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Cicle “Cinc cèntims 
de creació local”
Autors i autores, artistes 
i personatges vinculats a 

Banyoles. Dimarts de febrer

Especial salut 
Consells pràctics sobre 

salut i malalties

Carnestoltes 2020
15 i 16 de febrer 
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Dilluns Dimarts DijousDimecres

3
 
18 h  Club de lectura / L’altell
+ Farmàcia: NÚRIA BALLÓ
20 h Concentracions en 
suport als presos polítics i pel 
retorn dels exiliats / Cornellà

Febrer 2020

11
+ Farmàcia: JORDI OMEDES 

12
9 h Dona ets música!, El fran-
cès també! / Ateneu dona
17 h Jocs de taula / Casal Cívic
19 h Jam Session / Auditori
+ Farmàcia:NÚRIA BALLÓ

10
 
20 h Concentracions en 
suport als presos polítics i pel 
retorn dels exiliats / Cornellà
+ Farmàcia: ESTEVE ALSIUS

6 

17:30 h Biblionadons: Mousy 
and the big red ball
19:30 h En viu i en directe de 
poesia / L’altell
20 h Xerrada: Cicle “Cinc 
cèntims de creació local”
+ Farmàcia: JORDI OMEDES 

14
9 h Nou grup: salut& ball / Ateneu dona
18 h Lectio Divina/ L’altell
+ Farmàcia: ALBERT MASGRAU

13
17 h Xerrada, Dijous culturals
17:30 h Hora del conte 
/ Biblioteca
20 h Cicle “Cinc cèntims”
+ Farmàcia: ROSA ALSIUS

5
9 h Dona ets música!, El francès 
també! / Ateneu dona
17 h Grup de suport i ajuda 
mútua / Ateneu dona
17 h Jocs de taula / Casal Cívic
19 h English reding club
20:15 h  Club de lectura 
(adult) / L’altell
+ Farmàcia: ALBERT MASGRAU

Si la Candelera plora 
l’hivern és fora,si la 

Candelera riu l’hivern 
és viu tant si plora com 

si riu, ja ve l’estiu.

4
Dia Mundial contra el Càncer
16 h  Club de lectura 
Oscar Wilde / L’altell
+ Farmàcia:ROSA ALSIUS
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Divendres Dissabte Diumenge

2
8:30 h Caminada: Anada a peu a l’aplec 
de Sant Mer 2020
12 h Activitat familiar: Samfaina de colors 
“Els cistells de la Caputxeta”
10 h I Cursa Popular de Camós
+ Farmàcia: JORDI OMEDES 

1
9:45 h Caminada Saludable 
- Palol de Revardit
Fira de les 2 i 4 rodes / Meliante
11:30 h Festa de Candelera de Esponellà
12 h  Club de lectura / L’altell
20 h Conversa amb els advocats 
Jordi Pina i Àlex Solà. Auditori
+ Farmàcia: JORDI OMEDES 

7
9 h Nou grup: salut& ball / Ateneu dona
17 h 2a Trobada de famílies / centre 
Vidariaum
18 h Espai holístic de meditació / Ateneu 
dona
20 h Soc autor. Sessions per autors / Sala 
0 Ateneu
21 h Teatre: Per si no ens tornem a veure
+ Farmàcia: EVA LLAVERIA

9 

9:15 h Conèixer el Pla de l’Estany: Serinyà
9:45 h Caminada Saludable 
- Marxa nòrdica I
10 h Viatge Esportiu a 
l’Escola Baldiri Reixac
10 h RUN4CANCER Porqueres
10 h Intensiu SeitaI / Gestalt Banyoles
14 h Calçotada solidària / Can Carreras
+ Farmàcia: FRANCESC FIGUERAS

8
11 h L’Abat Bonitus i les seves 
històries (conte amb titelles)
11 h Contes en anglès [story time]
11 h Cooperació mares / Ateneu dona
12 h Explica’m un conte / L’altell
17 h Visita comentada a la mostra 
de la Marca Hispànica
19 h Tardes de ciència / Museu Darder
21 h Concert: Amas i dead Normal
+ Farmàcia: FRANCESC FIGUERAS

14
9 h Nou grup: salut& ball / Ateneu dona
18 h Lectio Divina/ L’altell
+ Farmàcia: ALBERT MASGRAU

15
10 h Taller de diafreoteràpia/ Gestalt
11 h En Blauet i el Follet (conte 
amb titelles) / Museu Darder
19 h Tardes de ciència-extra / Darder
+ Farmàcia: EVA LLAVERIA

16
11 h Planeta en perill! / Escola de Natura
12 h Concerts d’aigua: Bernat Català
+ Farmàcia: EVA LLAVERIA

13
17 h Xerrada, Dijous culturals
17:30 h Hora del conte 
/ Biblioteca
20 h Cicle “Cinc cèntims”
+ Farmàcia: ROSA ALSIUS

VETLLEM PEL CONFORT 
DE LA TEVA LLAR
Manteniment i instal·lació de gas natural, climatització i 
calefacció. Assitència tècnica en 24 hores. Reposició de nous 
aparells. Servei de qualitat. Pressupostos a mida. Atenció 
personalitzada. Més de 40 anys ens avalen.
—
Av. Països Catalans, 299 (Banyoles) 
Tel. 972 57 62 51 • www.serviec.net

INSTAL·LACIONS ESTAÑOL CASADEMONT

M A N T E N I M E N T S
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19
9 h Dona ets música!, El fran-
cès també! / Ateneu dona
17 h Grup de suport i ajuda 
mútua / Ateneu dona
17 h Jocs de taula / Casal Cívic
+ Farmàcia: ESTEVE ALSIUS

Dilluns

25
16-21 h Donació de sang /
Centre Cívic Porqueres
21 h Sessió formativa / Locals 
de catequesi de Santa Maria
+ Farmàcia: EVA LLAVERIA

26
9 h Dona ets música!, El francès 
també! / Ateneu dona
17 h Jocs de taula / Casal Cívic
19:30 h Any Perucho / L’altell
+ Farmàcia: MARIA FÀBREGA

Dimarts DijousDimecres

24
 
20 h Concentracions en suport 
als presos polítics i pel retorn 
dels exiliats / Cornellà
20 h Meditacions en LLUNA 
NOVA / Ateneu dona
+ Farmàcia: JOAN GRATACÓS

20
Dijous Llarder
19:30 h Conferència / Centre 
Excursionista
19:30 h En viu i en directe de 
poesia / L’altell
20 h Xerrada: Cicle “Cinc 
cèntims de creació local”
+ Farmàcia: JORDI OMEDES

Febrer 2020

27 
17:30 h Dia de la llengua mater-
na / Biblioteca
20 h Xerrada: Cicle “Cinc 
cèntims de creació local”
+ Farmàcia: FRANCESC FIGUERAS

El sol de febrer mascara 
més que un calder

18
21 h Sessió formativa / Locals 
de catequesi de Santa Maria 
+ Farmàcia:FRANCESC FIGUERAS

El dijous llarder
botifarra, botifarra;
el dijous llarder,
botifarra menjaré.

17
20 h Concentracions en suport 
als presos polítics i pel retorn 
dels exiliats / Cornellà
+ Farmàcia: MARIA FÀBREGA
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Divendres Dissabte Diumenge

21
9 h Nou grup: salut& ball / Ateneu dona
18 h Passi de la pel·lícula / L’altell
21 h Teatre: “Acorar”
21 h Teatre: “Rita” Una tragicomèdia que 
reflexiona sobre la vida i la mort
+ Farmàcia: NÚRIA BALLÓ

23
Fira de la Mel de Crespià
11:30 h Visita al Parc Neolític de la 
Draga
12 / 17h Teatre i dansa: “Rojo están-
dar” Cia. La Nördika
19 h Documental Maleïda 1882
+ Farmàcia: ALBERT MASGRAU

22
12 h Xerrada, La resposta Federal / Museu 
Darder
19 h Dia internacional de la dona i la nena 
en la ciència / Museu Darder
21 h Concert: Dream Big Band amb Gem-
ma Abrié “Els fruits saborosos”
+ Farmàcia: ALBERT MASGRAU

28
9 h Nou grup: salut& ball / Ateneu dona
10 h Xerrada flors de bach/ 
Gestalt Banyoles
+ Farmàcia: ESTEVE ALSIUS

29 
10 h Moviment lliure/ Gestalt Banyoles
15:30 h Lliga Territorial de Hip Hop
16:30 h 1a jornada de la la Lliga Territorial 
de Hip Hop
19 h 6è curs de patrimoni geològic / 
Museu Darder
19 h Taller Jardineria bàsica /Centre de 
jardineria 9 JARDI
+ Farmàcia: NÚRIA BALLÓ

1
Volta a l’Estany de les Dones reivindicant 
els nostres drets
19 h Concert II: Sonates per a piano “ 
Noèlia Rodiles”
+ Farmàcia: NÚRIA BALLÓ

El Mirador 
de l’Estany

Ctra. Banyoles a Figueres, km. 1.5
17820 Banyoles (Girona)

elmiradorestany@gmail.com 
www.elmiradorestany.com

Tel. 972 58 04 63

US RECORDEM QUE TENIM 
SERVEI DE CENTRE DE DIA 
AMB RECOLLIDA I TORNADA A 
DOMICILI

Residència 
per a gent gran

El dijous llarder
botifarra, botifarra;
el dijous llarder,
botifarra menjaré.



La informació recopilada en aquest número ha estat facili-
tada pels seus organitzadors. L’agenda no es fa responsable 
dels canvis i/o anul·lacions que hi puguin haver en les activi-
tats anunciades, així com també declina tota responsabilitat 
sobre els serveis, textos i imatges utilitzats pels anunciants 
que hi consten. 
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Si voleu donar a conèixer les 
activitats que organitzeu, feu-
nos arribar la informació a:
lagendabanyoles@gmail.com 
Termini de recepció d’informació 
el dia 20 de cada mes
Amb el suport de:

www.lagendabanyoles.com

’a

Agraïm a l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany 

la cessió de les fotos per la secció foto record

Ajuntament de Banyoles

Tel. 972 572 852

Troban’s a www.marisqueriagils.com
i segueix-nos al facebook

Si voleu 
sorprendre algú 
amb un  dinar 

o un sopar fem 
vals regal

(des de menus 
a carta)

Marisqueria
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82  De compres
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83  Passatemps

84  Cartes al dire

86  Anuncis per paraules
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Imagine your 
Fragance

C/ Mercadal, 5, 17820 Banyoles Tel. 972 57 61 13
info@lilaperfumeria.com  www.lilaperfumeria.com
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01.Dissabte

FIRA

Fira de les 2 i 4 rodes 
de Melianta
Dissabte 1 de febrer / 9h a les 19h

Tota mena de recanvis per a 
motos, cotxes, bicicletes, tractors 
i carros.
Llibres i revistes de vehicles nacio-
nals i estrangers, tot antic i vell
Lloc: Pavelló poliesportiu de 
Melianta.

TEATRE PROFESSIONAL

Els somnàmbuls
Dissabte 1 de febrer / 21 h / 15 €

Els somnàmbuls és la història de 
dos joves amics: en Genís i en 
David, als quals ràpidament s’afe-
geix la Laura. Una amistat a tres 
que va buscant fórmules d’una 
possible felicitat en diferents 
esquemes de relació.
Lloc: Factoria d’Arts Escèniques

CLuB dE LECTuRA 

Allà on viuen els 
monstres
Dissabte 1 de febrer ( 12 h

Janosch (6-8 anys) “Allà on viuen 
els monstres” -COMPLET-

Lloc: Llibreria L’Altell. c/Canal 2.
Tel 972 580 270

02.Diumenge

CAMINAdA

Anada a peu a l’Aplec 
de Sant Mer 2020
Diumenge 2 de febrer

Continuem amb la tradició d’anar 
a Sant Mer a peu el dia de l’aplec.
Hora de trobada 8,30 h 
Lloc de la sortida plaça del mo-
nestir de Banyoles
La durada del camí d’anada és 
una mica més de dues hores i 
mitja, comptant-hi la parada de 
l’esmorzar. És una caminada suau 
ja que la major part del recorre-
gut passa per camins planers.
Tornada
es farà amb autocar des de Sant 
Mer, a les 13,15 h 
Preu del tiquet del bus de tornada 
3,00 EUR

Agenda
Activitats / Febrer 2020

Dia a dia
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CONCERT FAMILIAR  

Els cistells de la 
caputxeta
Diumenge 2 de febrer / 12 h / 7 €

Mirna Vilasís i Xavi Múrcia van 
crear Samfaina de Colors el 1988 
per tal de difondre la cultura 
tradicional dels Països Catalans 
entre els més petits. En aquests 
més de 30 anys de trajectòria han 
creat 23 espectacles i realitzat 
més de 5.000 representacions 
arreu del país. En aquesta actu-
ació ens presentaran Els cistells 
de la Caputxeta, un per cada 
mes de l’any. Una passejada pel 

calendari a través del llibre de 

poemes de Miquel Martí i Pol Per 
molts anys!. Música tradicio-
nal, poemes, cançons, estris i 
joguines. Samfaina de Colors en 
estat pur.
Lloc: Auditori de l’Ateneu

TEATRE PROFESSIONAL

Els somnàmbuls
Diumenge 2 de febrer / 19 h / 15 €

Lloc: Factoria d’Arts Escèniques

03.Dilluns

CLuB dE LECTuRA 

Dilluns 3 de febrer

Astrid Lindgren (8-10 anys) “La 
tortuga tranquil·la i altres con-
tes”, de Michael Ende -COMPLET-

Roald Dahl (10-12 anys) “Las 
visitas de Nani”, de Karishma 
Chugani Nankani  -COMPLET-
Lloc: Llibreria L’Altell. c/Canal 2.
Tel 972 580 270

04.Dimarts

CLuB dE LECTuRA

La importància de ser 
Frank
Dimarts 4 de febrer / 16 h

D’Oscar Wilde
Lloc: Llibreria L’Altell. c/Canal 2.
Tel 972 580 270
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Espai per compartir les experièn-
cies de cada família.
Hora: 17h a 18:30h
Lloc: centre Vidariaum, c/ Josep 
Tarradellas 16 -18
Aportació: 5€/família
Contacte: 625 85 58 12 (ivanna)

SESSIó FORMATIvA

L’aprofitament dels 
recursos digitals
Divendres 7 de febrer / 20 h

Serà una sessió formativa pensa-
da per a autors emergents amb 
l’objectiu de poder-los orientar a 
tirar endavant els seus projectes 
musicals
Lloc: Sala 0 de l’Ateneu
Entrada gratuïta

TEATRE

Per si no ens tornem a 
veure
Divendres 7 de febrer / 21 h / 10 €

5 edició. Rere el teló 2020. viu 
la cultura de prop!
Per si no ens tornem a veure és la 
història de dues persones que són 
el que diuen ser. És una història 
de disfresses i d’identitats falses 
on el destí, igual que l’amor, és 
inevitable.
Lloc: Centre Cívic de Porqueres

05.Dimecres

CLuB dE LECTuRA

El romanç de Tristany i 
Isolda
Dimecres 5 de febrer / 20:15 h

De Joseph Bédier -Ens hi 
acompanyarà Antoni Rossell, 
professor  de filologia romànica 
de la UAB
Lloc: Llibreria L’Altell. c/Canal 2.
Tel 972 580 270

06.Dijous

BIBLIONAdONS  

Mousy and the Big Red 
Ball
Dijous 6 de febrer 17:30 h

El Mousy ha perdut la pilota ver-
mella gran al parc i decideix anar-
la a buscar. Quan arriba al parc 
puja al tobogan, als balancins, 

als gronxadors, però… trobarà la 
pilota vermella gran?

ESPAI: CENTRE EDUCATIU 
MUNICIPAL  - LA BALCA. Duració 
aproximada: 35 minuts

EN vIu I EN dIRECTE dE POESIA

Dijous 6 de febrer / 19:30 h

Presentarem el llibre del poeta 
Josep M.Becerra, La llegenda del 
dofí. Conversarà amb Mariola 
Pérez, poetessa.

Lloc: Llibreria L’Altell. c/Canal 2.
Tel 972 580 270

XERRAdA

Cicle “Cinc cèntims de 
creació local”
Dijous 6 de febrer / 20 h / Gratuït

Manel Pigem (Banyoles, 1862-
1946), pintor i fotògraf.

Amb Jordi Pigem, arquitecte i 
nebot besnét del pintor , i Jordi 
Gimferrer, crític i col·leccionista 
d’art.
Lloc: Ateneu Bar

07.Divendres

FAMÍLIA

2a Trobada de famílies
Divendres 7 de febrer / 17 h

“Quines inquietuds tenim acom-
panyant els nostres fills?”
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TEATRE 
PROFESSIONAL

ABANS QUE ES 
FACI FOSC
Preu: 15 €  
ESPAI: TEATRE 
MuNICIPAL
divendres 7 febrer  
21’00 h

Ser valenta. Ser conscient 
en la pèrdua. Ser feliç en 
la trobada.

“No sabem d’on venim. Som 
aquí. Les coses no són iguals 
avui que demà. L’Univers és en 
moviment constant. Les nostres 
vides també. Som part del mo-
viment. La ductilitat en el canvi 
constant de la nostra existència 
és essencial per sobreviure. 
Busquem trobar sentit a allò 
que ens passa, a què fem aquí i 
al perquè i al com i al quan i tot 
són preguntes!
Mirem enllà, l’Univers, i ens 
sentim éssers petits, volem 
entendre’l i ens angoixem: tot 
se’ns fa massa gran, massa 
infinit, massa fosc… No hi ha cap 
punt fix on aferrar-nos. Mirem 
endins, ens fa por i ens sentim 
perduts. Fins que aprenem a 
saber-nos lleugers, insignificants 
però eterns, portadors d’una 
herència que ve de les estrelles i 
transmissors d’allò que som.

Quan aprenem a confiar, quan 
aprenem a deixar-nos portar, a 
sobreviure als canvis, a respirar 
en les angoixes, a veure-hi en la 
foscor, en el nostre univers in-
terior, comencem a veure petits 
puntets de llum, esperances… 
estrelles.

08.Dissabte

ACTIvITAT FAMILIAR  

L’Abat Bonitus i les 
seves històries (conte 
amb titelles)
Dissabte 8 de febrer / 11 h

L’abat Bonitus és molt vellet i 
despistat, però fa molts i molts 
anys va ser un personatge molt 
important, ja que era l’amo i 
senyor de Banyoles i de l’estany. 
Li donarem un cop de mà a l’abat 
i al seu ajudant Martirià per 
descobrir l’amagatall d’un preuat 
tresor que no recorden on van 
amagar...
Horari: 11:00 h Durada:1 hora
Edat: a partir de 3 anys acompa-
nyats d’un adult
Lloc: Museu Arqueològic de 
Banyoles Preu: Gratuït
+ info: 972 57 23 61

CONTES EN ANGLÈS  

Story Time
Saturday February 8th 11:00 h

Contes de petit format perquè 
els més petits puguin gaudir de 
la narració de contes en anglès 
en un espai tranquil i agradable 
i, en acabar, podran pintar els 
personatges de les històries
From 5-10 years old. 45 minutes.

