per Sant Jordi un Punt de Llibre.
27è Concurs Infanti l.
Just abans de començar el conte de Sant 
Jordi a la Muralla, desvetllarem qui són els/
les guanyadors/es de les tres categories i 
lliurarem els premis del concurs.

HORA DEL CONTE
Sant Jordis, princeses i dracs a grapats.
A càrrec de Creixent amb Art.
A banda de la història clàssica de Sant 
Jordi, narrarem altres rondalles en què els 
protagonistes són un xic diferents: princeses 
forçudes, dracs amorosos i cavallers pacífi cs. 
Titelles, cançons, música, disfresses i diversió 
assegurada! Gratuït.

NOVETATS ABRIL 
INFANTIL - FICCIÓ
Memento monstrum. Jochen Till. Baula. 
El príncep Climent, el dolent. Arnold Lobel. 
EntreDos. 
Què passa, carbassa? Pere Martí . Barcanova. 
 
INFANTIL - CONEIXEMENTS
Néixer nena. Alice Dussutour. Joventut. 
La Vida dels inuit. Francesc Bailón. 
La vida secreta de les dents. Mariona Tolosa. 
Zahorí Books. 

NARRATIVA JUVENIL
El ciclo del Eterno Emperador. Laura Gallego. 
Montena. 
Crush: quan et vaig conèixer. Estelle Maskame. 
Fanbooks.
Deixa’m odiar-te. Iguazel Serón. La Galera. 
El fabricante de lágrimas. Erin Doom. Montena. 
Gossos salvatges. Georgina Dalmau. Fanboooks. 
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En King i les libèl·lules. Kacen Callender. L’Altra 
tribu.

ADULTS - FICCIÓ
La dama de Reykkavík: comença el compte 
enrere. Ragnar Jónasson. La Campana. 
El consentiment. Vanessa Springora. Empúries. 
Profecia. Raül Garrigasit. Edicions de 1984. 
 
ADULTS - NO FICCIÓ 
Fer diners: un mètode judeocatalà per estalviar i 
fer-se ric. Teodor de Mas i Valls. Columna. 
Guia del jardí sobre plantes medicinals: remeis 
casolans i plantes guaridores de la A a la Z. 
Monique Simmonds, Melanie-Jayne Howes, 
Jason Irving. Cossetània. 
Ucrania, encrucijada de culturas: historia de 
ochos ciudades. Karl Schlögel. Acantilado.
 
CÒMIC
Hora Zero. S. Roig & T. Benages. Males Herbes. 
La noia del mar. Molly K. Ostertag. Astronave. 

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

DIES DE TANCAMENT ESPECIAL
Tancat des de la tarda del dijous 6 fins al 
dilluns d’10 d’abril (Setmana Santa).

MUSEUS DE BANYOLES

XERRADES
Dijous 13 d’abril. A les 5 de la tarda. A la 
Sala d’Actes del Museu Darder. DIJOUS 
CULTURALS. Alimentació preventiva. A càrrec 

de Berta Pi Boleda, doctora en farmàcia i 
nutricionista clínica.
Els punts clau d’una alimentació 
antiinflamatòria per prevenir patologies i 
millorar la salut.
Més informació: Museu Darder de Banyoles, 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org; 
Tel. 972 574 467.
Organitzen:	Àrea d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Banyoles, Associació Gent 
Gran de Banyoles, Casal Cívic i Comunitari de 
Banyoles, Museus de Banyoles.
Activitat gratuïta.

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE 
BANYOLES

EXPOSICIONS 
Fins al 10 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 1 i diumenge 16 d’abril. A les 11.30h. 
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 



ON ANAR

58 _

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.

Dia 7 d’abril. A les 21 h. Al Monestir de Sant 
Esteve.
Robatori sacríleg al Monestir de Banyoles.
11 de gener de 1980, de nit, en la foscor, quan 
tothom dorm, un dels tresors més preuats de 
Banyoles descansa tranquil·lament fins que 
desapareix... Seguirem la pista per descobrir 
qui i com va cometre aquest robatori sacríleg... 
Ens hi acompanyes? 
Edat: a partir de 10 anys.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Entrades: museusdebanyoles.cat
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.

Diumenge 9 d’abril. A les 11:30 h. A la Vil·la 
romana de Vilauba.
Posa’t les ulleres: Vilauba en 3D. 
La vil·la fou un centre d’explotació del 
territorid’època romana i en coneixem la 
zona residencial, la rústica i la d’explotació. 
Ens passejarem per la casa i amb l’ajuda de la 
recreació virtual en 3D entendrem com eren 
les habitacions, quin era el seu sistema de vida 
i com s’organitzaven els seus habitants... 
Edat: a partir de 7 anys. 
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.

ACTIVITATS FAMILIARS
Dissabte 8 d’abril. A les 17 h. Al Parc Neolític 
de la Draga.
Avui fem de Neolítics i encenem foc
Vine i descobreix com era el dia a dia de les 
persones que vivien al poblat neolític de 
la Draga fa uns 7.400 anys. Entrarem a les 
cabanes i posarem en pràctica alguna de les 
activitats que es duien a terme al poblat: la 
molta del blat per fer farina, la cacera amb 
llances i descobrirem com encenien foc 
amb tècniques prehistòriques. Vine a fer de 
neolític/a per un dia! Durada: 2 hores.
Edat: a partir de 3 anys acompanyats d’un 
adult.
Preu: 5 €; menors de 3 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.

Dissabte 29 d’abril. A les 17 h. Al Parc Neolític 
de la Draga.
Avui fem de Neolítics i treballem l’argila
Vine i descobreix com era el dia a dia de les 
persones que vivien al poblat neolític de 
la Draga fa uns 7.400 anys. Entrarem a les 
cabanes i posarem en pràctica alguna de les 
activitats que es duien a terme al poblat: la 
molta del blat per fer farina, la cacera amb 
llances i treballarem l’argila per elaborar petits 
recipients que decorarem amb les tècniques 
que es feien servir al neolític. Vine a fer de 
neolític/a per un dia! Durada: 2 hores.
Edat: a partir de 3 anys acompanyats d’un 
adult.
Preu: 5 €; menors de 3 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.

MUSEU DARDER

EXPOSICIONS
Del 15 d’abril a 11 de juny.
(In)visibles i (O)cultes. 
(In)visibles i (O)cultes és un viatge a través 
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de l’espai i el temps per la vida de 25 dones 
científiques, les quals la història ha fet 
invisibles.
En la itinerància de l’exposició a Banyoles 
s’afegeixen dues dones més del nostre entorn 
més proper, també (In)visibles i (O)cultes.
Organitza: Museu Darder de Banyoles, 
Ajuntament de Banyoles.
Una exposició de: Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona.
Amb la col·laboració de: Xarxa de Museus de 
Ciències Naturals de Catalunya.
Entrada gratuïta.

XERRADES
Dissabte 15 d’abril, a les 7 de la tarda. A la 
Sala d’Actes del Museu Darder de Banyoles i 
en directe per YouTube.
TARDES DE CIÈNCIA
A la recerca de mons amagats (FFP - planetes 
lliures flotants). A càrrec de Núria Miret, 
investigadora postdoctoral al Laboratoire 
d’Astrophysique de Bordeaux, a França, i a la 
Universitat de Viena.
Organitzen:	Astrobanyoles, Museu Darder, 
Ajuntament de Banyoles.
Activitat gratuïta.

Divendres 28 d’abril. A les 6 de la tarda. A la 
Sala d’Actes del Museu Darder de Banyoles i 
en directe per YouTube.
CICLE OBJECTIU 2030, PER UN PLA DE 
L’ESTANY SOSTENIBLE
S’analitzen els problemes ambientals que 
afecten a nivell planetari i es fan propostes 
per fer de la nostra comarca un espai més 
sostenible.

Què és l’economia circular? A càrrec de Maite 
Ardèvol, coordinadora d’Economia Circular i 
Sostenibilitat a ACCIÓ.
A més d’una millora ambiental, l’economia 
circular pot ser també una oportunitat de 
negoci. Des de la seva definició fins a les 
aplicacions pràctiques, veurem d’innovació i 
noves oportunitats de negoci.
Organitza:	Centre d’Estudis Comarcals de 
Banyoles, Limnos, Astrobanyoles, Museu 
Darder, Emergència Climàtica.
Activitat gratuïta.