CONTES   

Explica’m un conte
Dissabte 8 de febrer  / 12 h

Lloc: Llibreria L’Altell. c/Canal 2.
Tel 972.580.270
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Hora: 7 de la tarda
Lloc: Sala d’Actes del Museu 
Darder de Banyoles
+ info: 972 57 44 67

CONCERT

Amas i Dead Normal
Dissabte 8 de febrer / 21 h / 12 €

DOBLE CONCERT EMMARCAT 
EN EL FESTIVAL DE MÚSICA 

Lloc: Museu Arqueològic
+ info: 972 57 23 61

XERRAdA

Tardes de ciència
Dissabte 8 de febrer / 19 h

De la ciutat intel·ligent a la 
ciutat sostenible: la visió des de 
l’espai. A càrrec de Jordi Corbera. 

vISITA

Visita comentada a la 
mostra de la Marca 
Hispànica
Dissabte 8 de febrer / 17 h

ACTIVITAT PARAL·LELA A L’EX-
POSICIÓ. a càrrec del Dr. Víctor 
Hurtado, comissari de l’exposició.
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ELECTRÒNICA 17820
Amas són dones valentes que 
es submergeixen en les fosques 
profunditats de la consciència per 
portar-nos Perles de Saviesa.
Lloc: Auditori de l’Ateneu

09.Diumenge

CAMINAdA

Conèixer el Pla de 
l’Estany: Serinyà
Dijous 9 de febrer / 9:15 h

Coves de Serinyà. 
Lloc: A Correus de Banyoles, a 
les 9.15h. Inscripció prèvia 972 
572 361

MARXA POPuLAR

RUN4CANCER 
Porqueres
Dijous 9 de febrer / 10 h

Lloc: Zona Esportiva Miànigues
Horaris: Sortida a les 10 h.
Recorregut: 10 km i 5 km.
Preu: 10 €(Esmorzar i detall per a 
tots els participants) Inscripcions 
anticipades a www.oncolligagi-
rona.cat.

descripció: Marxa popular no 
competitiva on tota la recaptació 
va destinada a la Fundació Onco-
lliga Girona.

CuRS

Intensiu Seitai
Dijous 9 de febrer / 10 h

Descobreix el teu moviment 
genuï, 
Horari: de 10h a 13h. Preu: 30€ 
Lloc: Gestalt Banyoles. 
Més informació: gestaltbanyo-
les@gmail.com/ 6793822827

12.Dimecres

EMMB

Jam Session
Dimecres 12 de febrer / 19 h

Lloc: Auditori de l’Ateneu

13.Dijous

XERRAdA

Dijous culturals
Dijous 13 de febrer / 17 h

Crisi climàtica: la possible sorti-
da. A càrrec de Ramon Queralt 
(enginyer).

Lloc: Sala d’Actes del Museu 
Darder
+ info: 972 57 44 67

HORA dEL CONTE      

El Geni Rodari
Dijous 13 de febrer 17:30 h

A càrrec d’Olga Cercós. Les histò-
ries de Gianni Rodari estan plenes 
de creativitat i humor, trenquen 
els esquemes preestablerts i 
ajuden a pensar sense prejudicis. 
Gianni Rodari va fer un ús inten-
siu de l’humor i va conrear amb 
entusiasme la fantasia, la qual, 
embolcallava tots els seus contes.
Lloc: Biblioteca

XERRAdA

Cicle “Cinc cèntims de 
creació local”
Dijous 13 de febrer / 20 h / Gratuït

Joan de Palau (Flaçà, 1919- Ba-
nyoles, 1991), pintor paisatgístic
Amb Joan i Raimon de Palau, pin-
tors i fills del pintor, i Lluís Roura, 
artista i crític d’art.
Lloc: Ateneu Bar
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14.Divendres

LECTIO dIvINA

Crec recordar
Divendres 14 de febrer / 18 h

Lectio Divina a través del llibre 
“Crec recordar”, l’autor i sociòleg 
Joan Estruch conversarà amb Jau-
me Angelats, doctor en teologia. 

Lloc: Llibreria L’Altell. c/Canal 2.
Tel 972 580 270

15.Dissabte

ACTIvITAT FAMILIAR  

En Blauet i el Follet 
(conte amb titelles)
Dissabte 8 de febrer / 11 h

(activitat familiar per a nens i 
nenes de 3 a 6 anys acompanyats 
d’un adult) 
En Blauet, un ocell que viu en 
indrets d’aigua, i el seu amic 
follet que és molt entremaliat, 
ens explicaran una història sobre 
l’estany de Banyoles, els animals 
que hi viuen i la importància de 
l’aigua. Després ens fabricarem 
una corona amb l’emblema d’en 
Blauet.

Hora: 11:00 h
durada: 1 hora
Preu: activitat gratuïta. Cal 
reserva prèvia.
Punt de trobada: Museu Darder 
de Banyoles
Aforament: màxim 30 persones 
(tindran preferència les persones 
inscrites)
+ info: 972 57 44 67

TALLER

Diafreoteràpia
Dissabte 15 de febrer / 10 h

Afluixant ulls, mandíbula i coll. 
Horari: de 10h a 13h. 
Preu: 25€ 
Lloc: Gestalt Banyoles. 
Més informació: gestaltbanyo-
les@gmail.com/ 6793822827

Carnestoltes 2020
15 i 16 de febrer 
Veure programa a la Pàg. 24
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XERRAdA

Tardes de ciència-extra
Dissabte 15 de febrer/ 19 h

D’aquelles erugues, aques-
tes papallones del boix. 
A càrrec d’Emili Bassols (biòleg, 
tècnic del Parc Natural de la 
Garrotxa).
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Sala d’Actes del Museu 
Darder de Banyoles
+ info: 972 57 44 67

diumenge 16 de febrer

PLANETA EN PERILL! 
Experimentarem i jugarem per entendre 
l’emergència climàtica actual. Què són els 
gasos d’efecte hivernacle? Què provoquen? 
Per què canvia el clima? Quines conseqüènci-
es se’n deriven?
Aprendrem què podem fer en el nostre dia a 
dia per cuidar el planeta.

data: diumenge 16 de febrer
Hora: 11h.
Lloc: Escola de Natura

Programa Matins verds.
Activitat gratuïta adreçada a famílies amb 
infants a partir de 5 anys.
Informació: 972 58 13 16

Organitza i dinamitza: 
Escola de Natura de Banyoles
En conveni amb: Ajuntament de Banyoles
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16.Diumenge

CONCERT

Concerts d’aigua: 
Bernat Català
Diumenge 16 de febrer / 12 h 

El pianista Bernat Català presenta 
un programa en el qual es reu-
neixen tres obres amb estètiques 
i llenguatges molt diferents 
però tanmateix, responent totes 
elles a l’esperit de l’expressió 
romàntica.
Programa:
L. V. Beethoven: Sonata núm. 31  
Op.110
A. Berg: Sonata Op.1
C. Franck: Prélude, Chorale et 
Fugue
Hora: 12:00h
Lloc: Sala d’actes del Club Natació 
de Banyoles / Gratuït

18.Dimarts

CLuB dE LECTuRA

El sopar: fins on 
arribaries per protegir 
el teu fill?
Dimarts 18 de febrer  19:00 h

De Herman Koch
Espai: Museu Darder
Conductor: Albert Torrescasana

20.Dijous Llarder

EN vIu I EN dIRECTE

L’instant precís
Dijous 20 de febrer / 19:30 h

En viu i en directe amb Albert 
Gassull i la seva darrera novel·la 

“L’instant precís”, de llibres del 
Delicte. L’acompanyarà Albert 
Bayot, professor.

Lloc: Llibreria L’Altell. c/Canal 2.
Tel 972 580 270

XERRAdA

Cicle “Cinc cèntims de 
creació local”
Dijous 20 de febrer / 20 h / Gratuït

Lluís Vilà (Banyoles, 1952-2010), 
pintor, escultor i dissenyador

Amb Joan de La Parra, amic i cui-
ner, i Lluïsa Faxedas, professora 
d’art contemporani de l’UDG
Lloc: Ateneu Bar

21.Divendres

PASSI dE PEL·LÍCuLA

Leonardo Alexander 
Carter. El maestro 
olvidado
Divendres 21 de febrer / 18 h

Director Esteve Sarquella. Amb la 
col·laboració de l’Associació Cuba-
na de l’Audiovisual (AVI) 

Lloc: Llibreria L’Altell. c/Canal 2.

Tel 972 580 270



 L’AGENDA / FEBRER 2020    17

TEATRE PROFESSIONAL

Rita
Divendres 21 de febrer / 21 h / 15 €

Amb David Bages i Anna Moliner
una tragicomèdia que reflexiona 
sobre la vida i la mort.
En Toni i la Júlia són germans. Ell 
és de tirar pel dret i ella és inca-
paç de prendre decisions. Quan 
el veterinari aconsella en Toni 
d’eutanasiar la seva gossa Rita, la 
seva seguretat personal s’esvaeix. 
La Júlia, en canvi, té molt clar 
quina és la decisió que s’ha de 
prendre. Però quan en Toni 
planteja el mateix respecte a la 
mare, les decisions dels germans 
esclaten a la família.
Lloc: Factoria d’Arts Escèniques

TEATRE

“Acorar”
Divendres21 de febrer / 21 h / 10 €

una de les peces teatrals ma-
llorquines més aclamades dels 
últims anys
Acorar és reflexió sobre la 
identitat col·lectiva dels pobles, 
sobre què és allò que ens defineix 
què és allò que fa que – encara –  
existeixi la nostra comunitat.
Lloc: Centre Cívic de Porqueres
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22.Dissabte

JAZZ

Dream Big Band amb 
Gemma Abrié 
Dissabte 22 de febrer / 21 h / 12 €

ELS FRUITS SABOROSOS
Aquest 2020, l’any de la comme-
moració del 50è aniversari de la 
mort de Josep Carner, el príncep 
dels poetes catalans, arriba a 
l’Ateneu Els fruits saborosos, un 
recull de 18 poemes que, sota el 
títol d’un fruit, ens parlen de les 
emocions dels diferents moments 
de la vida:
Lloc: Auditori de l’Ateneu

dIÀLEGS

La resposta Federal
Dissabte 22 de febrer/ 12 h

Diàleg sobre la Resposat Federal 
a la situació política
Lloc: Museu Darder

dissabte 22 de febrer

DIA INTER-
NACIONAL DE 
LA DONA I LA 
NENA EN LA 
CIÈNCIA
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Sala d’Actes del 
Museu darder de Ba-
nyoles.
Activitat gratuïta

Dones darrera els grans avenços 
científics del segle XX. A càrrec 
de Lluís Diez Baldero, membre 
d’Astrobanyoles.
Sinopsi: La vida esforçada i la 
lluita quasi sempre contracor-
rent de quatre científiques que 
van tenir un paper fonamental a 
la ciència del
segle XX: 
Ada Lovelace, precursora de la 
programació informàtica
amb més de cent anys d’antici-
pació; 
Emmy Noether, matemàtica, 
que va descobrir teoremes 
fonamentals per la relativitat i el 
model estàndard de partícules; 
Lise Meitner, codescobridora de 
la fissió nuclear; 
Rosalind Franklin, codescobri-
dora de l’estructura en doble 
hèlix de l’ADN.

Sinopsi reduïda: Ada Lovelace, 
Emmy Noether, Lise Meitner 
i Rosalind Franklin, treballant 
a contracorrent, van tenir un 
paper fonamental en desenvo-
lupaments cabdals de la ciència 
del segle XX, com informàtica, 
relativitat, fissió nuclear o l’ADN.
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23.Diumenge

CAMINAdA

6a. Caminada popular 
de la Fira de la Mel de 
Crespià
Diumenge 23 de febrer/ 9 h

EINAUGURACIÓ DEL PLAFÓ 
DE LA PEDRERA DE CAL TACO 
(INCARCAL) 

dia: Diumenge 23 de febrer 
Horari: Sortida de la Plaça Major 
a les 9 del matí i arribada a les 
12,00 
Inscripcions: a les 8,30 a la Plaça 
Major 
Itinerari: Crespià-Can Mònic-Collet del 
Portell-Arbreda de la Salida- Pedrera de 
Cal Taco-Regadiu de Can Teixidor-Quatre 
Camins-Serrat de Can Masós-Camí de les 
Fonts del Torrent Merler-Crespià

Llargada de l’itinerari: uns 5 km.
Preu de la inscripció: 3  euros. 
Inclou esmorzar pel camí.

vISITA GuIAdA

Visita al Parc Neolític 
de la Draga 
Diumenge 23 de febrer/ 11:30 h

En la visita al parc, podrem entrar 
a dins les reconstruccions de les 
cabanes prehistòriques i desco-
brirem el dia a dia d’un grup de 

pagesos i ramaders neolítics. 
D’aquesta manera esbrinarem 
què menjaven, què caçaven, què 
cultivaven, quins estris i eines 
utilitzaven, etc.

Horari: 11:30 h
durada: 1,5 hora
Punt de trobada: Parc Neolític de 
la Draga
Preu: 4 euros; més grans de 65 
anys, 2,5 euros; menors de 6 
anys, entrada gratuïta.
+ info: 972 57 23 61

XLI Fira de la 
Mel de Crespià
22 i 23 de febrer
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CIRC PER A TOTS ELS PÚBLIC

Rojo estándar
Diumenge 23 / 12’00 h i 17’00 h / 
10 €  anticipada / 12 € taquilla

Cia. La Nördika Foraster i forastera 
es mouen per un estrany món. 
Marcats pel color blanc i pel color 
vermell, volen aproximar-se des de 
la curiositat, la diferència, el joc…
Lloc: Factoria d’Arts Escèniques

PROJECCIó dOCuMENTAL

Maleïda 1882
Diumenge, 23 de febrer / 19 h / 8 
€ anticipada - 9 € taquilla

Projecció organitzada per l’entitat 
Amics de Sant Aniol
Maleïda 1882 narra l’aventura 
de Jacint Verdaguer a l’Aneto. 
Pel·lícula documental que recrea 
amb absoluta fidelitat l’itinerari 
que va seguir Jacint Verdaguer 
en el seu ascens al pic de l’Aneto 
l’any 1882, sortint de la Seu d’Ur-
gell a peu. A través dels versos del 
poeta l’espectador descobreix un 
Verdaguer desconegut, l’aven-
turer, explorador i muntanyenc 
pioner al nostre país. El docu-
mental reprodueix les condicions, 
vestimenta, equips de muntanya 
de l’època i l’ambient de finals 
del segle XIX en els pobles per on 
va passar de l’Alt Urgell, Pallars 
i Aran.
Lloc: Auditori de l’Ateneu
Organitza: Amics de Sant Aniol

26.Dimecres

PRESENTACIó

Any Perucho: 
Presentació de “Els 
homes invisibles”
Dimecres 26 de febrer / 19:30 h

De Joan Perucho amb Julià 
Guillamón, escriptor i Jordi Puig, 
editor.

Lloc: Llibreria L’Altell. c/Canal 2.
Tel 972 580 270
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27.Dijous

XERRAdA

Dia de la Llengua 
Materna
Dijous 27 de febrer / 17:30 h

La llengua materna es transmet 
a l’infant de manera natural a 
través dels vincles familiars. El 
1999, la UNESCO va declarar el 
21 de febrer Dia Internacional de 
la Llengua Materna per defensar 
el plurilingüisme, partint del 
convenciment que promoure la 
difusió de les llengües maternes 
fomenta la diversitat lingüística i 
l’educació multilingüe.

Avui celebrarem aquest dia 
compartint les paraules que 
ens agraden més en les nostres 
llengües.
Aquesta activitat anirà acompa-
nyada d’un concurs i exposició 
de les paraules preferides en 
diferents idiomes.
Lloc: Biblioteca Comarcal

XERRAdA

Cicle “Cinc cèntims de 
creació local”
Dijous 27 de febrer / 20 h / Gratuït

Lluís Güell (Banyoles, 1945-

2005), artista port-art: escultor, 
pintor, interiorista, decorador i 
escenògraf
Amb Jordi Gimferrer, crític, 
col·leccionista i amic del pintor, 
i Antoni Álvarez de Arana, crític 
d’art i comissari de l’exposició 
«Lluís Güell. El retorn».
Lloc: Ateneu Bar

28.Divendres

XERRAdA

Flors de Bach
Divendres 28 de febrer / 10 h

Afluixant ulls, mandíbula i coll. 
Horari: de 10h a 13h. 
Preu: 25€ 
Lloc: Gestalt Banyoles. 
Més informació: gestaltbanyo-
les@gmail.com/ 6793822827

29.Dissabte

TALLER

Moviment lliure
Dissabte 29 de febrer / 10 h

Horari: de 10h a 13h. 
Preu: 35€ 
Lloc: Gestalt Banyoles. 
Més informació: gestaltbanyo-
les@gmail.com/ 6793822827

TALLER

Jardineria bàsica
Dissabte 29 de febrer / 11 h

En el taller que hem programat, 
aprendreu els conceptes bàsics 
de la jardineria: a escollir bé les 
plantes, la plantació, la poda, 
l’adob, el reg i el control de 

plagues i les malalties. Sempre 
pensant en buscar l’equilibri entre 
la sostenibilitat, la funcionalitat i 
l’estètica.

Lloc: Centre de jardineria 9 JARdI
Impartirà el taller en Quim Llove-
ra, tècnic agrícola amb
postgrau jardineria i paisatgisme.
Taller gratuït. Inscripció obliga-
tòria.
Inscripcions al telèfon 972581093

CuRS

6è curs de Patrimoni 
geològic
Dissabte 29 de febrer/ 19 h

La pedra de Girona. A càrrec de 
David Brusi (geòleg).
Curs dirigit per Salvador Sarque-
lla.
Hora: 19 h
Lloc: Sala d’Actes del Museu 
Darder de Banyoles
+ info: 972 57 23 61
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Fins al 2 de febrer

Com era la vida 
dels prehistòrics 
del Pla de 
l’Estany?

Lloc: Museu Arqueològic 
Els nens i nenes de 2n de Cicle 
Inicial de l’escola Can Puig hem 
dut a terme el projecte: “La vida 
dels prehistòrics de Banyoles 
era millor que la nostra?” i a 
partir de l’estudi del Poblat 
Neolític de la Draga n’hem tret 
les nostres pròpies conclusions. 
Com a treball final hem creat 
una maqueta on es resumeix tot 
allò que hem estat treballant. Us 
convidem a veure-la!
Organitza: Escola Can Puig, 
Ajuntament de Banyoles, Museu 
Arqueològic de Banyoles
ENTRADA GRATUÏTA

Fins al 8 de març

Marca Hispànica. 
La Catalunya 
carolíngia (711-
1000)

Lloc: Sala d’exposicions 
temporals del Museu Arqueològic 
La mostra ens situa en el temps 
dels comtats carolingis, entre 
la conquesta musulmana, la 
conquesta franca i l’establiment 
de la marca hispànica.
Organitza: Ajuntament de 
Banyoles, Museu Arqueològic de 
Banyoles

Fins al 9 de març 

Mil milions d’ulls 
per a mil milions 
d’estrelles

Lloc: Sala d’exposicions 

Exposicions
temporals del Museu Arqueològic 
La mostra ens situa en el temps 
dels comtats carolingis, entre 
la conquesta musulmana, la 
conquesta franca i l’establiment 
de la marca hispànica.
Organitza: Ajuntament de 
Banyoles, Museu Arqueològic de 
Banyoles

Fins al 15 de febrer

Víctor Català

Víctor Català, pseudònim de 
Caterina Albert, la comissària 
Cristina Escat traça una adaptació 
en clau contemporània d’una de 
les obres cabdals del modernisme 
literari, la novel·la Solitud. La 
mostra compta amb 8 fotografies 
en blanc i negre del fotògraf 
Josep Pérez i fragments literaris.
Horari: Horaris de biblioteca
Lloc: Biblioteca Carles Fontserè 
de Porqueres
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L’arbre de la menja a Xel·listan
L’arbre de la menja a Xel·listan de Marcel·lí Antúnez, inaugurada el divendres 22 de novembre, es pot visitar 
a l’Espai Eat Art de Banyoles fins al dissabte 29 de febrer del 2020.

Aquesta exposició, una espècia de Cambra de les Meravelles, està composta per diversos elements 
relacionats amb la menja en l’obra de Marcel·lí Antúnez Roca. Es tracta de materials heterogenis, alguns 
produïts expressament per a la mostra, com el vídeo, dibuixos i còdex, així com altres materials restaurats. 
També hi trobem les escultures produïdes per l’exposició La vida sense amor no té sentit, presentada per 
primera vegada el 1993 a la sala Montcada de la Fundació La Caixa de Barcelona.

Per reflectir l’aspecte del menjar en l’obra i construir-ne el relat, l’artista ha utilitzat el model de figura de 
l’arbre, molt utilitzat en biologia i que, en aquesta exposició, serveix per determinar un arbre que té dues 
branques principals, la de la menja real i la de la figurada. D’aquestes branques també se’n deriven altres 
com la del joc, els ginys, l’orgia, la pell, el guarniment o la farmacopea i la faula, i és que al Xel·listan, el país 
de Marcel·lí, hi ha un arbre de la Menja del que res no es menja.

Espai Eat Art - Banyoles
Plaça Major, 33
Horaris
Dimecres de 16:30 h a 20:30 h
Dijous i divendres de 16:30 h a 20:30 h
Dissabtes d’11 h a 14 h i de 16:30 h a 20:30 h
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Divendres 14 de febrer
00h. Discoteca LA NAU. FES-TE CUTRE.
No et perdis la festa més cutre que et puguis imaginar: 
premis cutres, per a disfresses cutres, tot plegat 
ambientat amb música ben cutre.
Entrada gratuïta
Organitza: Comitè de Banyolinades i Àrea de Festes

Dissabte 15 de febrer
Durant tot el matí, al Barri Vell activitats per a totes 
les edats. Més informació pròximament a www.
festesbanyoles.cat.

17h. RUA INFANTIL. Amb la participació de les 
AMPA de Banyoles i del Pla de l’Estany, entitats i 
associacions de lleure infantil i juvenil.
Recorregut: Pl. Catalunya, c/ de la Llibertat, C/ Jacint 
Verdaguer i final a la plaça de les Rodes.

18h. Envelat de la plaça de les Rodes. FESTA DEL 
CARNESTOLTES INFANTIL amb l’actuació de 

MONTECARLO KIDS.
Mentrestant, hi haurà XOCOLATADA.
Es desaconsella l’ús d’esprais durant la celebració de la 
rua i festa infantil.

19:15h. Plaça de les Rodes. RUA DE VERSOTS. 
Els Versots són textos satírics i punyents, que pretenen 
qüestionar, de forma humorística, diferents aspectes 
de la política local. No et deixaran indiferent!
Organitza: Gàrgoles de Foc

20h. Envelat de la plaça de les Rodes. 

ADOLESCENTS.CAT presenta 

#EPICMUSICTOUR. Un recorregut per la història 
musical que ha marcat els últims 30 anys.
Un xou DJ on sonaran músiques èpiques que han 
esdevingut himnes, cantants que han marcat una 

generació, temes que ens recuperen moments 
inoblidables i cançons que sempre més recordarem.
Una ruta musical cronològica que anirà dels 80 fins 
a l’actualitat. Una combinació de cançons mítiques i 
temes actuals que han marcat o marcaran la generació 
jove i adolescent.

23h. Plaça de les Rodes. PRESENTACIÓ 
DE CARROSSES I COMPARSES amb LA 
MONTECARLO.
Si a la Rua de Carnestoltes hi afegim música en directe, 
presentacions personalitzades i xou sobre l’escenari 

ens queda aquest inici HISTÒRIC!
Tot seguit, RUA DE NIT. RUA DE CARROSSES 
I COMPARSES pels carrers del centre de Banyoles. 
Pots venir a mirar-te-la, pots formar-ne part amb la 
teva comparsa o pots seguir la teva carrossa preferida. 
Fes-ho com vulguis però no te la perdis!
Recorregut: Plaça de les Rodes, c/ Jacint Verdaguer, 
c/ Dr. Hysern, Pg. de la Indústria, c/ Llibertat, c/ Jacint 
Verdaguer, plaça de la Rodes
Mentrestant, a l’envelat de la plaça de les 

Rodes, CONCERT, BALL I FESTA amb LA 
MONTECARLO.

1h. Plaça de la plaça de les Rodes. FESTA DE 
DISFRESSES. Amb les actuacions de THE 
AGUATEQUES i PD CARRIE&LOWELL
THE AGUATEQUES: Nou músics fan d’aquesta banda 
un espectacle inigualable: posada en escena brutal, 
sorpreses i regals durant l’actuació i la presentació del 
seu ampli repertori en format popurri NON-STOP (des 
del pop i disco dels 70 fins l’electro-llatí actual, passant 
pel ska, rock, funk i rumba). The Aguateques un grup 
èpic per una festa que serà... ÈPICA!!

La festa continuarà als locals d’oci nocturn de la zona 

de la Farga, LA NAU DISCO, SARAU, CLÍMAX 
i 9SET2 obriran la nit de Carnestoltes amb entrada 
gratuïta per a totes aquelles persones que vulguin 
continuar la festa fins la matinada.
Hi haurà servei de bus gratuït a partir de les 2 de la nit 
des del passeig Indústria, fins al passeig de la Farga.

UN CARNESTOLTES 
ÈPIC!

Més informació a www.festesbanyoles.cat. 
Instagram, Facebook i Twitter: /festesbanyoles
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L
a Fundació Oncolliga 
Girona és una entitat 
sense ànim de lucre que 
té com a objectiu millo-

rar la qualitat de vida dels 
malalts de càncer i els seus 
familiars durant el procés de 
la malaltia. L’entitat va néi-
xer l’any 1996 com a associ-
ació -Lliga catalana d’ajuda al 
malalt de càncer- i al 2004 es 
va constituir la Fundació per 
tal de donar un nou impuls a 
la tasca que s’estava duent a 
terme.  

La finalitat principal de l’On-
colliga és donar resposta a les 
necessitats que les instituci-

Entitats del Pla de l’Estany

ons públiques no cobreixen, 
facilitant recursos humans 
(fisioterapeutes, psicooncò-
legs, especialistes en estètica 
oncològica)  i materials (prés-
tec de material, llar-residència, 
etc.) que contribueixin a fer 
més còmode la vida de les per-
sones que pateixen una malal-
tia oncològica. Amb el pas del 
temps, l’entitat ha ampliat la 
seva mirada i ha apostat també 
per la promoció de la salut i la 
sensibilització de la societat, 
especialment entre els nens i 
els adolescents. Així, es duen a 
terme tallers sobre hàbits d’ali-
mentació saludables i xerrades 
per prevenir l’hàbit de fumar.

La Fundació Oncolliga Giro-
na es finança en part gràcies 
a les aportacions dels socis/
donants, les subvencions i 
la col·laboració d’empreses 
amigues, però sobretot, grà-
cies a les activitats solidàries 
que s’organitzen els volun-
taris i voluntàries de les més  
de 90 delegacions que l’enti-
tat té repartides per totes les 
comarques gironines. Al Pla 
de l’Estany ni ha un total de 
sis delegacions, si bé les més 
actives són les de  Cornellà de 
Terri, Porqueres i Banyoles. 

Els voluntaris i voluntàries de 
Banyoles, per exemple, parti-

Fundació Oncolliga 
Girona
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cipen a les fires i festes locals 
(Sant Martirià, Fira de Nadal 
o Fira de Sant Jordi) amb una 
parada on es venen productes 
artesans: coques, pastissos, 
ratafia, creps...que aporten 
persones amigues d’Oncolliga 
i membres de la mateixa fun-
dació. També participen amb 
una parada a la Festa Major de 
Vilavenut i a la festa de la cer-
vesa anomenada Birravenut al 
mateix municipi i se celebren 
concertes benèfics de músi-
ca clàssica, música catalana 
o havaneres. La delegació no 
oblida les activitats més divul-
gatives i es fan xerrades sobre 
temes d’interès relacionats 
amb el càncer. 

A Porqueres s’organitza cada 
any una mulditudinària calço-
tada al febrer i un dinar solidari 
al juny i la població és, a més, 

una de les seus de la Run4Can-
cer, una cursa solidària que se 
celebra el primer diumenge 
després del Dia Mundial con-
tra el Càncer (4 de febrer) 
simultàniament en vuit locali-
tats gironines de set comarques 
diferents. L’any passat Porque-
res va acollir també la primera 
Cursa de la Dona del Pla de 
l’Estany, un nou esdeveniment 

que esperem que tingui una 
llarga trajectòria. 

També és molt activa la dele-
gació de Cornellà de Terri, que 
organitza cada any la Festa del 
Pastís i la Diada de la Flor, a 
més d’una Marxa Popular que 
ja ha superat la vintena edició. 

Per qualsevol demanda o suggeriment, podeu contactar amb els 
nostres delegats i delegades al Pla de l’Estany consultant la pàgina 

web www.oncolligagirona.cat o trucant al 972 22 49 63. 
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Llibretera
Irene Tortós-Sala

Recomenacions 
Literàries

Llegim amb ells?  

No a tots els nens els és fàcil de començar a llegir, si bé 
no hi ha nen dins la nostra societat que no llegeixi, molt 
sovint em dieu que el vostre fill no llegeix. Molts ja sabeu 
quina és la meva pregunta per vosaltres quan us sento: 
Llegiu amb ell? Llegiu vosaltres? 

Si llegiu amb els vostres fills us fareu 
un regal. Llegir amb ells no és perdre 
el temps, és guanyar-lo. No importa 
que compartiu lectures amb ells fins 
als dotze anys, l’edat de compartir no 
té límit i l’acompanyament és vital 
pel creixement lector. Buscar espais a 
casa per dedicar-hi estones de lectura 
familiar també ajuda. 

Aprofitant que enguany celebrem  100 
anys de Gianni Rodari us convido a 

que llegiu plegats els Contes per telèfon. Son uns contes 
breus on la fantasia regna a cadascun d’ells i son contes 
curts perquè era un pare comerciant que es passava la 
setmana viatjant, aleshores les trucades es pagaven i 
eren molt cares! Llavors cada dia i abans d’anar a dormir 
trucava a la seva filla per explicar-li un conte.

D’ell podeu llegir el que vulgueu. Als nens els encanta i 
vosaltres el gaudireu i de quina manera!

Aquesta efemèride és molt important dins el món de 
la literatura infantil.  Rodari va ser un gran pedagog, 
periodista i escriptor que va contribuir molt a la renovació 
de la literatura infantil mitjançant contes, cançons i 
poemes. Ell era el geni de la fantasia i l’originalitat.

La fascinació per la literatura de Rodari és un universal. 

Compartim la lectura, compartim Gianni Rodari 
(100 anys).

Llibres

Llibreria L’Altell
c/Canal 2.  17820 Banyoles
Tel 972 580 270
www.laltell.cat

@LlibreriaLAltel 
@llibrerialaltell
@llibrerialaltell
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Notes 
informatives

Música

L’Ateneu de Banyoles 
acollirà una sessió 
formativa per a 
músics i autors sobre 
l’aprofitament dels 
recursos digitals

La Fundació SGAE, La Tornada i les 
Cases de la Música impulsen una tau-
la rodona emmarcada al programa 
Soc Autor per ajudar autors emer-
gents a aprofitar al màxim les plata-
formes digitals a l’hora de difondre 
la seva música

Les eines digitals han revolucionat per 
complet la manera en què escoltem 
música i, en conseqüència, han obert un 
nou horitzó a músics i autors a l’hora 
de difondre la seva obra i fer-la arribar 
al públic. Spotify, Youtube, Instagram, 
Twitter i tantes altres plataformes 
s’han convertit en una eina bàsica per 
a tot músic. Però com se’ls pot treure el 
màxim de profit?

Serà una sessió formativa pensada per a 
autors emergents amb l’objectiu de po-
der-los orientar a tirar endavant els seus 
projectes musicals a partir de les experi-
ències i visions d’autors ja consolidats i 
altres professionals del sector.

—
Tel. 972 57 31 56 / 627 41 63 61
C/ Hospital, 3 (costat plaça Major) BANYOLES

 INSTAL·LACIONS   
REPARACIÓ • REFORMA • NOVA 
INSTAL·LACIÓ • SERVEI TÈCNIC PROPI
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Notes informatives

Societat

Presentació de la primera patronal 
independentista
Presentació Associació d’empresaris Anem x Feina. Seguint amb la intenció de que 
l’independentisme estigui en tots els nivells de la societat, l’ANC recolza ara. l’Associació 
d’empresaris Anem x Feina. Ja ho ha fet abans amb les Eines de País a la Cambra de Co-
merç a Barcelona o amb l’Intersindical-CSC o amb campanyes de consum que en aquests 
moments es troben paralitzades per la justícia espanyola.
De moment, la patronal Anem x Feina ja compta amb l’adhesió de més de cinc-centes em-
preses i autònoms d’arreu del país i delegacions a Sort, Manresa, Tortosa, Lleida, Girona, 
Tarragona, Barcelona i la Bisbal del Penedès. Pots veure més informació al web: https://
www.anemxfeina.cat/
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Estany

La pesquera Gimferrer 
recuperarà l’estètica 
racionalista amb el 
projecte de restauració de 
l’Ajuntament
La pesquera número 11 de l’Estany, més conegu-
da com a pesquera Gimferrer, va passar a ser de 
propietat municipal el maig del 2018 després que 
la família propietària renunciés als drets d’utilit-
zació. La pesquera, de 64 metres quadrats, està 
situada entre el Club Natació Banyoles i el Parc 
Neolític de la Draga. L’edifici és originari del 
1874, però la remodelació que se li va fer el 1948, 
seguint el projecte de Francesc Figueras, va 
transformar completament l’edifici original.

Una restauració seguint el pro-
jecte del 1948
Ara, el consistori s’ha proposat 
de restaurar la pesquera per recu-
perar el pla original, un projecte 
que està pressupostat en 110 mil 
euros. La intervenció més impor-
tant és la restauració de la pèr-
gola tal i com està projectada en 
la planificació original, és a dir, 
amb 4 pòrtics de pilars d’obra, 4 
bigues i 7 rastells de fusta. També 
s’eliminaran les teuladetes i es 
realitzarà la cornisa seguint els 
criteris racionalistes.

Josep Tarradellas, 2 Baixos 3 - 17820 Banyoles Tel. 972 570 003  SERVEI INTEGRAL I ALTAMENT QUALIFICAT
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Indústria

Comencen les obres 
d’ampliació del polígon 
industrial que potenciarà 
la creació de nous llocs de 
treball
L’Ajuntament de Cornellà dona via lliure definitiva 
a un projecte inicial l’any 2015 en què vuit empre-
ses promotores construiran, en una primera fase, 
uns 40.000 m2 de naus industrials. Aconseguir més 
ocupació en el territori és un dels objectius estratè-
gics de l’equip de govern. Salvador Coll, alcalde de 
Cornellà, satisfet: “Hem posat totes les eines neces-
sàries perquè aquest projecte fos una realitat”.

C/ de la Llibertat, 56 
17820 BANYOLES (Girona)

Tel.: 972 581 237

C/ de la Llibertat, 56 
17820 BANYOLES (Girona)

Tel.: 972 581 237

C/ de la Llibertat, 56 - 17820 BANYOLES (Girona) Tel. 972 581 237

Notes informatives
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PUNT DE TROBADA

EL POLÍGON

C/ Paper, s/n Tel. 972 58 27 14 - 17820 Banyoles

MENÚ DIARI ,  RACIONS, 
SOPARS,  ESMORZARS
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Esport

270 infants i joves de 
Banyoles participen al
programa socioesportiu 
Barris 10
Es fomenta l’activitat física i l’esport com a 
eines de cohesió social
El programa es desenvolupa en diferents 
espais amb propostes d’activitats extraesco-
lars dinamitzades pel Consell Esportiu.
L’Ajuntament de Banyoles ha iniciat aquest 
curs el programa ‘Barris 10. Joves, salut, esport 
i convivència’, que inclou un seguit d’actuaci-
ons adreçades a infants i joves per fomentar 
la cohesió social a través de la promoció de 
l’activitat física i l’esport. 

Albert Tarrats Badosa T 661 279 397
tancamentsalbert@gmail.com www.tancamentsalbert.cat

Notes informatives
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Especial salut

Els temps canvien i la medicina també. 
van evolucionant noves investigacions 
en tots els camps i també va creixent 
la consciència de la cura de la nostra 
salut en un ventall cada cop més 
ampli d’aspectes: l’alimentació, 
l’exercici, les emocions, la ment… 

Podem doncs gaudir de la recerca 
i el manteniment del nostre 
equilibri amb l’ajuda de molt bons 
professionals en diferents àmbits.

Els tenim ben a prop. 

Moltes gràcies a tots els professionals 
de la salut per poder fer possible 
un cop mes aquest Especial.
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M
’agradaria parlar-vos de les revi-
sions visuals que s’aconsellen fer  
en els nens. Com ja sabeu en un 
adult que té un ull sa, les revisions 

poden ser anuals o bianuals, no cal dir que, si 
previ a la data hi ha qualsevol queixa no s’hagi 
de fer la revisió abans!! 
Però i amb un nen, que el seu sistema visual 
és immadur i va canviant amb els anys?
Quan naixem el sistema visual és immadur i 
va evolucionant fins els 7-8 anys. Molts dels 
problemes visuals  haurien de ser tractats 
a la infància quan el sistema visual és més 
plàstic.  Per tant és molt importat que els nens 
passin la seva primera revisió  optomètrica i 
oftalmològica  abans de començar a l’escola, 
i una altre als 6 anys, abans de començar la 
primària, que apart de mirar l’agudesa visual, 
es valorarà si els seus ulls estan preparats per 
afrontar l’escolarització amb èxit.

REVISIONS RUTINÀRIES

De 0 a 3 anys si els pares, mestres, o pedi-
atres noten qualsevol anomalia ocular (com 
una pupil·la blanca, que el nen desviï un ull...)
Als 3-4 anys revisió obligatòria, sobre tot si els 
pares porten ulleres. Aquestes edats el nen ja 
pot col·laborar amb algun test d’agudesa visual, 
podent així detectar algun error refractiu o un 
ull gandul, començant ja a poder iniciar algun 
tractament eficaç, si es dóna el cas.
Als 6 anys, com ja he dit, pel canvi a pri-
mària, caldria valorar l’eficàcia de la visió 
binocular, per evitar possibles desordres en 
l’aprenentatge.
Cada any fins els 14 anys, depenent si el 
nen porta ulleres o no.

MOTIUS FREQÜENTS PER PORTAR UN 
NEN A FER UNA REVISIÓ D’OPTOME-
TRIA INFANTIL

• Si noteu que l’ull es desvia freqüentment
• Ull vermell sovint
• Llagrimeig excessiu
• Que s’apropi molt a la televisió o al paper a 

l’hora d’escriure
• Si el nen nota mal de cap quan fa estona que 

llegeix o escriu
• Si acluca els ulls per mirar una cosa aten-

tament
• Fregar-se els ulls amb freqüència
• Si el nen nota diferència de visió al tapar-se 

un ull i altre.

Quan fer les revisions 
visuals dels teus fills?

Cal tenir en compte 
que el 80% de la 
informació que rebem 
entre pels nostres ulls.