VISITES TEATRALITZADES
Dissabte 8 d’abril. A les 11:30 h. Al Museu 
Darder. 
Anem al museu amb el Sr. Darder!
Francesc Darder acompanya els visitants al 
museu que acaba de crear i els explica com ha 
portat tot el material des de Barcelona, quines 
històries hi ha darrera alguns dels objectes i 
què espera d’aquesta nova aventura.
Edat: No recomanada per menors de 7 anys.
Preu: 5 euros; menors de 6 anys, entrada 
gratuïta. Durada: 1 hora.
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.

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.

Museu Arqueològic tancat per obres.

Ensaladilla russa Pop a la gallega Cua de rap al forn Calamars farcits

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

info@boifet.cat · www.boifet.cat

PERQUÈ MENGIS COM A CASA! Fes-nos el teu
encàrrec!
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HORARI ESPECIAL PER SETMANA SANTA:
Del 7 al 9 d’abril: de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i de 4 
a 2/4 de 7.
Dilluns 10 d’abril: de 2/4 d’11 a 2.

FESTA DEL TREBALL (1 DE MAIG):
Diumenge 30 d’abril: de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i 
de 4 a 2/4 de 7.
Dilluns 1 de maig: de 2/4 d’11 a 2.

Més informació: www.museusdebanyoles.cat

OFICINA JOVE CAL DRAC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sales disponibles.
• Informació sobre ajudes i subvencions que 

poden sol·licitar les entitats.

CURS PREMONITOR/A LLEURE
Obrim una nova edició del Curs de 
Premonitor/a de Lleure, que es farà del 12 

al 14 de maig, per a joves de 14 a 17 anys 
(nascuts del 2006 al 2009). 
Les inscripcions es fan presencialment a Cal 
Drac, a les tardes (de 16 a 19 h.), del 17 d’abril 
al 5 de maig. Places limitades.
Més informació: plaestanyjove.cat

TANCAMENT SETMANA SANTA
El divendres 7 d’abril (Divendres Sant) i el 
dilluns 10 d’abril (Dilluns de Pasqua) l’Oficina 
Jove estarà tancada.

BEQUES DE LLEURE PER A TOTHOM
Aquest mes d’abril obrim el termini per 
sol·licitar la beca de Lleure per a Tothom per 
als casals d’estiu de Banyoles. Del 24 d’abril 
al 22 de maig podeu passar per l’Oficina 
Jove - Cal Drac (de 9 a 14 h. i de 16 a 18 h.) i 
sol·licitar-la.
Més informació: joventut@ajbanyoles.org

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

FES-TE EL CARNET JOVE DBNY 
Si tens entre 14 i 30 anys, ets del Pla de 
l’Estany i vols gaudir de descomptes i 
avantatges en diferents establiments de la 
comarca, fes-te el Carnet Jove DBny.
Més informació: plaestanyjove.cat

CAL DRAC, CENTRE COL·LABORADOR 
LABDOO
Labdoo és una xarxa social col·laborativa que 
té per objectiu donar una nova vida en l’àmbit 
escolar a ordinadors portàtils reciclats. 
A Cal Drac en som centre col·laborador, així 
que si tens un portàtil vell que ja no utilitzes, 
porta’ns-el i ens ocuparem que qui en 
necessiti un i no pugui comprar-se’l l’aprofiti.



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

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

Pg. Olot, 97-97A 
GIRONA
Tel. 972 24 57 58www.botiguesbonanit.com

JA TENIM A 
PUNT TOTS 

ELS VESTITS 
DE COMUNIÓ

A partir de 50€

Llistes de naixement
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AUDITORI DE L’ATENEU 

GIO SYMPHONIA & ELENA TARRATS
MÚSICA SIMFÒNICA. 
Dissabte 15 d’abril. 20 h. Auditori de l’Ateneu. 
12 €.

LA MAMA ÉS PURA PLUJA
CINEMA FAMILIAR
Diumenge 16 d’abril. 17 h. Auditori de 
l’Ateneu. 5 €.

AUDICIONS COL·LECTIVES 
D’INSTRUMENT
ACTIVITAT DE L’EMMB
Dimarts 18 d’abril – Dilluns 24 d’abril. Tarda.  
Auditori de l’Ateneu. Gratuït.

RISING FROM THE TSUNAMI
CINEMA DOCUMENTAL – DOCS DEL MES
Dijous 27 d’abril. 20 h. Auditori de l’Ateneu. 
3 €.

LA MATERNAL
CINEMA – CICLE GAUDÍ.
Diumenge 30 d’abril. 18 h. Auditori de 
l’Ateneu. 4,5 €.

CURSOS FORMATIUS DE L’ATENEU
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

SORTIDA CONÈIXER EL PLA DE 
L’ESTANY
Diumenge 16 d’abril, a les 9.15h
Sortida fora de la comarca.
Ens mourem pels municipis de Sant Julià de 
Ramis i Sarrià de Ter. Farem un recorregut 
circular de cap a 5 km. que ens permetrà 
visitar el castell de Montagut, el volcà de Can 
Guilana i la vil·la romana del Pla de l’Horta. 
Lloc: Correus de Banyoles.
Inscripció prèvia a www.cecbanyoles.cat abans 
del dia 13 d’abril.

CICLE ELS DIVENDRES PARLEM
Divendres 21 d’abril, a les 19h. 
Conferència Els aspectes socials i polítics de 
l’obra de Joan Fuster: una perspectiva valenciana, 
a càrrec de Vicent Soler, economista i 
exconseller d’Hisenda de la Generalitat 
Valenciana. 
Lloc: Tint (Sant Pere, 10 Banyoles).

CICLE OBJECTIU 2030
Divendres 28 d’abril, a les 18 h.
Conferència Què és l’economia circular? A 
càrrec de Maite Ardèvol, experta en economia 
circular i sostenibilitat a ACCIÒ. 
Lloc: Museu Darder (plaça dels Estudis, 2 
Banyoles).
A mesura que ha augmentat la consciència 
ambiental, s’ha anat generant un conjunt 
d’estratègies (des de les 3R fins al que 
avui coneixem com a economia circular) 
per respondre a la necessitat de generar 
menys residus i allargar el cicle de vida 
dels productes. Però, a més d’una millora 
ambiental, l’economia circular pot ser també 
una oportunitat de negoci? 
Des de la seva definició fins a les aplicacions 
pràctiques, veurem amb exemples com 
l’economia circular aporta innovació i noves 
oportunitats de negoci a Catalunya.
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ASTROBANYOLES

TARDES DE CIÈNCIA
Dissabte 15 d’abril. 19 h. Museu Darder, 
Banyoles.
Tema: Free Floati ng Planets (planetes errants).  
Convidada: Núria Miret.

CINE-FÒRUM ASTROBANYOLES
Dissabte 22 d’abril. 18 h. Teatre de l’escola 
Baldiri Reixach.
Pel·lícula Ex Machina, d’Alex Garland (2014).
Es projectarà el fi lm i després hi haurà un 
debat a càrrec d’en Josep Masanas.
L’acti vitat és gratuïta.

ATENEU OBERT DE LA DONA

Divendres 21 d’abril. 17 h. PASSEGEM 
JUNTES amb l’Ànnia V. Cabratosa.
Cicles de descoberta dels arbres savis i la seva 
energia i com interactuar-hi. Amb música en 
viu i dinàmiques de consciència plena.
Inscripcions per WhatsApp al 623 425 420 
fi ns el 19 d’abril. Preu: 5 €.
 
Divendres 28 d’abril. 18:30 h. El PLAER DE 
CUIDAR-TE. TALLER DE CUINA amb Marta 
Expósito. 
Prepararem i tastarem plats saludables 
anti infl amatoris i benefi ciosos per la nostra 
microbiota.
Inscripcions per WhatsApp al 623 425 420 
fi ns el 26 d’abril. Preu: 5 €.

LA PORTA DEL MÓN 
Dijous 20 d’abril. 20 h. Presentació del llibre 
Independència és revolució.
La presentació comptarà amb la presència de 
l’autor, Albert Botran. 