Centre d’optometria i reeducació visual Plaça Major, 13 • 17820 Banyoles
vistaoptica.banyoles@gmail.com T. 972 58 49 86



 L’AGENDA / FEBRER 2020    37

 

Per més informació: 
www.gestaltbanyoles.com / gestaltbanyoles@gmail.com 699127451/ 679382827

Av/ Països Catalans 4, 1r 1ª -Banyoles-

ÀREA dE CREIXEMENT 
PERSONAL

Psicologia

Teràpia Gestalt

Teràpia de Parella

Teràpia de Grup

PROPERES FORMACIONS

Formació Reflexologia Podal
Inici 3 de març

Formació Flors de Bach

Inici 14 de març

Intensiu Mindfulness
Inici 6 de març

ÀREA dE SALuT

Acupuntura

Quiromassatge

Reflexologia Podal

Massatge Tailandès

Massatge Ayurvèdic

Massatge Tàntric

11:00 - 12:15 

FORMACIÓ 
REFLEXOLOGIA 

PODAL

15:00 - 18:00

INTENSIU 
MINDFULNESS

10:00 - 13:00

INSTENSIUS 
DIAFREOTERÀPIA

INTENSIUS 

SEITAI

18:15 - 19:30 

CREIXEMENT 
PERSONAL

17:00 - 20:00
(QUINCENAL)

ASTROLOGIA
17:00 - 21:00
(QUINCENAL)

DIAFREOTE-
RÀPIA

20:00 - 22:00
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C/ Girona, 18
17820 Banyoles 

Tel. 972 57 68 83
ortopedia.alsius@gmail.com 

per consultes       620 685 019

Renting
Lloguer de material 
ortopèdic

Veïnat Martís de Baix s/n, 
Esponellà Tel. 972 59 70 00
www.plademartis.coop
plademartis@suara.coop

Centre 
Residencial 
Pla de Martís
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M
és de 60 empreses comercialitzen 
el medicament Ibuprofè a Espanya 
i se’n venen més de 46 milions de 
capses, anualment. Es troba pràc-

ticament en totes les farmacioles domèstiques 
perquè és un dels medicaments més usats en 
l’automedicació per al tractament de la infla-
mació i el dolor. 

Per això, l’any 2014, l’Agència Europea del Medi-
cament, en va avaluar de nou la seva seguretat, 
pels possibles riscos d’efectes secundaris cardio-
vasculars, que pot donar el seu consum en dosis 
altes de 2400 mg diaris, en tractaments llargs.

400 o 600 mg 
d’ibuprofè ?
Per què el farmacèutic no em ven la 
dosi de 600mg, si no tinc la recepta?
Us n’expliquem el perquè.

Arribà a la següent conclusió: 

La dosi habitual i segura per adults i nens a partir 
de 12 anys és de 200mg o 400mg cada 6 o 8 
hores, o sigui, dosis diàries de 1200mg-1600mg, 
allunyades de les dosis altes, abans esmentades.

Fins ara, la dosi més freqüent a Espanya era la 
de 600mg, que presa cada 8 hores, suposa una 
dosi de 1800mg diaris, encara per sota del límit 
que aconsella l’Agència Europea del Medica-
ment. Tingueu present que els efectes secundaris 
apareixen quan usem dosis altes i tractaments 
perllongats en el temps, no per un ús ocasional 
del medicament.

Per al dolor lleu i moderat, és suficient la dosi 
de 400mg i, d’aquesta manera, minimitzem els 
possibles efectes sobre l’estómac (per això es 
recomana prendre l’ibuprofè durant els àpats).

Per tant, la dosi de 600mg només ens la pren-
drem si el metge així ho considera. 

Segons indicacions de la nostra Agència Espa-
nyola de Medicaments i Productes Sanitaris 
(AEMPS), no hi ha cap raó científica per reco-
manar un ibuprofè de 600mg. Prova d’això, en 
la majoria dels països de l’Europa occidental,  
es comercialitza majoritàriament l’ ibuprofè de 
400mg, essent el de 600 mg molt minoritari. 

Cal canviar el xip i fer un bon ús del nostre ibu-
profè de cada dia.

Rosa i Esteve Alsius Farmacèutics
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Com et sents 
EMBARASSADA?
Text d’ Ivanna Quintanas

ADULTS   EMBARÀS   MARES-NADONS ...

IOGA

ivannaquintanas@gmai l .com -  Tel .  625 85 58 12

C e n t r e  V I D A R I A U M ,  c / J o s e p  T a r r a d e l l a s  1 8 ,  1 7 8 2 0  B a n y o l e s

IVANNA QUINTANAS

iogaembarasbanyoles.cat

Estàs embarassada i tothom et pregunta com et 
trobes. Si és el teu primer fill/a, intentes saber si 
el que sents és normal o no. T’informes amb lli-
bres, a través d’internet, preguntes a les mares que 
t’envolten... Si és el segon fill/a, recordes aquells 
deliciosos moments, en què amb el primer embaràs 
podies descansar. Potser no era exactament així, 
però en aquest moment, enyores aquells possibles 
instants. Si és el tercer/quart…, t’adones que tot 
sovint t’oblides del nadó que creix dins teu. La 
sensació d’embaràs del primer fill et queda molt 
enllà. Per a tu, és un estat normalitzat.

El teu cos canvia setmana rere setmana. De vegades 
et sents cansada, la son et pot envair. Pots llevar-te 
marejada. Les olors de la cuina et poden fastiguejar. 
I fins i tot, l’estómac pot rebutjar deliciosos aliments.

És possible que en aquests moments no valoris 
la bellesa d’estar embarassada. Però en el 
moment que comences a percebre movi-
ment dins del teu ventre, una sensació 
inexplicable t’envaeix tota tu. Sí, 
realment hi ha un nadó que s’està 
formant dins teu.

Els dies continuen passant, i amb tu, s’hi barregen 
diferents emocions. Una combinació d’alegria i de 

preocupació. —Estic contenta per ser mare, però 
estic preocupada de si ho sabré fer. O de si tindré 
prou amor per a tots els meus fills. Preocupada 
perquè tot vagi bé—.

Emocions i reflexions, que tenim a dins, que potser, 
de vegades compartim.I que quan ho fem, desco-
brim que en totes les embarassades s’hi troben.

Dia rere dia el cos va canviant. De vegades, gaudim 
d’aquests canvis, d’altres no ens hi sentim gens 
a gust. Les hormones treballen acompanyant el 
nadó en aquest camí.
Quan ens hi podem unir, des de la calma, la sere-
nor, des del cor i amb absoluta sinceritat a les 
nostres necessitats. En aquest moment 

tot brilla! Tot el que demana la 
societat de com ha de ser una 

dona desapareix. I podem fluir amb 
una harmonia que tota preocupació 

s’esvaeix.

Estar embarassades, acompanyar el/la 
nadó, és un gran regal que ens ofe-

reix la vida. I nosaltres, tenim la 
gran sort, de poder escollir com 

ens hi volem sentir.
Com et sents?...
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Espai Dawa C/Sta Maria 3 1er B - Banyoles

662 571 727

“L’Acupuntura 
es una eina 

d’autoconeixement 
que et permet 

connectar amb el més 
profund del teu ésser”

Craneosacral biodinàmica 
Quiromassatge
Massatge Thai

Reflexologia podal

Jordi Puigdevall

606 040 235

Teràpies Manuals
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Superar la incontinència 
urinaria es possible, vols 
saber com?

P
otser a tu també et passa o fins i tot 
potser que coneguis a algú amb aquest 
problema. A vegades el nostre cos de 
dona pot ser realment desconcertatnt. 

Vull dir-te que l’incontinència urinària té sol.
lució.

Hi ha molts tipus d’Incontinencia urinà-
ria. La que apareix en realitzar un esforç com 
riure, saltar o córrer (Incontinència Urinària 
d’Esforç); la qual apareix de forma brusca i 
en què a més resulta difícil arribar al lavabo 
(Incontinència Urinària d’urgència) o, una 
barreja de les dues anteriors ( Incontinència 
Urinària mixta ) on, a més de perdre orina a 

l’esforç, és difícil inhibir el desig miccional.
Vas pensar que a tu no et passaria fins 

que vas tenir el teu primer fill. El pes que 
suporta el teu cos durant l’embaras, el treball 
de dilatació i el part son factors de risc per 
sofrir aquesta disfunció del sòl pèlvic. I si a 
més a més vas tenir un part amb episiotomia o 
forceps, o ventosa, encara més. Poder et passa 
quan fas esport, o quan estàs nerviosa. No 
t’has d’avergonyir, és un problema habitual.

No pensis que això serà de per vida, no sem-
pre aniràs amb una compressa. Doncs no!. Els 
anuncis de compresses serveixen per vendre 
compresses i no són la sol.lució al problema.

Després de més de 15 anys treballant puc 
dir-te que el 90 % de les incontinències tenen 
sol.lució, de fet et diria que fins i tot el 95% 
es superen. Tu, perque has de ser diferent?.

Cada dona és única, tu ets única. Estudiaré 
al detall quina pot ser la causa de les teves 
pèrdues d’orina. No sentis vergonya. La incon-
tinència urinaria té sol.lució.

Amb la Fisioterapia ginecológica t’ajudaré a: 
- Evitar les pèrdues d’orina,
- Guanyar força a nivell del teu sòl pèlvic,
- Millorar els teixits de la zona del periné.
No et conformis amb l’ús d’una compressa. 

La teva situació pot canviar a partir d’ara.

Les pèrdues d’orina són un 
dels principals motius de visita 
a la consulta, concretament 
les fuites d’orina davant d’un 
esforç. Les dones em comenten 
que al riure, a l’estosegar, al 
saltar o a l’agafar un pes se’ls hi 
escapa el pipi. A algunes dones 
unes poques gotes i a d’altres 
quantitas més importants.

REGENERA BANYOLES
Passeig Mossèn Constans, 280
info@irenefernandezcentellas.com
644 98 05 50 / 972 57 64 47

IRENE FERNÁNDEZ

Especialista en salut de la dona
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És una branca de l’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC), amb el qual treballem coordinament 
en tots els processos de diagnòstic i tractament.

Des de fa anys vam incorporar una part del nostre equip mèdic a la Clínica Salus Infirmorum per 
tal d’apropar l’atenció oftalmològica als pacients d’aquesta zona. 

En aquesta consulta disposem d’especialistes en oftalmologia general i de diferents equipaments 
tècnics per a realitzar les proves diagnòstiques bàsiques als nostres pacients: estudi del fons de 
l’ull, anàlisi de la pressió intraocular, OCT, etc.

El Dr. Anibal Gallardo i el Dr. Àlex Giménez especialista també en cataracta i uveïtis, els dos 
oftalmòlegs que visiten a aquest centre, formen part de l’equip mèdic de l’Institut d’Oftalmologia 
Clínica Girona, amb el qual treballen en constant sintonia.

En casos on es necessita una avaluació més exhaustiva o un tractament concret, el pacient és 
derivat al nostre centre de Girona, l’IOC, on disposem d’un equip d’especialistes en cada una de 
les parts de l’ull, així com de les instal·lacions i equipaments tècnics avançats per a dur a terme 
tots els tractaments quirúrgics i terapèutics necessaris.

A més de Girona i Banyoles, també oferim atenció oftalmològica general a la nostra consulta d’Olot.

L’Institut d’Oftalmologia Clínica 
Salus Infirmorum de Banyoles
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Consultori d’Obtetrícia 
i Ginecologia
Ecografia Obstètrica 
i Ginecològica

Dr. Josep M Ramos i Maeso
Control de l’embaràs i part

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

Ed. FLORA Av. Països Catalans, 3 2n E - Banyoles
Tel. 972 58 27 27 hores convingudes
Per demanar hora: dilluns, dimarts, i 
dijous a la tarda de 16:15 a 20 h

3D

Territori 
cardioprotegit
Desfibril·ladors a 
Banyoles
Camp de futbol nou
Passeig de Darder, 72 
42° 6’ 58” N, 2° 45’ 12” E

Casal de gent gran
Carrer Josep Mª Bohigas, 11
42° 7’ 8” N, 2° 45’ 50” E

Centre de Tecnificació i Formació 
Esportiva
Passeig de Mas Riera
42° 6’ 42” N, 2° 46’ 36” E

Club Natació Banyoles
Passeig Antoni Gaudí, 3
42° 7’ 21” N, 2° 45’ 31” E

Espai jove 
(Camp de futbol vell)
Carrer Canat, 53
42° 7’ 12” N, 2° 45’ 45” E

Pavelló Can Puig
Urb. Can Puig
42° 7’ 24” N, 2° 46’ 26” E

Pavelló Municipal de la draga
Passeig Draga, s/n
42° 7’ 34” N, 2° 45’ 43” E

Gimnàs Triops
C/ del Dr. Mascaró, 23
42° 7’ 30.85” N
2° 45’ 54.44” E

Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany
C/ Catalunya, 48
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Plaça dels Turers, 12 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 48 68      622 643 101
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“Has de ser molt positiu i fort”, quantes vegades heu sentit 
aquesta frase de boca d’un esser estimat o d’algun amic, quan en prou 
feines et pots sostenir? 

Quan entres dins la consulta del metge i et diu que tens un càncer (amb 
tot el significat social d’aquesta paraula), en aquells instants es trenquen 
totes les expectatives de vida i de futur, no només les teves sinó també les 
de la teva família. 

Toca assimilar en un període de temps molt curt, un diagnòstic en 
molts casos sever on possiblement hi haurà una intervenció, que pot ser 
agressiva, que poden haver-hi tractaments sistèmics i/o locals amb tot el 
que això comporta; un llarg procés.... una “cosa” que no es desitjada i molt 
menys volguda. 

El següent pas és “digerir”, passa com els remugants, potser és una 
mala comparança però aclaridora. Els remugants s’empassen l’herba 
sense mastegar-la, l’herba passa al rumen i desprès al reticle, i per últim, 
l’aliment torna a la boca. 

Doncs això és el que ens toca fer, “aprendre” a conviure amb la 
malaltia, arribar a acceptar la nova situació amb tot el que això implica; 
estem davant d’un procés que no només cal fer-lo sinó que l’hem de fer, és 
terapèutic i sanador. 

No, no és fàcil, és com una rentadora que li poses roba blanca, roba de 
color... tot es barreja i surt com surt. 

Et passen tantes coses pel cap..., no entens el perquè, et fas preguntes que 
no tenen resposta, retrets que no et porten enlloc; no entens que has fet 
malament, sents que no veuràs créixer els teus fills o els teus nets... 

Notes un buit a l’estómac, opressió en el pit, manca d’energia, tens 
sentiments de tristesa, de pèrdua, de por, de ràbia..., estàs confós no acabes 
de creure’t que ets el protagonista d’aquesta història; lo “bo” del cas és què 
tens un nou amic que no et deixa mai que és insistent i persuasiu, “la veu”, 
aquella remor constant que no et deixa viure ni un instant. 

La tirania del 
pensament positiu
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I quan estàs dins d’aquesta tempesta ferotge intentant aferrar-te, trobar 
un punt d’anclatge, t’has de sentir: 

“No estiguis trist, home, el que has de fer és no pensar més” 

“Has de tenir una actitud positiva, és molt important perquè...” 

Ja hi som, entrem el que es denomina “tirania del positivisme”: 

Has de ser fort, has de ser valent, has de sortir, t’has de distreure, no t’has 
d’encaparrar, amb aquesta actitud no vas enlloc...; bé més que una malaltia 
sembla que t’hagi tocat la loteria... amb tant positivisme. 

I si, certament l’actitud positiva es necessària i essencial, es veritat que hi 
ha investigacions que associen un millor pronòstic a l’actitud, a l’esperit 
de lluita, no obstant això cal anar amb compte amb imposar una actitud 
que posi excessiva èmfasi en la importància del paper actiu i col·laborador 
del malalt en la recuperació, ja que pot resultar aclaparant i una càrrega 
d’excessiva responsabilitat, que dificulti precisament el que es pretén 
aconseguir. 

No hem d’oblidar que per poder endinsar-nos en aquest llarg viatge, 
ens han de deixar el nostra propi espai pel que ens calgui fer, pel que 
necessitem treballar, cadascú ho fa com sap o com pot. Hem de “caure” 
(que no vol dir fer arrels), llepar-nos les ferides per desprès aixecar-nos 
disposats a afrontar el que vingui. 

Si donem espai al dolor, el sofriment és suavitza, s’atenua; la situació és la 
mateixa però el nostre miratge és diferent. 

Per això cal que ens acompanyin no que ens empenyin, ens han de 
sostenir, no ofegar, no envair, ens han d’escoltar; ens hem de sentir acollits 
i consolats; és en aquest moment dolorós quan sentim que no tot està 
perdut, ans al contrari, ens adonem que és un camí que no és de roses 
però tampoc d’espines i que som capaços d’esdevenir una escola de lluita 
i de tendresa que ens fa forts i 

ens convertim en jonc. 

Carme Ventura Montañés Psicooncòloga
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“Les constel·lacions 
familiars mostren que 
la realitat és diferent 
a com pensem que és” 

Què són les constel·lacions familiars?  
Un mètode terapèutic efectiu per tractar 
problemes relacionals, de parella,  familiars, 
de salut. També és una eina útil en  escoles, 
organitzacions, empreses, etc 
 
Qui va crear aquesta tècnica? 
L’alemany Bert Hellinger (1925-2019) es va 
adonar que els sistemes familiars es regeixen 
en els 3 ordres de l’amor: pertinença, jerarquia 
i equilibri entre donar i rebre.  

El vas conèixer? 
Sí, vaig participar en cinc forma-
cions seves. Recordo una molt 
emotiva al 2003 on em supervi-
sà un tema laboral que m’estava 
afectant. Vaig resoldre-ho aviat 
des de la seguretat i la calma.
 
Com és una sessió grupal? 
La persona que pateix un proble-
ma, exposa breument un objectiu que vol 
assolir. El terapeuta li demana que seleccioni 
participants voluntaris per  representar-lo a 
ell i a membres rellevants. Els situa en l’espai 
de la sala, seguint la seva intuïció. Amb les 
aportacions detothom, sorgeix informació 
desconegudai el facilitador acompanya del 
bloqueig cap a una solució.  

I com es treballa en sessió individual?  
S’estableix un diàleg amb el client i les seves 
veus internes amb playmobils o anclatges.... 
i creativitat.
  

Quins beneficis tenen?  
És un mètode efectiu enfocat a sanar i reconci-
liar-nos amb el passat per viure més plenament 
el present. 
  
Explica’ns algun exemple
Un home adult mentre observava la seva 
constel·lació, arrencà a plorar desconsola-
dament en adonar-se que els representants 
mostraven una versió de la seva mare diferent 
de la historia que li havien explicat de la seva 

infància
Amb una informació com aquesta, la 
persona pot restaurar emocionalment 
el vincle  i establir nous patrons rela-
cionals.
 
A  qui pot interessar? 
A tothom qui vulgui millorar les serves 
relacions. A persones que en la seva 

família d’origen han succeït fets greus: 
suïcidis, malalties , avortaments..., Atès 

que tothom, tenim família, els fets que hagin 
succeït són com “motxilles” que ens afecten. Si 
els resolem ja no ho passem als fills. Inconsci-
entment, per lleialtat familiar repetim patrons 
de generació en generació. També és una eina 
molt recomanable per professionals de l’ajuda.

Quan fas el proper taller? 
Dijous 27 de febrer, de 19 h a 21 h. facilitaré 
un taller pràctic a Navata 

PILAR GRÀCIA

Pilar Gràcia 
Educadora i treballa-
dora social amb 25 
anys d’experiència. 
Formada en teràpia 
familiar, mediació, 
pedagogia sistèmica 
i teràpia Gestalt.

Més informació? 660 289 761
associacioandana@hotmail.com   
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ENCARNA
HERBOLÀRIA

Cada dimecres, al mercat de Ba-
nyoles, trobareu la nostra parada a 
la baixada dels Turers
605 77 74 36

CAN DUNAI
HORTA NATURAL I LOCAL

Dissabtes mercat a Mieres, dime-
cres a Banyoles
VILAVENUT
696 094 756

ALIMENTS COLLBAHÍ
CISTELLA ECOLÒGICA A DOMICILI

Dissabtes mercat a Mieres, dime-
cres a Banyoles
Mas Collbahí s/n MIERES
646050768

Alimentació
ecològica
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Ioga

GUIA DE

Salut

LOTUS BLANC
Ioga i teràpies alternatives. Des-
programació Biològica. Registres 
Akàsics. Tarot
C/ Figueres, 41 - Can Puig 
Banyoles
Lidia Moreno 696 529 756

IVANNA IOGA
ADULTS   EMBARÀS   MARES-
NADONS ...
Centre VIDARIAUM, c/Josep 
Tarradellas 18, 17820 Banyoles
625 85 58 12

GESTALT BANYOLES
Creixement personal i teràpies

Av/ Països Catalans 4, 1r 1a 
-Banyoles-
699 127 451/ 679 382 827

ELISABET ROBLES
ACUPUNTURA

C/Sta Maria 3 1er B - Banyoles
699 896 744

SURYA
ESCOLA DE IOGA. Classes de ioga 
integral grups i particulars.
domènec Hernandez
Professor de ioga
www.iogabanyoles.com
659 077 473

JORDI PUIGDEVALL 
Craneosacral biodinàmica 
Quiromassatge
Massatge Thai
Reflexologia podal

C/Sta Maria 3 1er B - Banyoles
606 040 235

ASSANA
CLASES DE IOGA, ACUPUNTURA, 
OSTEOPATIA, ESPAI D’ORIENTA-
CIÓ PERSONAL

Plaça major, 15, 1r Banyoles
687 438 019

IRENE FERNÁNDEZ
SALUT INTEGRAL PER LA DONA

Passeig Mossèn Constans, 280
info@irenefernandezcentellas.com
644 98 05 50 / 972 57 64 47

Centres 
de teràpies



 L’AGENDA / FEBRER 2020    51

L
a meva experiència es basa en procurar un 
bon entrenament diari i dispensar diferents 
elements aportant nutrients naturals que 
m’ajuden a mantenir les cèl·lules en bon 

estat com per exemple  els antioxidants. Degut al 
major aportament d’oxigen al practicar l’esport, 
ens exposem a un “estrès oxidatiu” i es produeixen 
més radicals lliures que de costum, que acceleren el 
procés d’envelliment de les cèl·lules. Degut a això, 
s’aconsella a les/als esportistes anar a la “recerca 
i captura dels radicals lliures” amb antioxidants. 

L’esport és la columna vertebral de la nostra 
salut. Considero que és important evitar extrems, 
escoltar el cos i respectar les fases de regeneració/
recuperació. Amb els productes necessaris i adequats 
és possible superar-se a sí mateix mantenint el 
benestar cel·lular i produir un benefici immediat. 
Obtenir un rendiment i una millora de resultats 
pràcticament immediats, així com un recuperació 
ràpida pel que podrem tornar a l’entrenament i 
a l’exigència del mateix. I fins i tot pot arribar a 
demanar més exercici a crits. 

Salut i sport
Sempre hem dit que la salut i l’esport van de la mà i això es ben cert. Ara bé, què hem 
de tenir en compte per fer una activitat en plena forma i sense decaure a nivell muscular, 
anímic, etc. sense haver de renunciar, per tant, a la meta per falta d’energia?.

Text de Sarima Rodriguez

Nosaltres oferim una solució amb tan sols 3 pro-
ductes, aquests són de màxima qualitat, amb subs-
tancies actives altament eficaces i perfectament 
harmonitzades. Principis actius procedents de la 
naturalesa, per obtenir-ne una alta bio disponi-
bilitat a diferencia dels productes amb principis 
actius sintètics.

La majoria d’esportistes que han provat els pro-
ductes han augmentat considerablement el seu 
rendiment i recuperació. Així ho avala l’elevada 
demanda d’aquests productes per part d’esportistes 
professionals i d’elit. 

La meva experiència personal amb aquests pro-
ductes durant 15 dies al mes d’agost passat fent el 
camí de “Santiago”. Van ser rotundament d’un 
èxit indescriptible. Cada matí m’aixecava amb més 
ganes de caminar. Sabeu aquells que heu fet el 
camí, que dia a dia es va acumulant el cansament 
i al mateix temps també el cos va integrant el seu 
propi ritme i avances, encara que l’ajuda d’aquests 
3 productes van ser imprescindibles per caminar 
segura i feliç. 

Si estàs molt interessada/at en saber més d’aquests productes, truca’m al 686832402 
Sarima i molt gustosament t’informaré.
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VISTA ÓPTICA
CENTRE D’OPTOMETRIA I REEDU-
CACIÓ VISUAL

Plaça Major, 13 • 17820 Banyoles
972 58 49 86

CLOSA FUSTÉ
CENTRE ÒPTIC
Cuidem la teva salut visual amb 
revisions periòdiques
Plaça dels Turers, 12, Banyoles
972 57 48 68

Òptica
Oftalmologia

ORTOPÈDIA ALSIUS 
VENTA I LLOGUER DE MATERIAL 
ORTOPÈDIC. Tot tipus d’ajudes 
tècniques, ajudes per a la llar, vida 
diària i ortesis, plantilles a mida, ...

C/Girona, 18 - Banyoles
972 57 00 79

Ortopèdia

Ginecologia

DR. JOSEP M RAMOS
Consultori d’obtetrícia i Ginecolo-
gia. Ecografia Obstètrica i Ginecolo-
gia. Control de l’embaràs i part

Av. Països Catalans, 3 2n E - 
Banyoles
972 58 27 27

CLÍNICA SALUS
INFIRMORUM
Allibera´t de les ulleres i les lents 
de contacte. Cirurgia refractiva

Passeig Mn Constans, 130
Banyoles
972 41 24 13

Centres 
mèdics

CEMCAT
RENOVACIÓ DE TOTS ELS PERMISOS 
DE CONDUIR

C/ Pere Alsius. 2 baixos
Banyoles
972 57 20 02

GUIA DE

Salut
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A dalt, la carrossa de la Societat la Dàlia, Carnestoltes de l’any 1906

A baix, una colla d’amics que s’estan preparant per a celebrar el Carnestoltes de l’any 1910
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A dalt, Inés Arpa, Dolors Pla, Carme Díez, Pilar Dilmé, Angelina Pujolàs i Dolors Congost, a l’Aplec de Sant Mer a l’any 1953

A baix tres nois a la Plaça del Carme davant de Can Xabanet
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Fins ara, molta gent no trobava interessant l’au-
toconsum solar, ja que, en general, la producció 
no coincideix amb les hores de consum. 

I és cert: com que la irradiació solar és màxima 
en les hores centrals del dia, entre les 11 h i les 
17 h en mesos d’estiu, i entre les 12 h i les 15 h 
en mesos d’hivern, i moltes famílies són fora 
de casa en aquests horaris, molta de l’energia 
solar produïda s’abocava a la xarxa elèctrica 
sense aprofitar-la. Ja que, encara que existeix la 
possibilitat d’emmagatzemar-la amb una bateria, 
per ser consumida posteriorment a la tarda-nit, 
aquesta solució ocupa espai, i necessàriament 
encareix i complica la instal·lació.

Però, des d’aquest mes de febrer, hi ha una altra 
possibilitat d’aprofitar aquest excés d’energia 
solar, sense costos addicionals ni complicacions: 

Produir a casa part de l’energia 
elèctrica que consumim és cada 
vegada una possibilitat més 
interessant i accessible.

Per una banda, l’abaratiment dels panells fotovoltaics fa més asse-
quibles per a famílies i empreses les instal·lacions d’autoconsum, i per 
altra, ja és possible aprofitar l’energia solar que es genera quan no 
la necessitem a casa o l’empresa, sense més complicacions.

Excedents Agrienergia
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Es tracta de pagar menys per l’electricitat 
consumida de fora, compensant-la amb els 
excedents d’energia solar autoproduïts i abo-
cats a la xarxa elèctrica, operació que ja es pot 
realitzar amb la mateixa empresa elèctrica que 
ens ven l’energia.

A finals de 2019 el Govern central va acabar de 
regular tot aquest procés, aclarint-lo i fent-lo 
possible a partir d’aquest mes de febrer.

La compensació econòmica dels excedents es 
realitzarà en la factura mensual d’electricitat, 
restant l’import econòmic dels excedents del 
cost de l’energia consumida. El preu dels exce-
dents els calcula l’empresa elèctrica, així com el 
preu aplicat a l’energia consumida (aproxima-
dament un terç de la factura, la resta, peatges 
i impostos són fixats pel Govern).

L’única limitació legal és que l’import a pagar 
per l’energia, després de la compensació no pot 
ser mai negatiu, és a dir, no es pot compensar 
més energia que la consumida de la xarxa. La 
resta d’energia sobrant no compensada s’abo-
caria a la xarxa sense aprofitament.

Per això és important dimensionar correcta-
ment la instal·lació, acurada a les necessitats 

Avda. Països Catalans, 140 - 17820 Banyoles • 972 58 00 58 • oficina@agrienergia.com • www.agrienergia.com

Des d’Agrienergia apostem per donar 

suport als nostres clients cap a un con-

sum energètic eficient i sostenible. Per 

això tota l’electricitat que subministrem 

té garantia d’origen renovable, tenim 

tarifes competitives, i, des de fa uns 

mesos, també oferim solucions persona-

litzades i a mida d’autoconsum. Ara, a 

més, oferim la possibilitat de compensar 

els excedents d’autoconsum als nostres 

clients, amb la professionalitat, proximi-

tat i solvència que sempre hem volgut 

posar en el nostre servei, innovant per 

afavorir la transició energètica més 

eficient al nostre entorn més proper.

de l’habitatge o el negoci, a més de negociar el 
subministrament d’electricitat i la compensació 
d’excedents amb una empresa elèctrica competi-
tiva i posada per la transició energètica, per anar 
de la mà de l’expert energètic que ens ajudi a 
aconseguir el consum elèctric més responsable i 
eficient en termes econòmics i mediambientals.
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Cursos i tallers
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2020 i finalitzaran la setmana del 
29 de maig de 2020
-Preu: de gener a maig: 30€ un 
dia a la setmana, 60€ dos dies a 
la setmana
- Inscripcions Programa Gent Gran 
Activa: a l’Àrea de Benestar Social 
del Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany (Carrer Pere Alsius 10, 1er 
pis) de dilluns a diverndres, de 9 
del matí a 2 del migdia.

INSCRIPCIONS NOU 
CURS FORMATIU

QUI TÉ POR DE BEETHOVEN?

Curs formatiu adreçat al públic 
general i impulsat coincidint amb 
el 250è aniversari del naixement 
de Ludwig van Beethoven, motiu 
pel qual la desena edició de la resi-
dència artística de l’Ateneu – CMEM 
està dedicada a la figura del geni 
de Bonn.
dissabte, 15 de febrer / 10:30 h: 
Concert per a piano núm. 5
dissabte, 28 de març / 10:30 h: 
Les sonates per a piano
dissabte, 25 d’abril / 10:30 h: Els 
darrers quartets de corda
dissabte, 16 de maig / 10:30 h: 
Simfonia núm. 5
Professor: Rafel Esteve.
Preu: 12 € sessió (6 € socis JM 
Banyoles) / 40 € cicle (20 € socis 

Programa Gent Gran 
Activa Cursos Hivern 2020

Gimnàstica de 
manteniment.
Diferents cursos de gimnàstica 
de manteniment adreçats a totes 
aquelles persones de Banyoles 
majors de 55 anys. Per mantenir-
se en forma.
Experts: Professionals de l’activitat 
física. Núm. de places: 15/20 en 
funció del lloc de realització.

Gimnàstica
Pavelló de la draga: - Dilluns de 9 
a 10 del matí.
Dilluns de 10 a 11 del matí. 
Divendres de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 
del matí 
Centre Cívic Banyoles: - Dimarts de 
9 a 10 del matí.
Dijous de 9 a 10 del matí
Casal de Sant Pere: - Dijous de 2/4 
de 5 a 2/4 de 6 de la tarda

Ioga
Casal de Mas Palau: Ioga Mobilitat 
Reduïda
Dilluns de 6 a 7 de la tarda
Dimecres de 5 a 6 de la tarda
Gimnàs del Pavelló de la Farga: 
Ioga
Divendres de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 
del matí

Relaxació:
Casal Cívic: 
Dijous de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del 
matí                              

- Període: Tots els grups comença-
ran la setmana del 13 de gener de 

JM Banyoles)
Inscripcions: https://ateneu.
banyoles.cat/inscripcio

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, etc.
Marxar a l’estranger: assessora-
ment en mobilitat internacional, 
Servei de Voluntariat Europeu, Eras-
mus+, xerrades i tallers, carnets 
d’alberguista/estudiant/professor 
internacional, etc. 
Un espai per: aula d’estudi, espai 
d’autoconsulta i d’informació, wifi 
gratuït, etc. 
Participar en activitats: informa-
ció 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 elec-
trònic, xarxes socials, Punt d’In-
formació Juvenil, informació als 
instituts, etc.

Si formes part d’una ENTITAT i 
voleu...
Assessorament: creació d’una, 
modificacions de l’entitat, inscrip-
ció al cens de joventut, normatives 
de lleure, etc.
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Formacions: 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 sub-
vencions que poden sol·licitar les 
entitats

PUNT LILA CARNAVAL
El dissabte 15 de febrer torna el Car-
naval de Banyoles... i també el Punt 
Lila! Com cada carnaval, muntarem 
el Punt Lila perquè puguis acostar-
t’hi en cas de necessitar ajuda.
Per Carnaval no tot s’hi val!
+ info: plaestanyjove.cat

Sortida al Festival Interna-
cional del Circ a Girona el 
dissabte 15 de febrer.

Celebració del Dijous Llarder el 20 
de febrer amb un berenar al Casal. 
Cal inscripció prèvia.

Dijous 19 de març Aniversari Noces 
d’Or dels socis de l’Associació. Cal 
inscriure’s i portar el llibre de famí-
lia abans de l’11 de març .

Obertes les inscripcions 
als tallers de:
Pilates divendres matí / Taitxí 
dimarts matí / Català dimecres 
tarda / Francès dimarts o dimecres 
matí / Anglès dimarts o dijous tarda 

CONCURS
CONVOCATÒRIA DEL XIX CONCURS 
DE FOTOGRAFIA DE NATURA

El tema d’enguany és “Amfibis i rèptils”.

Ja us podeu descarregar les bases de la XIX edició del Concurs 
de Fotografia de la Natura que organitzen el Centre d’Estudis 
Comarcals de Banyoles (CECB), l’entitat ecologista Limnos, 
el Museu Darder de Banyoles i la Facultat de Ciències de la 
Universitat de Girona (UdG). El tema de l’edició d’enguany és 
“Amfibis i rèptils”. S’acceptaran les imatges que tinguin com 
a motiu principal algun exemplar d’aquests grups faunístics, 
és a dir: granotes, gripaus, salamandres, tritons, serps, 
sargantanes, llangardaixos, dragons, tortugues, cocodrils, 
etc. Es valorarà que les fotografies s’hagin realitzat en els seus 
ambients naturals.
La dotació del primer premi, per a la fotografia guanyadora 
del concurs, és de 400 euros. A aquest premi hi optaran, en 
primera instància, totes les fotografies presentades. El jurat, 
a més, atorgarà dos premis especials de 250 euros cadascun, 
que es destinaran respectivament a la millor imatge obtinguda 
a la comarca del Pla de l’Estany i a la millor fotografia 
realitzada per un soci d’alguna de les entitats que organitzen 
el concurs o bé per una persona vinculada a la Universitat de 
Girona (estudiant, personal d’administració i serveis, docent o 
investigador).
La participació és lliure i gratuïta. Hi podrà participar qualsevol 
persona, aficionada o professional.
 
Us podeu descarregar les bases a museusdebanyoles.cat
 
Fotografia: Carles Quer Feo
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Casal Cívic de Banyoles

Tallers

Meteorologia: 
Meteors aquosos
20 de febrer
dijous, de 19.15 a 20.30h
a càrrec d’Enric Estragués

Taller d’informàtica 
‘Imatges per recordar’
del 18 de febrer al 27 de març
dimarts i divendres, de 10 a 12 h

Treballs manuals en família
Cada tarda una manualitat diferent.
A partir de 5 anys 
del 27 de gener al 30 de març
dilluns, de 16.45 a 18.30 h
a càrrec de Maria Tubert

Taller en família: 
Cuinem junts
Proposta de cuina en família on els 
petits cuiners aprendran receptes 
molt llamineres.
del 27 de febrer al 2 d’abril 
dijous, de 17 a 19 h
a càrrec de Laura Fàbrega

Expressió artística 
i emocional
taller pensat per oferir un espai de 
diversió i calma per experimentar 
la comunicació de les emocions 
a través de diferents llenguatges 
artístics (dibuix, pintura, música) 
del 3 al 31 de març
dimarts, de 17.30 a 19h
a càrrec d’Arnau Bielsa

Brodat sobre paper 
i fotografia

Aprendrem a brodar amb fil sobre 
paper, cartró, postals i fotografies... 
També il·lustrarem i personalitza-
rem amb fils llibretes i targetes de 
cartró
del 20 de febrer al 2 d’abril
dijous, de 19 a 20.30 h
a càrrec de Marta Ballester

Activitats:
Dijous 13 de febrer  a les 17h: 
DIJOUS CULTURALS “crisi climà-
tica: la possible sortida”, a càrrec 
de Ramon Caralt, enginyer a la sala 
d’actes del Museu Darder

Cada dimecres de 17 a 19 sessions 
gratuïtes de JOCS DE TAULA per a 
totes les edats de la mà de Ludus 
Mundi a la cafeteria del Casal

DIMECRES 5 i 19 a les 17h. GRUP 
DE SUPORT I AJUDA MÚTUA.  Un 
espai per a les dones que han sofert 
una pèrdua (mort, malaltia, separa-
ció...) Per tal que puguin exteriorit-
zar, compartir i elaborar el procès 
de dol que estan vivint.
Lloc: Ateneu Obert de la Dona
A càrrec de Teresa Alfonso. Peda-
goga i Psicoterapeuta.
Informació: 616966993

DISSABTE 8 a les 11h. COOPERACIÓ 
MARES. Adreçat a mares solteres 
i separades per tal d’acompa-
nyar-nos, compartir i col·laborar 
en temes diversos: criança, infor-
macions, empoderament personal. 
Lloc: Ateneu Obert de la Dona
Informació: Olga 667271916

DIVENDRES dia 7 de 18 a 19h.: 
Comencen els tallers d’Espai 
HOLÍSTIC DE MEDITACIÓ. Des-
cobrirem el potencial del nostre 
cos i la nostra ment a través de la 
meditació per tal de desvetllar la 
relació que tenim entre el cor, la 
ment i la genètica de cadascuna. 
D’aquesta manera aprendrem a 
reconduir emocions i pensaments. 
I així harmonitzar-nos, trobar un 
equilibri i pau interior, ja que, de 
vegades es desequilibra a causa de 
factors interns i externs. 
Durada: tots els divendres de febrer 
de 18 a 19 hores
A càrrec de Serene Palarea. Física, 
doctora en Astronomia i terapeuta 
holística.
Lloc: Local de l’Ateneu Obert de 
la Dona

TOTS ELS DIMECRES a les 10,30h. 
DONA ETS MÚSICA!, EL FRANCÈS 
TAMBÉ!. Tallers gratuïts d’apre-
nentatge del francès a través de 
la música, sessions vivencials on 
aprendrem des del sentir, bategar 
i compartir.
Lloc: Ateneu Obert de la Dona
A càrrec de Sílvia Morera. Pro-
fessora de francès i postgrau en 
musicoteràpia.
Informació: 659477094

TOTS ELS DIVENDRES de 9 a 10’30 
del matí. NOU GRUP: SALUT& 
BALL.
Experiència que combina diferents 
disciplines amb música. Per millo-
rar la mobilitat, la força, l’agilitat 
i l’autoconeixement.
Lloc Ateneu Obert de la Dona
Informació (preu, inscripcions, acti-
vitat) Núria 646746428.
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DISSABTE 22 a les 19h. Xerrada:  
Les Dones darrera els grans aven-
ços científics del segle XX. 