Dissabte 22 d’abril. 12 h. Intercanvi de llibre, 
vermut i DJ Mezcla Infi nita .
La diada de Sant Jordi ti ndrà un pròleg ben 
reeixit a La Porta del Món. El dissabte al 
migdia serem a l’exterior perquè tothom qui 
ho vulgui vingui a intercanviar llibres. Porta els 
que vulguis donar i emporta’t els que ti nguis 
ganes de llegir. Senzill i preciós alhora. 
Tot plegat estarà embolcallat amb vermut i la 
música de DJ Mezcla Infi nita, un punxadiscos 
amic que ens regalarà una selecció musical 
interessant i perti nent. Vens a viure-ho? 

Fins al 17 d’abril. DONES DEL MÓN, A 
BANYOLES. Exposició de Laura Roban.
Laura Roban té trenta-tres anys i és fi lla 
adopti va de Banyoles. Té una vitalitat que no 
se l’acaba, circumstància que la porta a ser 
una tastaolletes de manual i amb un talent 
innat per a l’àmbit artí sti c. Formada com a 
autodidacta i en cursos de la comarca, les 
seves pintures tenen com a eix transversal el 
feminisme i la dona. 

BANYOLES SOLIDÀRIA

EL PLA DE L’ESTANY AL MÓN!
Divendres 14 d’abril, a les 8 del vespre. Museu 
Darder. 
Volem convidar tothom (tant els qui ja ens 

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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coneixeu i ens heu anat donant suport al llarg 
dels anys, com aquells que potser només ens 
coneixeu d’oïdes) a aquest esdeveniment: 
FEM BALANÇ DE LA PETJADA SOLIDÀRIA 
de TOTS i CADASCUN DELS MUNICIPIS 
DE LA COMARCA, implicats en la solidaritat. 
És important perquè HI SOM TOTS i entre 
TOTS, TIREM ENDAVANT ELS PROJECTES de 
BANYOLES SOLIDÀRIA!

FUNDACIÓ LLUÍS COROMINA

EXPOSICIÓ
TINO SORIANO: DE BANYOLES.
Fins al dissabte 20 de maig. Espai Eat Art.
La Fundació Lluís Coromina, juntament amb 
l’Ajuntament de Banyoles, l’àrea Banyoles 
Comunitat en Acció i la Diputació de Girona, 
amb la col·laboració del Centre Fujifilm de 
Banyoles, presenta l’exposició De Banyoles, de 
la mà del reconegut fotògraf Tino Soriano. Es 
tracta d’una mostra de fotografies realitzades 
en diferents punts de la ciutat, que vol plasmar 
la diversitat de persones que conviuen a 
la capital del Pla de l’Estany. Les imatges 
presenten diferents persones de diverses 
religions, professions i nacionalitats, a les quals 
s’ha afegit un objecte relacionat amb la seva 
identitat. Soriano vol representar la ciutat com 
un espai de convivència i de comunitat, on 
cadascú ha d’observar el seu entorn i conèixer  
l’altre.

CICLE DE CONCERTS DE JAZZ I 
MÚSIQUES IMPROVISADES
VASCO FURTADO I CLARA LAI.
Divendres 21 d’abril. 21 h. Espai Eat Art de 
Banyoles. 5 €.
El duet format pel bateria Vasco Furtado 
i la pianista Clara Lai comparteix silencis i 
sonoritats improvisades en un directe basat 
en la creativitat i la versatilitat. Dos músics 
actius i consolidats que formen part de les 
principals escenes de música improvisada a 
Lisboa i Barcelona i que, després de creuar els 
seus camins fa uns anys a Portugal, s’uneixen 
per presentar un directe en què fusionen els 
sons de la bateria i el piano elèctric, amb una 
posada en escena sorprenent i contundent.

CICLE DE CONCERTS DE JAZZ I 
MÚSIQUES IMPROVISADES
JUANMA TRUJILLO.
Divendres 26 de maig. 21 h. Espai Eat Art de 
Banyoles. 5 €.
El concert del guitarrista Juanma Trujillo 
tindrà lloc en el marc del Festival FEM! Jazz 
de Banyoles. Membre actiu de l’escena de 
jazz i música improvisada internacional, el 
músic veneçolà ha desenvolupat un estil 
d’interpretació únic que abraça diversos 
llinatges musicals. Després de tocar amb 
artistes de renom com Francisco Mela, Arturo 
O’Farrill, William Parker, Cooper-Moore, 
Satoshi Takeishi o Gerald Cleaver, entre 
altres, l’artista es caracteritza per innovar 
contínuament entre els seus contemporanis, 
al mateix que temps que incorpora el 
mestratge dels seus predecessors en les seves 
exploracions artístiques progressistes.

ESPAI EXPOSITIU CAN TARRADAS

EXPOSICIÓ 
RECS: BANYOLES I L’AIGUA. DOTZE SEGLES DE 
CULTURA HIDRÀULICA.
Fins al 6 d’octubre. De dilluns a divendres, 
de les 9 del matí a les 8 del vespre. Espai 
expositiu Can Tarradas (c/ Jacint Verdaguer, 
17). Entrada lliure.

FESTIVAL IN-SOMNI

20è ANIVERSARI DEL FESTIVAL
Divendres 21 d’abril. A Sala La Nau de 
Banyoles. 
El Drac de Sant Jordi és Punk! 
THE CAPACES (presentant nou disc).
SONIC BEAST.
LOS VALIENTES (avançament del nou disc).
DISTÒPIC.

VEUS DE L’ESTANY

CONCERT LITÚRGIC DE PASSIÓ 
DIVENDRES SANT, 7 d’abril, a 1/4 de 8 del 
vespre, acabada la celebració. Església de 
Santa Maria dels Turers.
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85a FIRA DEL COP D’ULL

Dia	10	d’abril,	durant	tot	el	matí	,	al passeig 
Dalmau de Banyoles. Anti guitats, brocanteria, 
col·leccionisme...

CLUB NATACIÓ BANYOLES

NATACIÓ
Dia 1 d’abril. 5a jornada de lliga Infanti l + 
Presa de temps.

REM
Dies 15 i 16 d’abril. XVIII PAMrace Regatt a.

WATERPOLO
Dia 16 d’abril, a les 12 h. Juvenil – CN Tàrraco. 

CASAL CÍVIC I COMUNITARI
BANYOLES

TALLERS 2n CICLE 2023: 
D’ABRIL A JUNY
Iniciació a l’atenció plena: respiració i cos. 
Dimecres, a les 19:30 h. 
Del 10 al 31 de maig.
Aquarel·la botànica. Dijous, a les 17:30 h. 
Del 20 d’abril al 8 de juny.
Aeròbic. Dilluns, a les 19:30 h. 
Del 8 al 29 de maig
Aprendre a tocar la guitarra. Dimecres, a les 
17:15 i a les 18:20 h. 
Del 19 d’abril al 14 de juny.
Cançons de Taverna. Dimarts, a les 10:30 h. 
A la cafeteria del Casal.
Esti mulem els senti ts. Dimarts a les 15:45 h. 
Del 18 d’abril al 13 de juny.
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. 
Del 27 d’abril al 18 de maig.

TALLERS ORGANITZATS PER 
ASSOCIACIONS
Iniciació al Fang. Del 14 al 24 d’abril. Dilluns i 
divendres, de 10 a 12 h.
Tao Kung. Divendres, d’11.40 a 12.40 h.
Cuina del Marroc. Divendres, de 18 a 20 h.
Gimnàsti	ca	En	Forma	per	a	gent	gran. Dilluns i 
dimecres, de 16 a 17 h.
Dibuix i Pintura. Dijous, de 10 a 12 h.
Tallers de Memòria. Dimarts o dimecres tarda.
Tauletes i mòbils. Dijous, de 15 a 16 h.
i uns quants tallers més...

Sol·licita la programació a: 
cc.banyoles@gencat.cat

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

CAMÓS
FESTA DE SANT JORDI 

DISSABTE 29 D’ABRIL 
A les 2 del migdia. Al pavelló. Dinar i música 
de saló amb l’actuació del conjunt LOVE ME 
TENDER. Preu: socis 17 € – no socis 20 €.
Inscripcions: Del 24 al 26 d’abril, de 3 a 5 de la 
tarda, al Local Social.
Cal portar plats, coberts i got.

Pol. Ind. del Terri - C/ Indústria, s/n 
17834 PORQUERES
Tel. 972 576 704
email: porqueres@mafonsa.cat
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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·labora: Ajuntament de Cornellà del Terri i 
Ajuntament de Palol de Revardit.

CLUB JUDO VALL DEL TERRI

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE 
RANDOM ATTACKS
Dissabte	15	d’abril.	A	parti	r	de	les	9	del	matí	.
Pavelló de Cornellà del Terri.
Organitza: Judo Vall del Terri.

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

DISSABTE 29 D’ABRIL
A les 11 h. Missa Homenatge a la Vellesa a 
l’església de Sant Pere de Cornellà del Terri.
A les 12:30 h. Sorti da des de Cornellà del Terri 
amb autocar.
A les 14 h. Dinar al restaurant Can Xel de 
Santa Pau (Olot). Una vegada fi nalitzat al dinar 
tornada amb autocar cap a Cornellà del Terri.
Inscripcions: A l’Ajuntament de Cornellà 
del Terri, del 12 al 24 d’abril, de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 h.
Més informació: tel. 972 594 001.
Gratuït pels empadronats a Cornellà del Terri i 
Palol de Revardit.
Organitza: Ajuntament de Cornellà del Terri i 
Ajuntament de Palol de Revardit.

ACTIVITATS DE L’ATENEU LA VALL 
DEL TERRI

Del 7 al 10 d’abril. Exposició de Pintura autors 
locals i Racó dels Ofi cis a Cornellà del Terri. (El 
Ferrer de Can Tist, de l’Aleix Gasau).

Dissabte	15	d’abril.	A	les	9	del	matí	. Davant 
el Local Social de Corts. Caminada  de 
l’Associació de Veïns de Corts.

Dijous 27 d’abril. a les 7 de la tarda. Xerrada 
sobre Ciber Seguretat, a càrrec de Marc 
Balboa (Llicenciat en Enginyeria Informàti ca).

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.

Per més informació: 622 741 588 (Ateneu).

ESPONELLÀ
FEM DRECERA I FESTIVAL 
RECÒNDIT

Diumenge	2	d’abril,	a	les	10h	del	matí	,	
caminada Fem drecera. Sorti da de la plaça 
1 d’Octubre, seguint ruta s’arribarà al 
Castell d’Esponellà, on s’oferirà esmorzar als 
parti cipants de la prova esporti va. 
A les 12 h. Festi val Recòndit, amb l’actuació 
de  Joan Miquel Oliver. Preu 5€, inscripció 
anti cipada, 8 €, el mateix dia. 
Informació i inscripcions per la caminada al 
Consell Esporti u del Pla de l’Estany. 

CLUB DE LECTURA

Dimecres 19 d’abril, a les 7 de la tarda, a 
l’edifi ci 1 d’Octubre, sessió del club de lectura 
per comentar el llibre El moment en que tot va 
canviar, de Douglas Kennedy.
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SANT JORDI

Diumenge 23 d’abril, a la plaça 1 d’Octubre, 
de 9 a 14 h. Venda de llibres i roses. El benefi ci 
serà pel fi nal de curs dels alumnes de Cicle 
Superior de l’escola Carles de Fortuny.
A les 10:30 h. Lectura en veu alta. Tothom 
serà benvingut a llegir o escoltar fragments 
de lectures preferides. Cal apuntar-s’hi a 
l’Ajuntament.
A les 12 h. Espectacle infanti l.

FONTCOBERTA
XXIII FESTA DEL CARGOL DE 
FONTCOBERTA

DIA 30 D’ABRIL
A les 9:15 h. 1a MARXA DEL CARGOL.
Trobada a la platja d’Espolla (davant del gimnàs 
Wellness). 
Parti cipació oberta a tothom amb premi per a 
tota la mainada. 
Informació més detallada en programes a part 
o instagram: @fontcotrail
A	parti	r	de	les	10	h. 11a trobada de puntaires 
del Pla de l’Estany. 
Per parti cipar-hi cal trucar al 972 584 139 
(Ajuntament) places limitades.
A les 10:30 h. Inscripcions, i seguidament 
concursos de cargols (curses de cargols, el 
cargol més gros, el més original...).
A les 11 h. 19a CONCURS GASTRONÒMIC 
DEL CARGOL.
Cuinats de cargols casolans per tothom qui 
hi vulgui parti cipar, jurat format per Josep 
Capellera, del bar-restaurant La Brasa des de 
1950; Abraham Simon i la cuinera, escriptora 
i divulgadora de l’alimentació saludable Ada 

Parellada.
Premi als 3 primes classifi cats i un obsequi a 
tots els parti cipants. 
Lliurament de cargols a les 10 h del matí .
A les 12:30 h. 22a MOSTRA 
GASTRONÒMICA DEL CARGOL
(tastets de plats de cargols elaborats pels 
restaurants de la comarca del Pla de l’Estany i 
els cargols casolans).
A les 14:30 h. DINAR POPULAR.
Menú: cargols, amanida, fi deuà, pa, vi, aigua, 
postres, cafè i gotes. Preu: 19 euros. Menú 
infanti l: macarrons, escalopa de pollastre amb 
xips, pa, aigua i postres. Preu: 11 euros.
Data límit de recollida de ti quets, dimecres 26 
d’abril (places limitades).
Recollida de ti quets: Hostal la Brasa, 
Restaurant ca l’Àngel, supermercat-carnisseria 
Lídia i supermercat ca l’Estrella.
Infl ables tot el dia per 3 euros.

Nota: tots els actes es faran el pavelló de 
Fontcoberta. 
Per reservar taula: festadelcargol@gmail.com 
Organitza: comissió de festes de Fontcoberta i 
Ajuntament de Fontcoberta.

PORQUERES
BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ
SETMANA SANTA A LA BIBLIOTECA
Els dies 3, 4 i 5 d’abril la biblioteca obrirà 
en horari habitual, el dijous 6 i el dissabte 8 
estarà tancada.
A la sala infanti l hi trobareu jocs de taula i 
puzles per comparti r amb la família i amics, 
a més cada tarda (a les 17 h.) projectarem 
una pel·lícula infanti l: el dilluns Space Jam: 
nuevas leyendas, el dimarts Los ti pos malos, 

DEL TERRI

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

Tel. 872 720 057 - 676 989 031
marbresdelterri@hotmail.com
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i el dimecres El malvado zorro feroz. Sense 
inscripció prèvia.
Space Jam: No recomanada per menors de 7 
anys. Durada: 111 minuts. Versió en català. 
Los ti pos malos: Apte per a tots els públics. 
Durada: 96 minuts. Versió en castellà.
El malvado zorro feroz: Apte per a tots els 
públics. Durada: 79 minuts. Versió en català.

SANT JORDI
Dijous 20. A les 19:30h. PRESENTACIÓ 
LLIBRE. Dona de teatre. Cristi na Cervià, d’Els 
Pastorets a Temporada Alta; escrit per Núria 
Martí  Constans. El llibre repassa la trajectòria 
vital i artí sti ca de l’actriu gironina Cristi na 
Cervià, l’acti vitat artí sti ca de la qual sempre 
va estar lligada a les comarques gironines. 
Amb Porqueres hi va tenir una relació també 
estreta, amb diverses actuacions lligades al 
Centre Cívic, la celebració de l’Any Fontserè i 
la biblioteca.
Durant l’acte es llegiran alguns fragments del 
llibre amb l’acompanyament musical al piano 
de Quim Solà.

Divendres 21. A les 17 h. LLIURAMENT DE 
PREMIS 8è CONCURS PUNTS DE LLIBRE 
I CONCURS DE LITERATURA INFANTIL I 
JUVENIL CLER.
A les 17:30h. HORA DEL CONTE. El drac mal 
cuat i Sant Jordi despistat. A càrrec de David 
Planas. No hi ha inscripció prèvia, es farà sota 
el porxo.

Dissabte 22. A les 19 h. ACTUACIÓ MUSICAL 
de Les Marín. Grup vocal de dones de 
Banyoles, sota la direcció de la pianista i 
cantant Gloria Garcé s.

CLUB DE LECTURA
Divendres 28, a les 19 h. Comentarem la 
lectura de Ja estem morts, amor, de Xavier 
Aliaga. 

A més comptarem amb l’editora Rosa Rey, 
d’Angle Editorial. Acti vitat oberta a tothom.