Ada Lovelace, Emmy Noether, Lise 
Meitner i Rosalind Franklin, treba-
llant a contracorrent, van tenir un 
paper fonamental en desenvolu-
paments cabdals de la ciència del 
segle XX, com informàtica, relati-
vitat, fissió nuclear o l’ADN.
Ponent: Josep Lluís Diez Baldero, 
químic, membre d’Astrobanyoles, 
professor de física i química. Activi-
tat lliure i gratuïta.
Lloc: a la Sala d’Actes del Museu 
Darder. 

DILLUNS 24 a les 20h. Nou cicle 
de meditacions en LLUNA NOVA. 
Moment de nous inicis, de canvis, 
de compartir, de veure la foscor no 
sols la llum en nosaltres. Seguirem 
amb els exercicis d’estiraments i les 
efemèrides mensuals. 
Lloc: Ateneu Obert de la dona. 
Informació Anna 618506786. 
Activitat gratuïta i oberta a tothom

SETMANA DE LA DONA (MARÇ). 
Avançament de les activitats al vol-
tant del 8 de març (Dia Internacio-
nal de la Dona Treballadora).

DIUMENGE 1 al matí: DONES! 
DONEM-LI LA VOLTA! Volta a l’Es-
tany de les Dones reivindicant els 
nostres drets.

DIVENDRES 6 a les 21h. TRADICIO-
NAL FESTA-SOPAR DE LES DONES. 
PROGRAMA:
Menú: ENTRANTS: Amanida i tas-
tets variats PRINCIPALS A TRIAR: 
Rostit de pit de pollastre farcit, filet 
de lluç en salsa verda amb guarnició 
i medallons vegans. 
PROSTRES: pastís de mango i prés-
sec. Compatible per a veganes i 
intolerants al gluten.
Preu: 15€. Cal fer reserva comprant 
els tiquets del 26 de febrer al 4 de 
març a l’Ateneu Obert de la Dona 
o a la botiga Lotus Blanc.
Rifa de lots i regals i ball per fer 
baixar el sopar!
Lloc: Ateneu Obert de la Dona

DIUMENGE 8 a les 19h. Actuacions 
en commemoració del dia Interna-
cional de les Dones. Lloc: Teatre 
Municipal.
En breu tindreu informació com-
plerta de totes les activitats que es 
realitzen a la Comarca per part de 
totes les entitats i el Pla d’Igualtat. 
Estigueu a l’aguait!!

ACTIVITATS PERMANENTS 
Gimnàstica sense esforç per a per-
sones que pateixen fibromiàlgia. Els 
dijous d’11:00 a 12:00h. Informació 
i inscripcions: Sònia 686891193.
Hipopressius. Dimecres de 9:15 a 
10:15h. Informació i inscripcions: 
619832507.
Salut & Ball. Dijous de 19:30 a 
21:00. Possibilitat d’un nou grup els 
divendres de 9 a 10,30h. Informació 
i inscripcions: Núria 646746428.
Gimnàstica a Triops. Preus especials 
per a l’Ateneu. Informació al mateix 
centre esportiu.
SEGUIM AMB Patchwork, gimnàsti-
ca suau, teatre, hort de les dones.... 

Més informació els dilluns d’1/4 de 12 a 
1/4 d’1. c/Maria Montessori s/n Banyoles. 
Telèfon: 633420390. e-mail: ateneudo-
na@gmail.com  Lloc web:donesbanyoles.
blogspot.com 

Premi d’Humanitats
Joaquim Palmada i Teixidor 
per a treballs de recerca
de batxillerat

El Centre d’Estudis Comarcals de 
Banyoles, com a institució dedicada 
a la salvaguarda, protecció, recerca 
i difusió del patrimoni arquitectò-
nic, històric i cultural de la comar-
ca convoca el Premi d’Humanitats 
Joaquim Palmada i Teixidor per a 
treballs de recerca de batxillerat, 
amb l’objectiu d’estimular l’interès 
pels temes humanístics entre els 
estudiants dels instituts de batxi-
llerat del Pla de l’Estany.
Per participar en el premi, cal que 
tots les persones
participants omplin i enviïn el 
formulari d’inscripció (accessible
des de www.cecbanyoles.cat 
juntament amb el treball
abans del dilluns 17 de febrer de 
2020
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TALLERS FAMILIARS   
DIA DE LA LLENGUA MATERNA
Dijous 27 de febrer 17’30 h
La llengua materna es transmet 
a l’infant de manera natural a 
través dels vincles familiars. El 
1999, la UNESCO va declarar el 21 
de febrer Dia Internacional de la 
Llengua Materna per defensar el 
plurilingüisme,  partint del conven-
ciment que promoure la difusió de 
les llengües maternes fomenta la 
diversitat lingüística i l’educació 
multilingüe.

Avui celebrarem aquest dia compar-
tint les paraules que ens agraden 
més en les nostres llengües. 

Aquesta activitat anirà acompa-
nyada d’un concurs i exposició de 
les paraules preferides en diferents 
idiomes. 

L’ENDEVINALLA DE LA RITA
Cada mes, al llarg de l’any
L’Endevinalla de la Rita: qui l’encer-
ta l’endevina: Empleneu la butlleta 
amb la vostra resposta. Entre totes 
les butlletes amb la resposta correc-
ta sortejarem un llibre. Per a nens 
i nenes fins als 11 anys

Continuar creient en Déu en 
un temps d’increença
L’Arxiprestat de Banyoles junt amb l’Institut Superior de 
Ciêncies Religioses de Girona ha organitzat 4 sessions 
formatives que tindran lloc als locals de catequesi de 
Santa Maria (carrer Navata,44), a les 9 h del vespre

COM DIR I EXPLICAR ALS ALTRES PERQUÈ CREC EN DÉU
A mesura que anem creixent hem de repensar lliurement 
i responsablement la fe que vàrem començar a viure quan 
érem infants.

Mn. Joan M. Amich
dimarts, 18 de febrer

EN DÉU HI PUC CREURE TOT SOL…QUINA NECESSITAT 
TINC DE L’ESGLÉSIA, DELS ALTRES?
Malgrat les seves ombres i la seva història convulsa, 
continuem necessitant la lluminositat dels creients i de 
l’Església per a creure

Mn. Joan M. Amich
dimarts, 25 de febrer

EL CAMÍ DES DE LA INCREENÇA CAP A LA FE
L’experiència dels adults que s’acosten a la fe ens ajudarà 
a descobrir com es fa aquest pas de la no fe a la fe

Mn. Joan Soler
dimarts, 3 de març

LLOAT SIGUEU, OH SENYOR NOSTRE¡
El Papa Francesc, en la seva encíclica Laudato sí, ens 
anima a pregar a partir de l’univers, de la natura i de les 
coses creades

Mn. Pere Carreras
dimarts, 10 de març

Pl. Sta. Maria, 6, Banyoles - Telèfon 972 57 04 95
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Què és?

SI VEUS LA MEVA 
CARA AL CEL, DE NIT,

SABRÀS QUE ÉS HORA 
D’ANAR AL LLIT

—
ACTIvITATS PER  A AduLTS
Wednesday 5th February 19 h 
ENGLISH REDING CLUB
Title: The Progress of love by Alice 
Munro ; Death by Landscape by 
Margaret Atwood 
Registration: Sign up at the library. 
There are limited places
No Charge!  Most books and arti-
cles will be provide by the Libray. 
You may be asked to buy one book 
per term.
MODERATOR: Susan Baker 

NOVETATS
INFANTIL FICCIÓ

L’abraçada. Eoin McLaughlin [I1 
EMOCIONS]. Un conte tendre sobre 
la necessitat d’abraçar-se
—
El gran plano del metro de Nueva 
York. Emiliano Ponzi [I ÀLBUMS 
PON]. La fascinant història del dis-
seny gràfic del plànol del metro de 
Nova York
—
Quin embolic! Poemes, contes i 
altres textos per llegir rient [IP QUI]
Una invitació a llegir rient i del joc 
que ofereix la literatura

INFANTIL CONEIXEMENTS

Hola!, Castells. Fabien Öckto [I 
MITJANA OCK]. Vols saber com 

eren els castells i els cavallers de 
l’edat mitjana?
—
Olor animal. Emmanuelle Figue-
ras [I ANIMALS FIG]. Per saber més 
sobre el món invisible de l’olfacte 
animal
—
Guinness world records 2020 [I 
CONEIXEMENT GUI]. Els rècords més 
espectaculars

NARRATIVA JUVENIL

Aristòtil i dante descobreixen els 
secrets de l’univers. Benjamin Alire 
Sáenz. Dos joves aprendran a creu-
re en ells mateixos i descobriran 
qui són. La història d’una amistat. 
Guanyadora de diferents premis 
de literatura juvenil

ADULTS-FICCIÓ CANVIAT 

Els bons dies. Rafael Vallbona [N 
VAL].Un retorn al temps que desa-
pareix, i a l’idealisme de la joventut 
que ens fa creure en un món millor. 
Un cant a la memòria i a la llibertat.
—
La Campana de vidre. Sylvia Path. 
[N PAT]. L’Esther Greenwood és bri-
llant, bonica i té talent. Quan obté 
una beca que li permetrà treballar 
com a redactora en una revista 
de moda a la Nova York de 1953 
tot sembla indicar que finalment 
deixarà enrere el seu petit poble 
natal i complirà el seu somni de 
convertir-se en escriptora
—
Germans d’ànima. David Diop 
[N DIO]. El senegalès Alfa Ndiaye 
combat amb l’exèrcit francès a les 
trinxeres de la Primera Guerra Mun-

dial. Al mateix regiment hi lluita 
també el seu amic Mademba Diop, 
ferit sense remei al front. Quan en 
Mademba li demana que el mati 
per escurçar l’agonia, l’Alfa se’n 
sent incapaç. 
—
El viatge de la Cilka. Heather 
Morris. Amsterdam [N MOR]. De 
l’autora del l’èxit internacional El 
tatuador d’Auschwitz, arriba la 
història d’amor i resistència inspi-
rada en la vida de la Cilka. La seva 
bellesa va ser la seva condemna; 
l’amor, la seva salvació

ADULTS - CONEIXEMENT

#Fakeyou: fake news i desinfor-
mació. Simona Levi (ed.). Les fake 
news no són un fenomen nou: els 
governs, els partits polítics, els 
mitjans de comunicació i les grans 
corporacions o els monopolis d’in-
formació equivalents a cada època 
n’han fet sempre un ús interessat.
—
La fura dels Baus en Quarentena: 
40 anys de trajectòria grupa:  
1979-2019. Mercè Saumell Vergés. 
Editorial Planeta, 2019. Aquest lli-
bre ens acosta a la biografia grupal 
de La Fura dels Baus, la influent 
companyia teatral catalana: des 
de les primeres propostes fureres 
d’impacte, passant per cerimònies 
olímpiques, escenificacions d’ òpe-
ra o produccions on-line.
—
El mundo que nos dejáis: la rebe-
lión de los más jóvenes frente a la 
emergencia climática y ambiental. 
Lucas Barrero [ECOLOGIA BAR]. 
La rebel·lió dels més joves davant 
l’emergència climàtica i ambiental. 
Un manifest per al clima
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TALLER
JARDINERIA BÀSICA
dissabte 29 de febrer de 11:00 a 12:30 del matí

La jardineria és una art aplicada a utilitzar els elements 
vegetals i constructius per tal donar a les persones una 
sensació estètica i plaent. (Definició de la Viquipèdia).

En el taller que hem programat, aprendreu els conceptes 
bàsics de la jardineria: a escollir bé les plantes, la plantació, 
la poda, l’adob, el reg i el control de plagues i les malalties. 
Sempre pensant en buscar l’equilibri entre la sostenibilitat, la 
funcionalitat i l’estètica.
La jardineria permet a les persones estar en contacte amb 
la natura i això comporta uns grans beneficis per a la salut: 
repercuteix positivament en la salut mental i física de les 
persones, redueix l’estrés, millora la capacitat de memòria 
i aprenentatge, augmenta l’autoestima, reforça el nostre 
sistema immunològic, ajuda a dormir millor.

Lloc: Centre de jardineria 9 JARDI
Impartirà el taller en Quim Llovera, tècnic agrícola amb
postgrau jardineria i paisatgisme.
Taller gratuït. Inscripció obligatòria.
Inscripcions al telèfon 972581093

CÒMIC

Patria. Nina Bunjevac Turner, 2015. 
[C BUN]. Una interessant novel·la 
gràfica autobiogràfica de Nina Bun-
jevac, artista canadenca d’origen 
iugoslau.

CINEMA

Gloria. Sebastián Lelio
Xile, 2013. [DVD CINEMA DRAMA 
GLO]. Un drama romàntic pel qual 
la seva protagonista femenina, Pau-
lina García, va rebre l’Os de Plata 
al Festival de Berlin.
—
Hedi. Mohamed Ben Attia
Tuníssia, 2016. [DVD CINEMA DRA-
MA HED]. Al Festival de Berlín va 
guanyar el premi a la millor pel-
lícula i Majd Mastoura, protago-
nista masculí, va guanyar l’ós de 
plata al millor actor.

MÚSICA

Sobre una corda. Grimpallunes
Temps, 2018. [I CD INF GRI]. Un 
recull de cançons diverses per jugar, 
ballar i divertir-se, pensades per als 
infants i les famílies.

Fontaneria, electricitat, 
sanitaris, gas, 

climatització, calefacció

C/ Sant Pere de Roda, 
4  baixos - Mata 
T 972 57 12 27
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Divendres 7 de febrer
Tens ganes de fer castells i no saps 
com s’ha de fer? No saps què fer els 
dimarts i divendres a la tarda-ves-
pre? Nosaltres et proposem una 
cosa….

Alerta, comencem la temporada!!!! 
Ens podreu trobar a partir del diven-
dres dia 7 de febrer a les 20:30h al 
Local d’assaig al C/Barcelona num. 
93 de Banyoles.

NOvA ACTIvITAT!!
escola de petit@s casteller@s els 
dimarts de les 18:30h a les 19:30h. 
tot seguit assaig normal de la colla.  
Vine a provar-ho!!!!

Divendres 31 gener a les 17.30h 
i dissabte 1 febrer a les 11h 
Propostes d’hivern per infants 
de 1 a 4 anys. 4 propostes 
per fer els dies d’hivern, per 
experimentar, jugar i manipular. 
Preu: 8€

Dijous 10 de 18h a 20h. Taller 
vivencial: L’AUTONOMIA, UNA 
GRAN FONT Dins el cicle de tallers 
de Maria Goday. 25€

Dissabte 8 a les 11h i a les 17h. 
Conte in English ZOG. Gratis, et 
pots quedar a fer l’activitat o a 
jugar per 5€

Divendres 14 a les 17.30h VALENTI-
NE’S DAY Fem bombons de xocolata 
per regalar a qui més estimes. De 
4 a 12 anys. 10€
i dissabte 15 a les 11h CARNIVAL 
CRAFT. Fem màscares i comple-
ments de carnaval. 4 a 12 anys. 8€ 

Divendres 21 i dilluns 24 de 9 a 13h. 
CASALET D’HIVERN. De 3 a 9 anys. 
Divendres 21 a les 17h i  Dissabte 
22 a les 11h. COOKING  PIZZA, Fem 
la massa de la pizza i li posem els 
ingredients que més ens agraden, 
tot in English. 10€

Divendres 28  a les 17.30. TALLER 
de BANDEROLES DECORATIVES. 
Fem banderoles personalitzades 
ben xules per decorar la teva habita-
ció. De 9 a 16 anys. Preu: 15€

Dissabte 29 de 11h a 13h. MON-
TESSORI A CASA. Com adaptar casa 
nostra seguint la filosofia Montes-
sori. Taller per adults. 15€

C/ Llibertat 77 Banyoles
www.kincakau.cat  625 217 482

FUNDACIÓ ESTANY

Servei d’Oci i Tems Lliure

PREPAREM EL CARNESTOLTES
Taller de creació de la disfressa de 
Carnestoltes, per qui vulgui formar 
part de la comparsa de la Fundació 
que participarà a la rua que s’orga-
nitza a Banyoles amb el lema “Un 
Carnaval Èpic”
dia: Dissabte 1 de febrer
Hora: De 15,30h a 18,30h 

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE
BANYOLES
JORNADES CUL TURALS
FRANCÈS Dia 11 de febrer. A les 
18:30 h. Etiquette et protocole à 
la cour de Versailles, Pilar Guix.
Dia 12 de febrer. A les 18:30 h. 
Marchés et cuisines, Musababa 
Traore.
ANGLÈS Dia 17 de febrer. A les 17 h 
i 19 h. Opera: from a posh
entertainment to a spectacle for 
the masses. Eduard Mas.
Dia 18 de febrer. A les 17 h i 19 h. 
Irish Mythology and legends, Gene-
vieve Smyth.
Dia 19 de febrer. A les 17 h i 19 h. 
English and Artificial
Intelligence, Óscar Ramírez.
Dia 20 de febrer. A les 17 h i 19 h. 
How to speak any language fluently, 
Alex Rawlings. Les xerrades tindran 
lloc a La Cúpula. Sessions d’uns
60 minuts.
Informació: T. 972 584 929
www.eoibanyoles. cat.
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destinataris:  Persones amb DID, 
amics/gues, famílies...
Lloc: Fundació Estany 

RUA I SOPAR DE CARNESTOLTES 
Com cada any participem al carnes-
toltes que s’organitza a Banyoles. 
Podeu venir amb nosaltres a la rua i 
després acabarem amb un merescut 
berenar-sopar al Restaurant Vora-
estany de Banyoles.
dia: Dissabte 15 de febrer
Hora: Trobada a les 15h davant el 
CAP de Banyoles

Activitats adreçades a famílies

ESPAI PER A TU
Espai de trobada entre pares i 
mares, per compartir experiènci-
es, dubtes, ... dinamitzat per dues 
mares voluntàries
dia: Dimecres  de desembre 
Hora: 19 de febrer a les 18h
destinataris:  Famílies de persones 
amb DID
Lloc: Cafeteria Set (Bar Tennis)

ESPAI FAMILIAR
Trobada de la temporada de l’espai 
familiar. Un espai de trobada entre 
familiars de persones amb DID per 
compartir experiències. Espai dina-
mitzat per un professional. 
Dia: últim divendres de mes 
Hora: De 19h a 21h 
Destinataris:  Famílies de persones 
amb DID
Lloc: Seu Fundació Estany 

Activitats Fundació

EMISSIÓ DEL PROGRAMA “7deRà-
dio”
Emissió del programa de “7derà-
dio”, programa conduït per a per-

sones amb discapacitat on es parla 
de temes d’actualitat entre d’altres.
dia: Dimecres 26 de febrer
Hora: 7h de la tarda
Freqüència: 107.3 FM - Ràdio 
Banyoles 

Per a més informació d’aquestes 
activitats: 972 576 630 o info@
fundacioestany.cat

C/ Llibertat, 16 / 658 901 993

HATHA IOGA:
dilluns de 9.45h a 11.00h  / de 
17:15h a 18:30h / 20:30 a 21:45h
dimarts de 9.45h a 11.00 h  / 
18.30h a 20.00h 20:30 a 22:00h
dimecres de 9.45h a 11.00h 
dijous de 19.45h a 21.00h

IOGA TEENS:
dilluns de 18:30h A 19:30h 

IOGA KIDS:
dimecres de 17:00h A 18:00h
dijous de 17:00h A 18:00h

FAMILY YOGA:
dimecres de 18:00h A 19:00h

IOGA PRENATAL:
dijous de 9.45h a 11h

CLASSES DE QI GONG: 
• Dimarts: de 9,15 a 10,15h 
   i de 18,30 a 20,30h
• Dijous: de 9,15 a 10,15h

• Divendres: de 19,30 a 20,30h

 IOGA

Ivanna Quintanas T 625 85 58 12

AduLTS:
• Dilluns de 19h a 20:30h
• Dimarts de 7:15h a 8:30h, de 

18h a 19:30 i de 20h a 21:30h
• Dimecres de 19h a 20:30h
• Dijous de 7:15h a 8:30h i 18h a 

19:30h

EMBARÀS:
• Dilluns de 17h a 18:30h
• Dijous de 20h a 21:30h

MARES-NAdONS:
• Dimarts de 16h a 17:30h

AdOLESCENTS:
• Dijous de 16:30h a 17:30h

GESTALT BANYOLES
CREIXENT PERSONAL I TERÀPIES

9 de febrer de 10h a 13h
Intensiu Seitai

15 de febrer de 10h a 13h
Taller Diafreoteàpia/ Preu:25€

28 de febrer a les 19:30h
Xerrada Flors de Bach -Gratuïta- Cal 
inscripció prèvia

29 de febrer de 10h a 13h
Moviment Lliure/ Preu 35€

www.gestaltbanyoles.com
699127451/ 679382827
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F U N D A C I Ó  O N C O L L I G A  G I R O N A  
Lliga c atalana d ’ajuda 
al  malalt  de c àncer

 càncer
run4cancer 2020

mou-tepel 

DIA MUNDIAL 
CONTRA EL CÀNCER

PRIMERA CURSA PROVINCIA
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MARQUES · 8  POBLACIONS 

Gironès
Alt Empordà 
Baix Empordà

La Selva
Garrotxa
Ripollès

Esmorzar per a tothom
Samarretes per tots els inscrits online

i per les inscripcions presencials
fins esgotar existències

Inscripcions:
Anticipades a www.oncolligagirona.cat

Donatiu 10€
PORQUERES
SORTIDA DES DE
LA ZONA ESPORTIVA

Pla de l’Estany
dissabte 15  de febrer

JORNADA DE TREBALL A 
SANT ANIOL

Ple hivern a Sant Aniol. No entrebanca 
gens la fred perquè l’escalfor humana del 
voluntariat abriga el bell entorn.
Continuem amb deliri el camí del Refugi.
Participeu en la reconstrucció d’uN REFu-
GI AMB COS I ÀNIMA.
Possibilitat de dinar comunitari. Plat 
calent i cafè. Us heu d’apuntar com a 
molt tard el dia 12. Gràcies!
Trobada serà a les 7 del matí a la fleca 
de Montagut, davant de l’església. Però 
podeu pujar més tard , si així us convé. 
Allà ens trobareu.