EXPOSICIÓ
Del 5 al 26 d’abril. Joan Fuster. Una vida 
il·lustrada. L’exposició està comissariada per 
Salvador Ortells, director de l’Espai Fuster de 
Sueca i comissari adjunt de l’any Fuster al País 
Valencià. Fuster com una persona culta, com 
il·lustrada. També perquè Fuster manifestà en 
nombroses ocasions l’admiració que tenia pel 
moviment cultural de la Il·lustració. Aquesta 
exposició és una adaptació promoguda per 
la Insti tució de les Lletres Catalanes a parti r 
de l’exposició de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua.
Amb la col·laboració del Servei de Biblioteques 
de la Diputació de Girona.

A LA TAULA DEL MES
Durant el mes d’abril a A la taula del 
mes hi trobareu llibres relacionats amb 
l’excursionisme.

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 i 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 
peti t 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.
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Tota la programació i venda d’entrades a: 
www.rereltelo.cat

Divendres 14 d’abril, a les 20.30 h. TEATRE. 
LOCO AMORIS.
L’amor no és un estat. És un lloc. Enamorar-se 
és trobar-se i coincidir en aquest lloc. Sona 
abstracte, però és un lloc concret que no 
habitem nosaltres, sinó que ens habita, que 
s’obre dins nostre. Per això ens sentim tan 
grans quan ens enamorem. I a la vegada tan 
petits. Perquè d’alguna manera entrem al lloc 
que s’ha obert dins l’altre. Aquesta sensació a 
l’estómac, que alguns anomenen “papallones”, 
és vertigen davant la immensitat d’un lloc 
desconegut. D’alguna manera som la suma de 
totes les persones que hem estimat, no? El lloc 
de l’amor som nosaltres.
Una parella. Tu i Jo. Jo me’n vaig a estudiar 
a París. Tu et quedes a Barcelona. Decidim 
seguir amb la relació malgrat la distància. 
Però, com continuar sent nosaltres, si tu 
i jo no estem junts? Qui més qui menys 
ha viscut, està vivint o viurà una relació a 
distància: la soledat, la impotència, l’eufòria 
dels retrobaments i la sensació que el millor 
lloc del món és una persona. Loco Amoris 
porta a l’escenari l’essència d’aquestes 
vivències, buscant l’humor en l’amor, l’absurd 
dels malentesos i la bellesa de les situacions 
doloroses.
10 €.

MINICÍVIC
Aquestes activitats s’emmarquen en la 
campanya MINICÍVIC per tal de fer un Cívic 
comptant amb els petits de casa on les 
famílies trobeu el vostre lloc!

Dissabte 1 d’abril, a les 12 h., al Centre Cívic.
TEATRE DE PAPER. CIA. RAUXA.
Espectacle familiar. Edat recomanada: a partir 
de 4 anys. Durada: 45 minuts.
Entrades: 5 € a www.centrecivicporqueres.cat.
Teatre de Paper és un espectacle de circ 
contemporani que a través de la manipulació 
d’objectes, el clown, el teatre físic i un bagatge 
de titelles extraordinaris busca reivindicar el 
poder de la imaginació. Teatre de paper és un 
moment suspès en el temps en el qual el món 

s’atura i la poesia dansa. Una festa d’aniversari 
sense festeig. Una persona en la seva solitud 
que, gràcies al teatre d’objectes, el circ, el 
clown i uns meravellosos retalls de paper, 
acaba sent una preciosa bogeria.

Dissabte 29 d’abril, a les 12 h., al Centre Cívic.
MOMO. CIA. ANNA ROCA.
Espectacle familiar. Edat recomanada: a partir 
de 8 anys. Durada: 60 minuts.
Entrades: 5 € a www.centrecivicporqueres.cat.
Tres personatges que viuen dins un jardí 
botànic abandonat ens esperen per explicar-
nos la història de la Momo, una nena que 
posseeix la meravellosa qualitat de saber 
escoltar els altres. La Momo també vol ajudar 
la gent quan els homes grisos decideixen 
apoderar-se d’un dels béns més preuats que 
posseeixen les persones: el seu temps.
Vivim i eduquem els nostres fills amb pressa. 
Volem que parlin idiomes i que siguin bons 
en tot, però els eduquem perquè juguin en 
llibertat o aprenguin a escoltar?

CASAL ARTÍSTIC DE SETMANA SANTA
Just4Kids, amb Carolina Conde.
Del 3 al 6 d’abril. 
Horari: de 9 a 13 h. No hi haurà servei de 
carmanyola per dinar.
Edats: Per infants de 3 a 9 anys.
Preu: Tots els dies: 75 €. Un dia: 20 €.
Inscripcions a www.centrecivicporqueres.cat
Propostes artístiques d’art de procés on 
crearem aprenent a donar importància al 
procés de creació i no al resultat final amb 
diversitat de materials i eines que no estan 
pensades en un principi per crear, fomentant 
l’autoaprenentatge i la creativitat dels infants.

PATRIMONI CULTURAL
Dissabte 15 d’abril, a les 11 h. VISITA GUIADA 
A L’ESTUDI TALLER CARLES FONTSERÈ.
Amb l’actuació de la Pubilla Còsmica
Visita guiada a l’estudi taller del polifacètic 
artista Carles Fontserè, un recorregut per 
la vida i l’obra de l’artista amb la voluntat 
d’acostar al públic la figura d’un dels artistes 
clau de la segona meitat del segle XX.
En aquesta visita hi haurà prèviament una 
actuació, (a les 11 h) de La Pubilla Còsmica. Un 



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

FES-NOS EL TEU ENCÀRREC!FES-NOS EL TEU ENCÀRREC!

CARNISSERIA · XARCUTERIA

Passeig Mossèn Constans, 259 - BANYOLES 
Tels. 972 573 502 · 635 763 854       · carnisseriatotbo@gmail.com
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 15h i de 17 a 20h. Dissabtes, de 9 a 13:30h. Segueix-nos a 
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viatge musical més enllà del temps i de l’espai, 
un regal per a l’ànima i els sentits. 
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.

TALLERS ANUALS
CISTELLERIA, ARTS APLICADES, 
ETNOBOTÀNICA (intermedi), GIMNÀSTICA 
HIPOPRESSIVA, IOGA , DANSA CREATIVA, 
ANGLÈS i SPEAKING ENGLISH.
Tota la informació detallada de la programació 
de tallers i inscripcions a: 
www.centrecivicporqueres.cat 
#nomesalcivic / @civic_porqueres

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
TRAPELLES

PORTES OBERTES 
Dia 22 d’abril, de 10 a 12 h.  
Cal cita prèvia.

Més informació: 
Telèfon 972 574 904. 
llardinfants@porqueres.cat

SETMANA SANTA

MISSA DE DIUMENGE DEL RAM 
Diumenge 2 d’abril, a les 12 h., a la plaça 
Major de Porqueres.

PRIMER VIACRUCIS VIVENT A 
PORQUERES!
Divendres 7 d’abril, a les 9 del vespre, a la 
plaça Major de Porqueres.
Vine a viure les escenes més importants de la 
Passió.
Es podran comprar espelmes vermelles per 
acompanyar el recorregut del Viacrucis i per 
deixar-les al peu de la Creu un cop s’hagi 
acabat. 
Activitat gratuïta. No cal reserva prèvia.

ACTIVITATS ESPORTIVES 
CAMPIONAT SOCIAL DE PETANCA - 
TRIPLETES
Diumenge 9 d’abril.
Lloc: Pistes municipals, plaça dels Poetes.
Horari: A partir de les 9 del matí.
Campionat de petanca obert a socis del Club 
Petanca Porqueres en la modalitat de tripletes.
Inscripcions: inotbo@gmail.com i al telèfon 
618 311 274.
Organitza: Club Unió Esportiva Petanca 
Porqueres

XXIII 6 HORES DE PORQUERES
Dissabte 6 de maig.
Sortida	i	Arribada: Can Tista (Casellas Davall).
Horari: Recollida de tiquets de participació 
i noves inscripcions a partir de les 17:30 h. 
Sortida, a les 18:00 h.
Preu: 7 €. Inclòs l’esmorzar.
Descripció: Caminada popular oberta a tots 
els nivells. Parada per sopar al bosc de Can 
Ginebreda. Aconsellable portar frontal o 
llanterna.
Més informació i inscripcions: 
www.esportsporqueres.com
Organitza: Ajuntament de Porqueres.

OFICINA DE TURISME

L’ENIGMA DEL BOSC DE LES GOGES
Diumenge 2 d’abril, a les 11 h. 
Joc familiar de descoberta de Les Estunes.
Les goges us proposen un joc de pistes per 
a descobrir Les Estunes d’una manera molt 
divertida. Per grups haureu de solucionar 
proves, fer recerques pel bosc, contestar 
preguntes i resoldre enigmes. Us hi animeu? 
Durada: 2 hores.
Punt de trobada: Aparcament de les Estunes
Edat: activitat per a famílies amb infants a 
partir de 4 anys.

Reserves i més informació: 
Oficina de Turisme de l’Estany. 
Telèfon 972 58 34 70. 
WhatsApp: 690 853 395.
turisme@ajbanyoles.org
Realitza	l’activitat: Escola de Natura.
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COMENCEM LA CELEBRACIÓ!
ANEM A TEATRE A BARCELONA AMB EL TRASTER TEATRE DE FONTCOBERTA
PER COMENÇAR L’ANIVERSARI DEL TRASTER TEATRE PROPOSEM:

L’ALEGRIA QUE PASSA MUSICAL DE DAGOLL DAGOM
DISSABTE 6 DE MAIG. SORTIDA A LES 17:15 H. DE LA PLAÇA CATALUNYA DE MELIANTA.

Entrada PLATEA Teatre Poliorama i autocar, 42 euros. Truqueu al 629 770 711 (Lluís Freixa).
La data límit per apuntar-s’hi és el dia 15 d’abril. Places limitades.

LA LLENGENDA DE LES GOGES
Diumenge 16 d’abril, a les 11 h. 
Descoberta de les Estunes, amb ti telles i taller.
Quins secrets amaga el bosc de Les Estunes? 
Com és que hi ha travertí ? Com es van formar 
les esquerdes per les quals podem passar? Qui 
són aquests éssers fantàsti cs que l’habiten? 
Descobrirem el bosc, explicarem la llegenda 
de les goges amb ti telles i farem un taller per 
confeccionar el nostre propi ti tella.
Durada: 1,5 hores.
Punt de trobada: Aparcament de les Estunes  
Edat: acti vitat per a famílies amb infants a 
parti r de 4 anys.

Reserves i més informació: 
Ofi cina de Turisme de l’Estany. 
Telèfon 972 58 34 70. 
WhatsApp: 690 853 395.
turisme@ajbanyoles.org
Realitza	l’acti	vitat:	Escola de Natura.

CASAL DE LA GENT GRAN

DINAR DE SANT JORDI
Dissabte 22 de abril, a les 14 h., a Can 
Carreras.
Dinar i seguidament ball, a càrrec d’ANDREU 
DE ROSAS.
Inscripcions i pagament: de l’11 al 19 d’abril, 
de 4 a 7 de la tarda, a les ofi cines del Casal de 
la Gent Gran de Porqueres. 
Preu: Socis 15 €. Preu no Socis 20 €. 
Cal portar plats i coberts.

SANT MIQUEL 
DE CAMPMAJOR

CONCERT SOLIDARI
 
CONCERT SOLIDARI PER RECAPTAR 
FONS PER ALS AFECTATS PELS 
TERRATRÈMOLS DE SÍRIA I TURQUIA
Dia	1	d’abril,	a	parti	r	de	les	17	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. Concert benèfi c amb diferents 
músics parti cipants i escenari obert amb grups 
per confi rmar.
A les 20 h. Boti farrada popular. 
(Assemblea la Vall amb les persones 
refugiades).

Informació	actualitzada a les xarxes de 
difusió de l’Ajuntament de Sant Miquel de 
Campmajor.

CARAMELLES
 
DIA 8 D’ABRIL 
Després de cantar caramelles en algunes 
cases del poble, es farà una cantada general al 
local del sindicat a les 21 h. Hi haurà un peti t 
refrigeri per a tots els assistents.
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DIA 9 D’ABRIL
Acabada la missa de 2/4 d’1 al Collell, peti ta 
cantada de caramelles.
 
Organitza:	Grup de Caramelles de Sant Miquel 
de Campmajor
 
45è ANIVERSARI UE SANT MIQUEL 
DE CAMPMAJOR - HOMENATGE A 
JOSEP Ma SOLDEVILA
                              
DISSABTE 3 DE JUNY 
A les 12 h. Parti t 4a Catalana: UE Sant Miquel 
Campmajor – UD Hostoles
A les 17:30 h. PARTITS DE FUTBOL-7 
(jugadors i exjugadors). Al camp de futbol de la 
UE Sant Miquel.
A les 19:30 h. ACTE D’HOMENATGE A JOSEP 
Ma SOLDEVILA. Al camp de futbol de la UE 
Sant Miquel.
A les 20:30 h. SOPAR DE GERMANOR. Plaça 
de les Escoles.
Menú adult: Fideuà, pollastre a l’ast, gelat, pa, 
aigua, vi, gasosa i cafè: 20€/persona. 
Menú infanti l: Fideuà o pollastre a l’ast (a 
escollir) + gelat, pa, aigua o refresc: 10€/
persona.
A les 23 h. FI DE FESTA amb Dj Papu Pelut. 
Hi haurà servei de bar.
 
Cal confi rmar l’assistència als parti ts i/o al 
sopar (indicant el número de persones) a 
l’enllaç d’inscripció a través de les xarxes o 
trucant al 610 816 134 o al 650 133 747.
Data límit d’inscripció: dia 3 de maig.
 
Animem totes les persones que han format 
part o formen part de la UE Sant Miquel 
(exjugadors i exentrenadors, jugadors i 
entrenadors	actuals,	junta	directi	va,	afi	ció	
i totes les persones relacionades d’alguna 
manera	amb	el	club)	que	parti	cipin	d’aquesta	
celebració	d’aniversari	i	d’aquest	senti	t	
homenatge	al	nostre	esti	mat	company	Josep	
Ma Soldevila. 
Us hi esperem!

SERINYÀ
IX TROBADA ESPORTIVA DE LA 
GENT GRAN

Dissabte 15 d’abril, a l’escola de Guialbes 
(Vilademuls).
Preu 5€ (inclou esmorzar i acti vitat).
Inscripcions: Al Casal d’Avis de Serinyà, abans del 
12 d’abril.

RECÒNDIT

CLARA PEYA 
Presenta Piano solo
Dissabte 15 d’abril, a les 20 h., a la plaça de Sant 
Andreu de Serinyà.
Entrada anti cipada 12€ i a taquilla 15€.
Venda d’entrades a www.ti ckets.latornada.cat
 
MARXA SOLIDÀRIA SERINYÀ MAS 
CASADEVALL

DIUMENGE 30 D’ABRIL
A les 10 h. Sorti da del pavelló de Serinyà.
La Marxa Solidària, organitzada per la Fundació 
Auti sme Mas Casadevall i l’Ajuntament de Serinyà 
es caracteritza per oferir als parti cipants dos 
ti pus d’acti vitats: la Cursa Popular de 8,5 km 
i una marxa popular de 6 km. Les inscripcions 
prèvies (www.cursesplaestany.cat) van adreçades 
únicament per la cursa. 
Els interessats/ades en parti cipar a la marxa a peu 
s’hauran d’inscriure el mateix dia de la prova.

PRESENTACIÓ 

PRESENTACIÓ DEL CONTE «EM DIUEN 
EL TORRENT» I DEL LLIBRE GEGANT DE 
SANT JORDI
Divendres 21 d’abril, a les 16.30 h., a la plaça de 
l’Ajuntament.
Em diuen el Torrent és un conte de Rosa Cortada 
amb il·lustracions dels alumnes de cicle superior 
del curs 2021-22 i la direcció artí sti ca d’Albert 
Mademont.



RM 248 
ABANS 369€
ARA 299€

LLOGUER DE
MAQUINARIA

DE BOSC
I JARDÍ

LLOGUER DE
MAQUINARIA

DE BOSC
I JARDÍ

Descomptes en bicicletes

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

TALLER

OFERTES DE PRIMAVERAOFERTES DE PRIMAVERA

CONCESSIONARI

OFICIAL

MOTOS, BICICLETES, JARDINERIA I LLOGUER DE MAQUINÀRIA 

OFERTES DE PRIMAVERAOFERTES DE PRIMAVERAOFERTESOFERTES DE PRIMAVERAOFERTES DE PRIMAVERA DE PRIMAVERAOFERTES DE PRIMAVERA
RE 90
ABANS 199€
ARA 169€

BG 56
ABANS 299€
ARA 259€

DE
REGAL
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CÍVIC CAN XERRIC

TINTES ORGÀNIQUES PER A PAPER
Dissabte 22 d’abril, de 10 a 13 h. 
A càrrec de Edurne Bordas.
Si el que t’agrada és pintar sobre paper, aquest 
és el teu taller. Primer aprendràs a fer tintes 
orgàniques elaborades amb materials vegetals. 
Un cop fetes les tintes, pintarem sobre paper amb 
diferents utensilis naturals i també amb pinzells.