Contacte: 
amicsdesantanioldaguja@gmail.com
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Esport

Caminada Saludable - Palol de 
Revardit
dissabte, 1 de febrer
seguint la ruta dels Soldats de 
Salamina descobrirem el patrimoni 
natural i cultural de la zona.
De 9.45 a 10.00 h: Inscripcions
- De 10.00 a 12.00 h: Caminada
Lloc: Castell de Palol de Revardit

I Cursa Popular de Camós 
diumenge, 2 de febrer 
Hora: 10.00h
Lloc: Pavelló de Camós
Població: Camós
Cost de l’activitat: 8€ anticipada

Divendres Actius - BMX 
Bandits
Aquesta activitat serà dinamitzada 
per l’entitat Artsport. Mitjançant la 
BTT, aquesta activitat permetrà gau-
dir d’un circuit situat a Miànigues 
(Porqueres) ple de salts, bumps, 
corbes i molts altres elements que 
posaran a prova l’habilitat dels 
participants.
Joves de 1r a 4t d’ESO
De 16.00 a 18.00 h.

Caminada Saludable - Marxa 
nòrdica I
diumenge, 9 de febrer
Caminada saludable a Banyoles, on 
ens iniciarem en la pràctica de la 
marxa nòrdica, descobrirem els seus 
beneficis, la seva història i practica-
rem la tècnica correcta de caminar 
amb els bastons.

De 9.45 a 10.00 h: Inscripcions
- De 10.00 a 12.00 h: Caminada
Lloc:Parc de Salut de La Draga

Viatge Esportiu a l’Escola 
Baldiri Reixac
diumenge, 9 de febrer
10.00 a 10.30 h - Inscripcions i 
rebuda de participants
10.30 a 12.15 h - Activitats per tota 
la família
12.15 a 12.30 h - Entrega de premis, 
cloenda i segellada del passaport

Formació: Gestió d’entitats 
esportives
dilluns, 17 de febrer
De 19.00 a 20.30 h
Lloc: Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany / Gratuït

Lliga Territorial de Hip Hop
dissabte, 29 de febrer
Esportistes de la categoria Escoleta 
fins a Premium. Hora 15.30
Pavelló de La Draga

NATACIÓ
01/02/20  Trofeu Ciutat de Lloret 
(Infantil, Júnior i Absolut)  a Lloret 
de Mar
07, 08 i 09/02/20 Campionat de 
Catalunya Aleví d’Hivern  a Manresa
15/02/20  Circuit Català Absolut  a 
Barcelona
15/02/20  5a jornada de Lliga 
Benjamina + 3a Prebenjamina a 
GEiEG (Girona)
22/02/20  34è Trofeu Josep Tres-
serras  a Banyoles
29/02/20  5a jornada de Lliga Ale-
ví  a Olot

PIRAGÜISME
01/02/20  Segon Control autonò-
mic d’hivern  a Banyoles
07, 08 i 09/02/20 Ocean Sufrski 
Race  a Lanzarote
15/02/20  Campionat de Cat. de 
Caiac Cross i 1a prova 2028  a Bala-
guer
29/02/20  Campionat de Cat. d’hi-
vern + 2a prova 2028  a Banyoles

REM
01 i 02/02/20 Regata internacional 
8+x Infantil  a Marignane (França)
08 i 09/02/20 Campionat d’Esp. de 
Llarga Distància i autonomies a Cas-
trelo de Miño (Galícia)
15/02/20 III Regata de promoció  a 
Castelldefels

SALVAMENT
28 i 29/02 i 01/03/20 Campionat 
d’Espanya de Salvament  a Torrevieja 
(Alacant)

WATERPOLO
ABSOLUT
01/02/20  CN Minorisa – CN Banyo-
les  a Manresa 12.30 h
22/02/20  CN Badia – CN Banyoles  
a Badia del Vallès 18.30 h
29/02/20 CN Granollers – CN Banyo-
les  a Granollers 19.15 h
JUVENIL
02/02/20 CN Banyoles/GEiEG – CN 
Minorisa  a Banyoles 12.00 h
09/02/20  CN Banyoles/GEiEG – 
CW Sant Adrià  a Banyoles 12.00 h
16/02/20 BIWPA Sant Feliu B – CN 
Banyoles/GEiEG  a St. Feliu de Llobre-
gat 12.30 h
BENJAMÍ
09/02/20  Tringular amb CN Catalu-
nya i CN Mataró  a Barcelona 10.15 h
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Remeieres 
Sembreu l’espernellac i la valeri-
ana. Colliu l’escurçonera. La vale-
riana creix bé en terres pobres i 
drenades; atrau les papallones

Jardí El febrer és l’úl-
tim mes en el que podem realit-
zar plantacions d’arbres i arbusts 
amb arrel nua. Encara es pot rea-
litzar també alguna poda que no 
s’hagi dut a terme anteriorcom 
per exemple la poda de formació  
d’arbusts decoratius. Sembreu 
roselles. Planteu lliris, gardènies 
anemones i ranuncles.

L’hort
i el jardí

Hort  Sembrarem apis, 
xirivies, enciams, raves, pèsols, 
faves i espinacs. Plantarem: cebes, 
cols, escaroles, bròquils, bledes, 
maduixes i alls. Recol·lectarem 
naps, escaroles, porros, calçots, 
cols i pastanagues. Les maduixe-
res es poden plantar en cavallons. 
Tallarem les canyes amb la lluna 
vella. (que utilitzarem a l’estiu i a la 
primavera per les mongeteres i les 
tomateres). Podarem els rosers. 
Trasplantarem les plantes de 
viver. Esporga de fruiters, arbres 
caducs i arbustos que hagin florit. 
Plantar arbres de fulla caduca.

al febrer

L’hort d’en Josep Mas
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VENDA REPARACIÓ I LLOGUER
Maquinària de jardineria i forestal

un espai amb tota la maquinària per 
al professional i particular de les dues 

millors marques del sector

C/ St. Andreu, 42 • 17834 Porqueres Tel. 972 57 08 64

CENTRE dE JARdINERIA
Tel. 972 58 10 93

Horari d’hivern:
De dilluns a divendres de 9 a 19h

Dissabte de 9 a 20h
Diumenges i festius de 9 a 14h

         Ctra. d’Olot 7, Besalú • 972 59 18 79 • bustia@economat.cat
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CAN MET
Obert de 8 a 20h. Dilluns tancat 
excepte festius. Menú migdia de 
dimarts a divendres Dissabtes, 
diumenge i festius carta. Esmorzars 
de forquilla. Menú especial colles.
C/ St. Pere, 1 • Mieres T 972 68 02 01

RESTAURANT LA CARPA
Podreu fer el vostre àpat amb 
les millors vistes de l’estany de 
Banyoles, ja sigui als menjadors 
interiors o bé a la gran terrassa.
Passeig Darder /sn
info@restaurantlacarpa.com
 T 972 58 28 25

CAN BERNAT
Menú diari i de cap de setmana
Cuina catalana, casolana.
Diumenge tancat.

C/ Santa Maria, 5 • 17820 Banyoles
T 972 57 04 98 
canbernat.taverna@gmail.com

STRALL
Cuina casolana, Plats combinats, 
Carn a la barbacoa. Menú diari 
11€. Menú cap de setmana i festius
Obert de 8 a 20h. Divendes i dissabtes de 
8 a 22 h Diumenge de 9 a 16 h. Dimarts 
tancat. Festius i dies de futbol obert
C/ Llibertat, 67-69 • 17820 Banyoles
T 972 74 60 40 / 627 149 104

LA PARRA
RESTAURANT - TABERNA
Tornem a fer pinxos els dijous.
Menú migdia de dimarts a 
divendres. Cap de setmana obert 
per sopar
Plaça de les Rodes, 41 Banyoles
972 57 15 00 / 629 023 266

HALAL THANA KEBAB LA 
DRAGA
El millor kebab del món

Obert de 11 a 23 h tots els dies
Pizzes, patates braves, plats combinats
Plaça Catalunya, 9 • 17820 Banyoles
T 872 09 28 01 / 612 40 82 61

GUIA DE BARS I 
RESTAURANTS

AL BORN
Restaurant Tapes i Platets
Nou horari i nova carta a partir 
d’octubre. Dll, dm i dc TANCAT. 
Dj,dv i ds OBERT Migdia i Nit. Dg 
OBERT Migdia
c/ Àngel Guimerà, 14 Banyoles
T 972 98 17 08

L’ALL
Esmorzars de forquilla. Menú 
diari.
Menjars per emportar.
Dinars i sopars d’empresa

Carrer E, 6, 17844 Cornellà del Terri
T 972 59 51 01
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XARCUTERIA PERE ROCA
Menú 8,75 € (per emportar)

Plaça Catalunya 2 i
Plaça Major 11
17820 Banyoles
www.pereroca.com

BAR RESTAURANT 
BORN DEU
Menú de dilluns a divendres 11 €
Fi de setmana menú especial
Sopars i tapes per grups
Servei de bar i tapes
C/ Born, 10 T 972 28 11 43

BYPASS
Fleca - Bar - Restaurant 
Esmorzars i menús diaris. Cap de 
setmana carn a la brasa.
Parking per a clients

Av. Doctor Tussell, 2 - 17852 Serinyà 
(Girona) T 972 593 083

LA CASSOLA
Cuina casolana, amb producte 
fresc i de proximitat 
Menú diari. Sopars per encàrrec
Dimecres tancat

C/ Adoberies, s/n 17820 Banyoles
972 299 184

CAN ROCA
Tapes, embotits casolans d’adri, 
begudes i combinats

C/ Llibertat, 136 - 17820 Banyoles
T 687 552 123

IRIS
Croisanteria - cafeteria

Pl. Estudis, 9 • 17820 Banyoles
T 972 57 10 94 

CUINATS BO I FET
A Bo i Fet oferim plats cuinats ca-
solans i naturals, amb productes 
de qualitat i sense conservants.
Ctra. Camós, 73 • 17820 Banyoles
T 972 570 762 info@boifet.cat
www.boifet.cat

SNACK L’ESTANY 
RESTAURANT
EXPESS FOOD

POLLASTRE 7€ 
PIZZA + BEGUDA 5€
KEBABS

C/ Llibertat, 14, Banyoles T 632 407 079
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ACTIVITATS ESPORTIVES

RUN4CANCER PORQUERES
diumenge 9 de febrer
Lloc: Zona Esportiva Miànigues
Horaris: Sortida a les 10 h.
Recorregut: 10 km i 5 km.
Preu: 10 €(Esmorzar i detall per a 
tots els participants) Inscripcions 
anticipades a www.oncolligagiro-
na.cat.
descripció: Marxa popular no 
competitiva on tota la recaptació 
va destinada a la Fundació Oncolliga 
Girona.
Organitza: Club Atletisme Porqueres 
– Ajuntament de Porqueres – Fun-
dació Oncolliga Girona.

XI FESTIVAL DE 
PATINATGE ARTÍSTIC
diumenge 16 de febrer
Lloc: Pavelló de Porqueres.
Horari: A partir de les 17:00 hores.
descripció: Actuació dels diferents 
grups que integren el Patinatge 
Artístic Porqueres, així com la partici-
pació de diferents clubs de patinatge 
convidats de tota la província.
Organitza: Patinatge Artístic Por-
queres
Més informació: http://www.
facebook.com/patinatgeporqueres

Porqueres

Pla de l’Estany
BIBLIOTECA

A PORQUERES, 
CREIXEM PLEGATS
divendres 7 a les 7 de la tarda
I a taula què hi posem? a càrrec de 
Carla Zaplana. Dietista,
nutricionista i mentor de salut.
Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia: biblioteca@porqueres.cat

VISITA GUIADA A CAN TISTA
dissabte 8 a les 12 del matí
S’ofereix visita guiada a l’estudi del 
artista Carles Fontserè

LLEGIR TEATRE (Club de lectura)
divendres 14 a les 19 h
Comentarem la lectura de Justícia 
de Guillem Clua i organitzarem la
sortida al Teatre Nacional de Cata-
lunya.

HORA DEL CONTE
dimecres 19 a 2/4 de 6 de la tarda 
Carnestoltes ple de contes, a càrrec 
de Joan Boher
Activitat adreçada a nens i nenes a 
partir de 4 anys

BIBLIOJOCS
divendres 21 de 17 a 19 h Jocs de 
taula moderns
Activitat familiar. Els menors de 9 



 L’AGENDA / FEBRER 2020    77

anys acompanyats d’un adult.
A càrrec de Lúdic 3 Jocs de Taula
Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia: biblioteca@porqueres.cat

CLUB DE CINEMA
divendres 28 a les 7 de la tarda
Projectarem la pel·lícula Un dia más 
con vida dirigida per Raúl de la
Fuente i Damian Nenow. Adaptació 
cinematogràfica de la novel·la
homònima de Ryszard Kapuściśski.
Projecció oberta a tothom
Després de la projecció s’obrirà 
tertúlia

GENT GRAN

DIJOUS LLARDER
dijous 20 de febrer a les 16 h 
Caminada pel Pla de l’Estany i 19 h 
berenar-sopar al Local Social.
Preu socis 10.-€, Preu no Socis 14.-€. 
Cal portar coberts. Per apuntar-vos 
del 10 al 17 de febrer.

DINAR I BALL DE CARNESTOLTES 
DEL CASAL DE LA GENT GRAN
dissabte 22 de febrer a les 14h 
a Can Carreras.
Dinar i ball de Carnestoltes. Desprès 
desfilada de disfresses i tot seguit 
ball amb el músic Andreu de Roses 
(us animem a venir disfressats). 
Tothom que vingui disfressat tindrà 
premi. Per apuntar-vos del 10 al 19 
de febrer. Preu socis: 14.-€ Preu no 
Socis 18.-€.
Cal portar coberts.

VIATGE “ RUTES PER EL BIERZO, 
PONTFERRADA I LLEÓ
del 28 de Març al 2 d’Abril 2020
Circuit de 6 dies. Visitarem Burgos, 
Lleó, Astorga, Pontferrada, Reserva 
de los Ancares, Vilafranca del Bierzo.
Preu: 595.-€

Més informació a les oficines del 
Casal. Durant els mesos de febrer i 
març podeu passar per les oficines 
del Casal per fer efectiva la quota 
de socis any 2020.

CARNESTOLTES ANY 
2020 A PORQUERES

divendres 14 de febrer a partir de 
les 5 de la tarda
Sortida a la Plaça Major i arribada 
al Centre Cívic de Porqueres.
Abans de la rua, berenar i xocolatada 
per a tots els assistents i tot seguit 
presentació de les carrosses de les 
dues escoles de Porqueres.
Inici del recorregut: Sortida de la Plaça 
Major, carrer Jaume Pahissa, carrer 
Marià Benlliure i arribada al Centre 
Cívic de Porqueres.

A l’arribar al Centre Cívic, exhibició 
dels balls de les comparses i finalment 
ball de fi de festa amb el DJ. Cintu.

divendres 7 de febrer a les 21 h
Rere el teló
PER SI NO ENS 
TORNEM A VEURE 
Teatre musical
Preu: 10€
“Un musical fabulós”
Per si no ens tornem a veure és la 
història de dues persones que no 
són el que diuen ser. És una
història de disfresses i d’identitats 
falses on el destí, igual que l’amor, 
és inevitable. I és sobretot un
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homenatge a comèdies com Leonci 
i Lena; El joc de l’amor i de l’atzar 
o Al vostre gust, on les aparences
i els enganys es barregen amb la 
comèdia i l’amor.

dijous 13 de febrer a les 17h
EMBALCAR CADIRES
Monogràfic del mes – Febrer
En aquest monogràfic aprendrem 
una tècnica imprescindibles de la 
cistelleria utilitzant una planta ben 
coneguda per tothom, la balca (typ-
ha latifolia).
A càrrec de Lluís Balló i Esteve Masó, 
dos jubilats aficionats al món de la 
cistelleria des de fa molts anys i que 
ensenyen els seus coneixements al 
Centre Cívic. 
Sessions:
dijous 13 de febrer de 17 a 20 h
dijous 20 de febrer de 17 a 20 h
dijous 27 de febrer de 17 a 20 h
Preu: 30€

Es requereix un mínim de vuit 
alumnes

divendres 21 de febrer a les 21 h
Rere el teló
ACORAR · Teatre
Preu: 10€ - (Entrades exhaurides)
“Una de les peces teatrals mallor-
quines més aclamades dels últims 
anys”
Acorar és una reflexió sobre la identi-
tat col·lectiva dels pobles, sobre què 
és allò que ens defineix
Text i interpretació: Toni Gomila
Direcció: Rafel Duran
Activitat emmarcada dins la Quin-
zena Mallorquina. Organitzada pels 
teatres de la Costa Brava idel Pirineu 
de Girona.

dimarts 25 de febrer a partir de 
les 16h

DONACIÓ DE SANG
Organitza: Banc de sang

dissabte 29 de febrer a partir de 
les 20h
8è SWING CARNESTOLTES
La cita imperdible pels amants del 
Lindy Hop. Un carnaval diferent a 
ritme de swing!
Tota la informació i el programa 
d’activitats al web.

TALLERS ANUALS CURS 2019-20
Podeu consultar tota la informació 
detallada de cada taller i fer les ins-
cripcions a través de
www.centrecivicporqueres.cat
Queden places disponibles per:

ARTS PLÀSTIQuES: Cistelleria i il-
lustració infantil.

dANSA I MOvIMENT: Tot dance, 
country, balls llatins, dansa del 
ventre i twerk.

MÚSICA I TEATRE: Interpretació 
teatral, màgia i percussió africana.

SALuT I CONEIXEMENT PERSONAL: 
Taitxí i ioga.