PREADOLESCÈNCIA I ADOLESCÈNCIA. 
COM HO ACOMPANYEM?
Dijous 20 d’abril, a les 19 h.
Xerrada a càrrec de SOAF – Pla de l’Estany.
Parlarem sobre l’etapa preadolescent i adolescent 
i compartirem com podem acompanyar-ho com 
a persones adultes referents. Característiques, 
necessitats, models comunicatius, 
acompanyament respectuós, parentalitat 
positiva... 

ESPAI JOVE CAN BEIA

TARDA DE JOCS DE TAULA
Dilluns 3 d’abril, tota la tarda.

CAMPIONAT DE FUTBOLÍ
Dimecres 12 d’abril, a les 17 h.

TARDA DE MONOPOLI
Dilluns	17	d’abril,	a	partir	de	les	17	h.

CAMPIONAT DE PING-PONG
Dimecres 26 d’abril, a les 17 h.

SÈRIE FÒRUM 
Cada divendres d’abril, de 16.30 a 18 h.
Decidim, triem i mirem una sèrie tots plegats. 

CASAL D’AVIS

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Els dimarts i divendres, de 9 a 10 h., al pavelló.

GIMNÀSTICA DE REHABILITACIÓ
Els dimarts i divendres, de 10 a 11 h., a Can 
Xerric.

TALLER DE MEMÒRIA  
Els dijous, de 15.30 a 16.30 h., a Can Xerric.

FEM CAMÍ
Dimarts 11 i 25, a les 15.30 h.
Passejades en grup per a la gent gran.
Activitat quinzenal.
Gratuïta.

FEM MÒBIL
El divendres 21, a les 11.30 h.
Activitat gratuïta.

DINAMITZACIÓ DEL PARC DE LA 
SALUT

Els  dilluns, de 15:15 a 16:15 h.
Les sessions les porta a terme un professional de 
l’activitat física i tots els exercicis estan adaptats 
a les necessitats de cada usuari.
Les sessions són obertes i gratuïtes per a tothom.
En cas de pluja, la sessió es farà a dins del casal. 



MÉS A MÉS
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PEDALEM EN LA BONA DIRECCIÓ

ENS TROBEM EL DIUMENGE 16 D’ABRIL 
PER LA SOSTENIBILITAT A LA NOSTRA 
CIUTAT.

Sorti	da: Plaça Major, a les 10 h.
Arribada: Plaça Major, a les 12:30 h.

Trobarem música en viu, acti vitats per infants, 
avituallament per recuperar forces i taules 
informati ves sobre la sostenibilitat. 
Exigim	als	nostres	políti	cs	i	políti	ques	un	canvi	
per la mobilitat sostenible. 
Només cal que porti s armilla refl ectant, 
canti mplora, ti mbre o xiulet i moltes ganes de 
pedalar!

BANYOLES PER LA PAU 
ATUREM LES GUERRES

A parti r del mes d’abril, les plantades en lloc 
de setmanals seran puntuals. Ja us n’anirem 
informant.
Ara, que som en dies de passar comptes, 
PLANTEJA’T L’OBJECCIÓ FISCAL: Amb els 
teus impostos no fi nancis ni col·laboris amb 
els exèrcits ni amb el suport a les guerres, que 
són un fracàs i un crim de la humanitat.
Tota dominació, tota guerra es manté perquè 
hi col·laborem sense fer res, justi fi cant-la o 
fi nançant-la!

Per a més informació, consulteu: 
aturemlesguerres.cat/objecciófi scal

32a FIRA DE MANS UNIDES 
CAMPANYA CONTRA LA FAM 

Dia 1 d’abril, de 9 a 19 h., a la plaça Major de 
Banyoles. 
Vine i col·labora, hi trobaràs quasi de tot.

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

12/04/2023 Cornellà del Terri. Llar de jubilats. 
De 17 a 21 h.

26/04/2023 Banyoles. INS Brugulat (APS).
De 15:30 a 20:30 h.

FUTBOL SERINYÀ

Dissabte 1 d’abril, a les 16 h. 
Serinyà CF - Penya Esporti va Montagut A.

Dissabte 22 d’abril, a les 16 h. 
Serinyà CF - Castellfollit UE A.

CALENDARI DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS
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 8 I 22
Rebuig.
Horari	del	servei	de	recollida:	a	parti	r	de	les	21	h.

BESALÚ
BALLADA DE SARDANES A BESALÚ

22è APLEC DE PASQUA A BESALÚ
Diumenge 9 d’abril, a les 17 h. Al Pavelló. Cobla 
La Principal de Llobregat i Cobla Ciutat de Girona.

Si esteu interessats o us agradaria fer un 
voluntariat poseu-vos en contacte.

Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany. 
Tel. 972 580 388 o voluntariat@plaestany.net
Facebook: puntvoluntariatplaestany
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LA FOTO NOTÍCIA D’ARA FA….
Foto: Joan Comalat Text: Josep Grabuleda

La pràctica esportiva del rem a l’Estany de 
Banyoles és més que centenària. En aquesta 
imatge del 7 de novembre de 2004 es veuen 

unes embarcacions en la Diada del Rem.
Es conserva a l’Arxiu Comarcal del Pla de 
l’Estany (Fons de Joan Comalat i Vilà).

La foto notícia d’ara fa 19 anys

L’ÚNICA REVISTA GRATUÏTA 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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C/ Llibertat, 67 - Banyoles
TEL. 972 746 040 - 627 149 104 

MENÚ DE 
DIMARTS A DIVENDRES 

I CAPS DE SETMANA

Dilluns, tancat

MENÚ 
DIARI

Ctra. Camós, 73 · BANYOLES

Tel. 972 57 07 62
www.boifet.com

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

www.mapfre.com/oficinas/1724

ASSEFONT 1977 SL
Agència d’assegurances exclusiva de Mapfre

CD0058B17824566

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

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
MIMI BUSQUETS

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

Urbanització Can Puig, S/N - Banyoles

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

@calanor1965

URGÈNCIES · PERRUQUERIA CANINA
COMPLEMENTS PER ANIMALS

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

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
ARIADNA TURIAS

Tel. 872 260 081

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

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

17820 BANYOLES

www.cuinatslafarga.cat

Rda. Monestir, 80
BANYOLES
Tel. 972 574 056

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

Diumenges i festius, 
tancat

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

- Dissenys
- Construcció
- Manteniment

Porqueres (Girona)696 088 056

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
MIMI BUSQUETS

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

CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS
SISTEMES DE REG - GESPA ARTIFICIAL

VENDA DE PLANTES

A AGÈNCIA DE VIATGES F FISIOTERÀPIA M MENJARS

ASSEGURANCES Q QUEVIURES

B BARS R RESTAURANTS

ANIMALS DOMÈSTICS J JARDINERIA



ANUNCIS PER PARAULES
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TAXI SUSSI VILA. Serveis 
a particulars i empreses. 
Consulti’ns pressupost 
sense compromís. Telèfon de 
contacte. 609 284 872.
TAXIS BANYOLES. Telèfons 
de contacte 639 006 601 i 
629 624 584, tots els serveis i 
destins al seu abast.
CAMINADES 
TERAPÈUTIQUES. 
Necessites algú que t’escolti 
de veritat i t’entengui 
sense jutjar-te? Ofereixo 
orientació i acompanyament 
emocional tot caminant per 
l’estany. Psicòloga i terapeuta 
holística. 
Demana cita al 646 760 215 
(Whatsapp).
COMPTABLE amb 
experiència s’ofereix per 
portar comptabilitats. Telèfon 
639 773 573.