LLENGuA I IdIOMES: Anglès (inicia-
ció)i català per a catalanoparlants.

COMuNICACIó AudIOvISuAL: Foto-
grafia i edició de vídeo.

INFANTIL I JuvENIL: Arts plàstiques, 
ioga, escalada, break dance i arts 
escèniques.

FAMILIARS: Experimentació amb 
les arts, ioga i batucada.

Atenció! Nou grup de GIMNÀSTI-
CA HIPOPRESSIVA al matí. Horari: 
Dilluns de 9:30 a 10:30 h
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Barri Can Mach s/n baixos 17844 
Cornellà del Terri Telèfon: 972 59 48 94

Horari de la cuina:
6:00 a 11:30 / 13:00 a 15:30 
/ 20:00 a 22:30 - Divendres, 
Dissabte i Diumenge
6:00 a 11:30 / 13:00 a 15:30 - 
Dilluns i Dimarts
Dimecres i Dijous tancat per 
descans del personal
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Cornellà del Terri

CARNESTOLTES  2020 
CORNELLÀ DEL TERRI
divendres 14 de febrer
Hora: 4:30 de la tarda 
Lloc : Escola Vall del Terri
Farem una rua pel poble i a les 6:15h 
de la tarda acabarem al pavelló amb 
un concert del grup SI FA SOL RE’S 
MI FA
Organitza: Associació Carnestoltes 
la Vall del Terri

CURSA ATLÈTICA RUN 
RUN LA VALL DEL TERRI
diumenge 1 de març 
Hora: 10 del matí
Lloc : Pavelló de Cornellà del Terri.
Inscripcions: 
www.cursesplaestany.cat
+ info: 972.58.13.44 i www.corne-
lladelterri.cat 

CLUB DE LECTURA – 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“ TENIM UN COR PER A 
TU” de MARTA GUBAU
divendres  6 març
Hora: 7 del vespre
Lloc : Sala de plens Cornellà del Terri.
+ info: www.cornelladelterri.cat

POTENCIEM LES 
XARXES SOCIALS 
AJUNTAMENT DE 
CORNELLÀ DEL TERRI
XARXES SOCIALS = INFORMACIÓ, 
TRANSPERÈNCIA i PROXIMITAT!!!

Segueix-nos:
Instagram @AjCornellaTerri
Facebook La Vall del Terri
Twitter @AjCornellaTerri
I a la nostra web www.cornelladel-
terri.cat
Canal de telegram – Ajuntament de 
Cornellà del Terri
2020...ELS HI DONAREM VIDA!!!

Activitats i Novetats 
del Casal del Jubilat
dijous Gras 20 de febrer de 2020
El dijous Gras el farem el dia 20 de 
febrer. Com cada any, farem una 
caminada per les rodalies de Cor-
nellà i després berenarem botifarra 
a la brasa.
Novetat! Web del Casal de la Gent 
Gran
Estem preparant una pàgina web 
per a què tothom pugui saber de 
primera mà totes les
activitats que organitzem des del 
Casal. Us anirem informant de quan 
estarà disponible.

Camós

CASAL DE LA GENT GRAN DE CAMÓS
DIJOUS LLARDER
divendres, 21 de febrer de 2020
Hora: 17.30 h
Lloc: Pavelló municipal de Camós
BERENAR: Amanida, pa amb tomà-
quet, carn a la brasa, postres  vi, 
aigua, cava, café i gotes Cal portar 
plats, gots i coberts

Preu: Socis: 10 €  -  No socis: 12 € 
Inscripcions: dimarts i dijous de 3 a 
5 de la tarda al Local Social
Últim dia per inscriure’s: dimarts, 
18 de febrer de 2020

Serinyà
XIX FESTA DE SANT 
ANTONI ABAT SERINYÀ 
dissabte 8 de Febrer A les 16:30h 
Concentració davant del Sant i lliu-
rament del Penó a Nidia Ca-bañas, 
Berta Dorca, Mariona Font, Regina 
Beltran i Helena Gassiot, de l’Hí-pica 
Equinatur. Hi haurà bunyols i vi dolç 
per a tothom. A les 18.30h, al camp 
de davant del By-Pass espectacle de 
cavalls i foc ASTREA a càrrec d’EXCA-
LIBUR i EQUINATUR. Diumenge 9 de 
Febrer A les 9:00h Concentració i 
esmorzar per a tots els cavallistes. A 
les 10:30h Ruta per a qui vulgui pels 
afores de Serinyà. A les 12:00h Missa 
a l’església de Sant Andreu amb la 
benedicció del Penó. A les 12:30h 
Benedicció dels cavalls i tota mena 
de bestiar davant de l’es-glésia. A 
les 13:00h Cercavila pels carrers 
cèntrics del poble amb bunyols i vi 
dolç per a tots els cavallistes. A les 
14:00h DINAR DE GERMANOR al 
Pavelló Municipal.Desprès del dinar 
hi haurà l’encantament de donaci-
ons al Sant, de les aportacions dels 
col·laboradors.

CONÈIXER EL PLA DE 
L’ESTANY: SERINYÀ, LES 
COVES DE SERINYÀ
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diumenge 9 de febrer
Ens trobem a Correus de Banyo-
les, a les 9.15h, i sobre les 9.40h a 
l’aparcament del parc de les Coves, 
si veniu de Serinyà
Cal inscripció prèvia al web del Cen-
tre d’Estudis Comarcals

GRAN FESTA DE CARNESTOLTES 
AMB LA MÚSICA COM A TEMA
dissabte 22 de febrer
16:00h Concentració a la Plaça de 
l’Ajuntament
16:30h Rua pels principals carrers 
del poble
17:00h Jocs, concurs de disfresses, 
música i berenar per a tothom
Totes les activitats comptaran amb 
la participació i animació dels nois i 
no-ies de l’Esplai Somiatruites.

SALA DE LECTURA FRANCESCA BAR-
TRINA MARTÍ
CURS D’INICIACIÓ ALS ESCACS
Us hi esperem! Professor: Sergi Díaz, 
jugador del CEBanyoles i professor 
d’escacs amb 15 anys d’experiència.
Tots els dimecres de febrer, de 17 a 
18, a la Sala de lectura
Activitat gratuïta, per a més infor-
mació al tel.610281846

CLUB DE LECTURA
Dimecres 19 febrer , a les 19.30
Comentarem el llibre “ Una lectora 
poc corrent” d’Alan Bennett

CASAL D’AVIS
DIJOUS LLARDER, BERENAR SOPAR 
“CALÇOTADA”
Dijous 20 de febrer, a les 17.30h

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Tots el dimarts de 9 a 10h, a Can 
Beia. Els dimarts de les 10 a les 11, a 
Can Xerric. Els divendres de les 15:30 

a les 16:30h, al pavelló.
Per a inscripcions i més informació, 
a l’Ajuntament (972593128).

TALLER DE MEMÒRIA
Els dijous, de les 15.30 a les 16.30h, 
a Can Xerric.
Per a inscripcions i més informació a 
l’Ajuntament (972593128).

FEM CAMÍ
Els dilluns 3 i 17 de febrer, a les 
15.30h. Passejades en grup per a 
la gent gran.
Activitat quinzenal. Gratuïta.

DINAMITZACIÓ DEL PARC DE LA 
SALUT
Tots els dilluns de febrer, de 15 a 16h.

PARROQUIA DE SERINYÀ
FESTA DE LA CANDELERA
diumenge 2 de febrer a les 12h, Mis-
sa amb els escoltes de Fontcoberta
COL·LECTA PER LA FAM
Diumenge 9 de febrer
NOU HORARI DE LA MISSA
Fins del 15 de març la Missa és els 
diumenges a les 12 del migdia. A 
partir del 21 de maç, la Missa serà 
els dissabtes a les 19h

COMUNICAT DISPENSARI 
DE SERINYÀ 
A causa d’un problema informàtic, des 
del CAP de Banyoles ens han informat 
que s’han enviat unes cartes als usuaris 
del dispensari de Serinyà
En què els fan saber que els canvien la 
metgessa assignada, la Dra. Jaumà. 
Aquest error va ser detectat un cop ja 
s’havia fet l’enviament de les cartes. Si 
aquest és el vostre cas, no tingueu en 
compte aquesta carta, tothom continua 
amb la mateixa doctora. Us demanem 
disculpes si aquest error us ha pogut oca-
sionar alguna molèstia. Si teniu qualsevol 

dubte, podeu trucar a l’ajuntament en 
horari d’atenció al públic.

Fontcoberta

FIRA DE LES 2 I 4 RODES 
DE MELIANTA
dissabte 1 de febrer / 9h a les 19h
Tota mena de recanvis per a motos, 
cotxes, bicicletes, tractors i carros.
Llibres i revistes de vehicles naci-
onals i estrangers, tot antic i vell
Pavelló poliesportiu de Melianta.

Esponellà

FESTA DE CANDELERA 
DE ESPONELLÀ
dissabte 1 de febrer
Programa d’activitat:
A les 11:30 h. Missa Solemne amb 
benedicció de Candeles.
A les 16:00h. Sardanes amb la cobla 
Bisbal jove. Ball del Tortell tradicio-
nal  amb les pavordesses d’Espone-
llà, Martís i Batllori. Ball del Tirabou 
de Sant Feliu de Buixalleu i Ball de 
Tortell d’Esponellà. Brunyols a casa 
de la pavordessa Major d’Esponellà.
Venda de brunyols i tortells a càr-
rec de l’AMIPA de l’Escola Carles 
de Fortuny.
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LA REBOTIGA 
DEL MOBLE 

BOTIGA DE SEGONA 
MÀ, ANTIGUITATS I 

VINTAGE
 

C/Badalona, 37 
17820 Banyoles 

Mòb: 646 292 566  
Fix 972 10 63 97

www.saloyang.com T 972 57 40 91 · M 619 707 755

FRED INDUSTRIAL I COMERCIAL • AIRE
CONDICIONAT • MUNTATGES ELÈCTRICS, AIGUA

GAS I CALEFACCIÓ • MANTENIMENT INDUSTRIAL

Avinguda Paisos Catalans 240-242
17820 Banyoles
Tel. 972 57 23 69 Fax 972 57 23 69

Av. Catalans, 240-242 
17820 Banyoles
Tel. 972 57 23 69

FRED INDUSTRIAL I COMERCIAL • AIRE 
CONDICIONAT • MUNTATGES ELÈCTRICS • AIGUA • 
GAS I CALEFACCIÓ • MANTENIMENT INDUSTRIAL

Carrer Rubi i Ors, 50 (Pol. Ind. El 
Terri) 17834 Porqueres

T 972 58 09 50 - M 654 85 79 50
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Dissabte 1  JORDI OMEDES   
Diumenge 2  JORDI OMEDES 
Dilluns 3  NÚRIA BALLÓ
Dimarts 4  ROSA ALSIUS
Dimecres 5  ALBERT MASGRAU
Dijous 6  JOAN GRATACÓS
Divendres 7  EVA LLAVERIA
Dissabte 8  FRANCESC FIGUERAS
Diumenge 9  FRANCESC FIGUERAS
Dilluns 10  ESTEVE ALSIUS
Dimarts 11  JORDI OMEDES
Dimecres 12  NÚRIA BALLÓ
Dijous 13  ROSA ALSIUS
Divendres 14  ALBERT MASGRAU
Dissabte 15  EVA LLAVERIA
Diumenge 16  EVA LLAVERIA
Dilluns 17  MARIA FÀBREGA
Dimarts 18  FRANCESC FIGUERAS
Dimecres 19  ESTEVE ALSIUS
Dijous 20  JORDI OMEDES
Divendres 21  NÚRIA BALLÓ
Dissabte 22  ALBERT MASGRAU
Diumenge 23  ALBERT MASGRAU
Dilluns 24  JOAN GRATACÓS
Dimarts 25  EVA LLAVERIA
Dimecres 26  MARIA FÀBREGA
Dijous 27  FRANCESC FIGUERAS
Divendres 28  ESTEVE ALSIUS
Dissabte 29  NÚRIA BALLÓ

Farmàcies de guàrdia 
FEBRER 2020

Pg. Mossén Constans, 259 • Banyoles 
Tel. 972 57 35 02 / 661 77 05 52 

carnisseriatotbo@gmail.com

CARNISSERIA I XARCUTERIA
ELABORACIÓ PROPIA CARNS DE QUALITAT

PASSATEMPS
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cartes al dire
Sóc professor de música del Pla de l´Estany i em preocupa el futur dels meus alumnes,  
sobretot per els que escullen l´art alternatiu, doncs quan arriba el moment de expressar 
els seus anhels es senten marginats i no saben a quina porta trucar. Això s´agreuja 
quan arriben les fires i a les barraques instal·len un magnífic escenari on sobretot hi 
podem veure grups forans, sense que forçosament aportin més públic ni que el seu 
art sigui mes vàlid que el dels grups musicals del poble (i no vull parlar de diners). 
Bé, sigui com sigui, els grups locals han d’actuar sense cap tipus d´escenari i gràcies 
a la col·laboració d´una barraca amiga que els hi proporciona la corrent necessària 
per poder realitzar la seva actuació musical. Sense cap ajut amb l’equip de so i la 
il·luminació, vaja amb condicions vergonyoses.

Senyors de l´ajuntament veig que no ha canviat res, ja des de temps de la “Maria 
Castanya” lluitàvem per el mateix, han passat moltes dècades i tot continua igual, Jo 
diria que pitjor, per els músics forans totes les facilitats del món i els locals, si no 
practiquen l´amiguisme… no hi tenen res a fer.

Val a dir que a Banyoles ha millorat molt amb la qüestió esportiva, és molt plausible, 
però crec que els esforços podrien anar més repartits. No anem a crear “antisistemes” 
que desencantats de la vostra gestió  s´apaguin poc a poc i perdin les ganes d’emplenar 
el gran cabàs de cultura destinat a tots nosaltres.

Que  tinguin un bon dia.

Si voleu enviar cartes a aquesta secció, envieu-les abans del dia 20 de cada mes a:
lagendabanyoles@gmail.com posan’t a l’assumpte Cartes al Dire. 
La revista no es fa responsable de I’opinió dels seus col·laboradors

Ronda Monestir, 80 • 972 57 40 56 • Obert de 6 a 22h • Dissabtes de 8 a 22h • Diumenges i festius tancat
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Hostal Mas Ferrer
+34 972 59 40 23
Carretera C-66 km 41,8
17844 CORNELLÀ DE TERRI (Girona)
masferrer@hotmail.es 
www.hostalmasferrer.es

Novetat!!
terrassa 
d’hivern

Pollastre a l’ast 
per emportar  8,90€
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Anuncis per paraules
Dirigiu-vos a: IMPREMTA CAN MATEU c/ Santa Maria, 22 
ARXIFESTA Avda. Països Catalans, 227 (0,25 € per paraula) 

O publiqueu gratuïtament el vostre anunci enviant mail a: 
lagendabanyoles@gmail.com

ES LLOGA habitació a noia 
per compartir pis 350€ al 
mes tot inclòs 
Tel. 660 602 404

THAROT. Experiencia 20 
anys. Lectura Psicoespi-
ritual. Preus Económics. 
BARUCHK. 
TF / WP. 644 551 122

ES LLOGA LOCAL A 
LA VILA OLÍMPICA
60 metres quadrats. Tot 
acabat Tel. 620 27 50 61

ADVOCADA Montse Magin 
Tel.676539546, Joan 
Maragall 16 Porqueres.

TRANSPORTS PERSONA-
LITZATS I PETITS TRAS-
LLATS. Bons preus. Furgó 
Nissan Interstar. Tel. 
609174156

S’OFEREIX JARDINER: 
676863216

VACANCES COSTA PER-
RUQUER Tanquem el 16 
de febrer i obrim el 28 de 
febrer.

ETS EMPRENEDORA/
OR.T’agrada treballar 
lliure d’horaris? Trucam 
686832402 i t’ho explico.

VENC CALDERA DE 
GASOIL CHAPPEE 
Acumulador AC100 lt. Dipò-
sit gasoil 100 lt.
Preu a convenir. 
Tel. 620 27 50 61

TALLERS de restauració, 
decoració, reciclat de 
mobles i objectes a Vilafre-
ser tel. 667940819 (Tere)
www.obrador3a.com

MASOVERS busquen casa. 
Telf. contacte: 622258120

SI VOLS TENIR EL TEU 
PROPI HORT a Banyoles 
em truques i en parlem 
Martirià 629 513 654 / 972 
594 101

ES VEN o lloga local
comercial al Barri Vell de
Banyoles. Tel. / Whatsaap
636 227 975.

RESTAURACIÓ i decoració 
de mobles i objectes, pres-
supost sense compromis. 
tel. 667940819 www.obra-
dor3a.com

DONA DE BANYOLES amb 
experiència i cotxe  s’ofe-
reix per neteja, cuidar gent 
gran o acompanyar al met-
ge telf 676638942

NECESSITES RESPOSTES 
als teus dubtes? t’aju-
do a través del tarot. tel 
676638942

COMPTABLE s’ofereix per 
hores o mitja jornada. 627 
943 698

VENC parcel·la al puig de la
Font Pudosa.T 679 622 168

ES VEN maquinària agrícola 
en bon estat 629 829 026

TRANSPORTS personalit-
zats i petits trasllats. Bons 
preus. Furgó Nissan Inters-
tar. T 609 174 156

ES LLOGA garatge tancat
carrer Sant Benet. Darrera 
de l’asil. T 646 583 790

Ctra. de Camós, 271 - 17820 BANYOLES (Girona) 
T. 972 58 10 57 i 972 57 09 48

Magatzem: Ctra. de Pujarnol, 6 (Pla de la Perpinyana)
e-mail: llenyesgarriga@hotmail.com
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  TINC UN AMIC QUE...

Està preparant l’últim viatge abans de l’últim. 
Aquest serà un viatge presencial ben amanit 
amb petites dosi d’astral i perquè no, virtual. 
Ho penso viure amb els cinquanta mil sentits de 
que disposo per acabar d’emplenar les meves 
ànsies assaborint-lo fins que els moments em 
semblin eternitats, convertint lo mediocre amb 
sublim i anul·lant la melancolia del meu cervell, 
per retrobar l’alegria de viure, la força innocent 
de l’adolescència i tenir la certesa que la meva 
existència no ha estat un error.

Més enllà de les meves creences, se’m fa feixuc pensar que després no hi haurà res, 
que després de la mort tot s’acaba i només ens espera foscor, silenci i solitud, que el 
nostre cervell ja no respondrà a cap estímul, que el nostre cos acabarà desapareixent 
donant per acabat el cicle i amb ell l’esperança de tot mortal de fer realitat la infinitat de 
somnis que tenim. Potser farem troballes impensades i la pau de l’esperit i pensament 
ho acapararà tot, potser arribarem a l’èxtasi i estarem tan bé que no voldrem que el 
nou estat acabi morint, potser tindrem l’anhelada llibertat…

Potser viurem!!!

Amb el pas del temps li he perdut la por a la mort, penso que serà el descans total 
sense fissures ni condicions, però sigui com sigui: tot arribarà. De moment ningú 
se n’escapa i per el nostre bé, espero que no inventin la pastilla de la immortalitat, 
seria nefast!! Amb tot això no vull dir que tinc ganes de morir, doncs al contrari em 
queda molt per fer,  per aprendre i per gaudir i no vull que s’escapi cap segon del 
meu preciós temps i així dintre les meves possibilitats fer el que em doni la real gana. 

Per assaborir plenament l’instant de la nostra mort és imprescindible viure-la.

La post mort és la materialització de lo sublim.
Xicu Tarrés



al carrer
7 de març 2020

2 x 1 museus
dte. a la tirona

tallers infantils

vermut i tapes

… i moltes sorpreses més!

Per a més informació:

www.banyolescomerciturisme.cat

de 10h a 20h
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