SI NECESSITES un traster, 
guardar mobles, etc. Estarà 
tot ben guardat. Estem a 100 
m. de la Zona Esportiva de 
Porqueres. Tel. 656 194 936.
VENC nevera Samsung 
d’1,85 m d’alçada, amb 
pantalla digital. I també venc 
rentaplats Beko, seminous. 
Tel. 660 052 009.
S’OFEREIX paleta per tot 
tipus d’obra. També pladur. A 
hores o pressupost. Bon preu. 
Tel. 669 363 329.
ES LLOGA garatge tancat 
cèntric. Tel. 686 376 044.
NECESSITES fer proves de 
pentinats i maquillatge núvia/
primera comunió? Telèfon 
621 079 667.
VOLS FER un regal original? 
Es fan caricatures en llapis i 
en color. Tel. 747 40 85 23 
(Peipetit).

COMPRO discos rock, jazz, 
blues, etc., revistes musicals, 
tebeos antics, àlbums de 
cromos. Ho recullo a domicili. 
Tel. 626 016 641.
BUSCO feina per cuidar 
persones grans o de neteja a 
jornada completa o a hores. 
Tel. 612 452 415.
VENC casc d’esquí 57/60, 
autocaravana bebè llorones, 
barriguita, bomba pressió 
Aquabox 350, joguina musical 
bebè, disc dur multimèdia, 
llibre Tea Stilton. Telèfon de 
contacte 677 732 266.
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.

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

SADEVIURE

Teràpia Estructural (allibera 
dolor físic i emocional). 

Holística, Formació, 
Benestar i Consciència. 

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

monsavida@gmail.com. 
sadeviure.com

ES BUSCA 
LAMPISTA /

INSTAL·LADOR 
AMB EXPERIÈNCIA EN  

CLIMATITZACIÓ
S’ofereix feina estable, 

incorporació immediata, 
sou segons vàlua i 

experiència demostrable
Interessats envieu 

currículum a 
curriculumpladelestany@gmail.com

TOT EN PINTURA
EMPRESA DE PINTURA 
EN GENERAL, SERIOSA, 

PROFESSIONAL I 
RESPONSABLE.

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

homologada).
Lluís Massegú. 

Tel. 680 336 757
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ANUNCIS GRATUÏTS PER PARTICULARS A WWW.REVISTAELSCOLORS.COM

SENYORA compra pis al 
comptat, 2 o 3 habitacions, 
balcó i ascensor o terrassa, 
zones centre o estany. 
Només particulars, no 
agències. Tel. 669 542 274.
PER NO PODER ATENDRE, 
TRASPASSO EMPRESA 
de serveis per gent gran a 
domicili, en funcionament. 
Només per a persones 
coneixedores del sector. 
Telèfon 620 394 962.
VENC patins línia, llibre 
llenguatge musical n. 2, 
sabates futbol núm. 35 i 36, 
bambes Munich núm. 34, 
35 i 37, jocs sobretaula, pals 
caminar. Tel. 972 584 055.

DONA amb experiència 
busca feina de neteja i/o 
ajudant de cuina. Telèfon de 
contacte 615 609 300.
VENC tocadiscos, ràdio 
antiga, botes hípica núm. 
35, llibre 4t ESO, pots 
tupperware, tenda infantil, 
moble bar, disfresses, 
receptor satèl·lit. Telèfon de 
contacte 618 547 607.
DESBROSSAMENT amb 
tractor de parcel·les, camps, 
boscos, etc. Telèfon de 
contacte 616 451 021 (Jordi).
VENC rentadora per 5 kg 
de roba, amb garantia, té 7 
mesos, per canvi de domicili. 
Tel. 665 869 804.

VENC necesser viatge, 
termòstat d’aquari, parc 
bebè, cadireta i alçador cotxe, 
moble rebedor, gàbia de 
conills, hàmsters, catifes. Tel. 
660 475 195.
NOI de 21 anys busco millor 
oportunitat de treball. Tinc 
cotxe. Tel. 722 447 702 
(trucar a la tarda).
SADEVIURE. Teràpia 
estructural (allibera dolor 
físic i emocional), Holístic, 
Formació, Benestar i 
Consciència. Informa’t al 
telèfon 616 431 328.
VENC rentacaps d’una plaça 
amb butaca. Seminou, preu a 
convenir. Tel. 671 431 166.

ES BUSCA
LAMPISTA/

INSTAL·LADOR 
AMB EXPERIÈNCIA 
EN CLIMATITZACIÓ

S’OFEREIX:
FEINA ESTABLE CONTINUADA, 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA, 

SOU SEGONS VÀLUA I 
EXPERIÈNCIA DEMOSTRABLE.

INTERESSATS, 
ENVIEU CURRÍCULUM A: 

curriculumpladelestany@gmail.com

Telèfon 

609 284 872

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

SERVEI 24 HORES
sussivila@hotmail.com

TRASLLATS A PORTS I AEROPORTS 
SERVEI A PARTICULARS I EMPRESES 

CURTS I LLARGS RECORREGUTS
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ASTRONOMIA Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

La fusió nuclear, més a prop? (1)

Abans de començar, cal explicar què és la fusió 
nuclear i, sobretot, diferenciar-la de la fi ssió 
nuclear.
Els àtoms són matèria composta d’un munt 
de partí cules: protons i neutrons en el nucli i 
electrons a la part exterior. Els protons tenen 
càrrega elèctrica positi va i el fet d’estar tots 
junts formant el nucli fa que es repel·leixin. 
Aquí intervé una de les forces bàsiques de la 
naturalesa, la força nuclear forta, que actua com 
una pega i els força a mantenir-se units. Aquest 
nucli i la seva transformació, per fusió/unió o 
fi ssió/trencament, és el que produeix energia.
Actualment només podem obtenir energia 
atòmica de les reaccions de fi ssió nuclear, les 
que es produeixen a les centrals nuclears. 
Aquesta s’obté quan es bombardeja un nucli 
radioacti u amb neutrons, es trenca i s’allibera 
energia. Aquesta forma d’obtenir-la té dues 
objeccions molt fortes. Primera, genera residus 
radioacti us que es mantenen així durant milers 
d’anys i que cal emmagatzemar en llocs segurs 
per evitar contaminacions. Segona, és una 
reacció en cadena. Això vol dir que cal una 
intervenció externa per aturar-la. No és una 
reacció que es produeixi a la naturalesa de 
forma habitual, només es coneix el cas de les 
mines d’urani d’Oklo (Gabon).
Per contra, les reaccions de fusió nuclear són 
molt més segures, s’aturen soles si no se les 
alimenta amb combusti ble i no produeixen 
residus nuclears. Es tracta d’unir àtoms com els 
d’hidrogen –no pas trencar-los– i formar heli. 
Aquestes reaccions transformen una peti ta part 
de la seva massa en energia, un 0,7%, segons 
l’equació d’Einstein (E=mc2).
Però, existeix un greu problema encara no 
solucionat. Per engegar aquestes reaccions 
calen temperatures altí ssimes de milions 
de graus centí grads. Són les reaccions que 
es produeixen a les estrelles, com el Sol, i 
que proporcionen l’energia necessària per 
desenvolupar la vida. 
La matèria del nucli d’una estrella (plasma) està 

a uns 15 milions de graus, però a una pressió 
de milions de vegades superior a la que es 
pot assolir als nostres laboratoris. De fet, els 
cientí fi cs intenten reproduir les condicions del 
nucli estel·lar, però no arriben a aconseguir-les. 
Fins al moment han arribat a temperatures de 
100 milions de graus, unes sis vegades superiors 
a les de les estrelles. És l’única forma que tenen 
de compensar la falta de pressió necessària, 
ja que cal apropar molt i molt els protons per 
facilitar que es fusionin.
També cal saltar-se alguns passos de les 
reaccions que ocorren al Sol. Així, en lloc de 
protons i àtoms d’hidrogen, es fan servir àtoms 
de deuteri o de triti , isòtops de l’hidrogen, que 
tenen un o dos neutrons al seu nucli. D’aquesta 
manera el salt per esdevenir un àtom d’heli 
és més peti t. Recordeu que l’àtom d’heli està 
format per dos protons i dos neutrons.
Fa 50 anys que deien que en 50 anys ti ndríem 
la fusió nuclear com una forma d’energia 
comercial, però sembla que a la pràcti ca, encara 
n’haurem d’esperar 50 més.

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





C/ Major,  30
Telèfon 972 570 676 

Banyoles

Pg. Mn. L lu ís  Constans,  157
Telèfon 972 570 934

Banyoles

Gaudeix 
de la Setmana Santa 

amb nosaltres!




