’a
CICLE CINC CÈNTIMS DE
CREACIÓ LOCAL
Francesc Figueras, Jordi Masgrau,
Jeroni Moner, Josep Riera

FORA-STOCK

Del 1 al 7 de febrer. Compra a les botigues
de Banyoles amb el distintiu o per online

ESPECIAL

SALUT I BENESTAR
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Tradeinn cursa virtual contra el càncer
Aquest any, més que mai, la lluita contra el càncer no s’atura. Arriba la primera cursa virtual de
l’AECC Catalunya contra el Càncer Girona. Tots
tenim algú per qui val la pena córrer i ajudar.
A Banyoles hi hauran 2 punts de pas: Carrer
Major i a l’Estany (Club Natació Banyoles).
1 CURSA = 1 CAUSA… LA TEVA CAUSA!
Del 24 de gener al 7 de febrer, suma’t a la
TRADEINN CURSA VIRTUAL CONTRA EL CÀNCER i
col·labora per accelerar la recerca en càncer.
Distància: 5 o 10 km
Preu: 5 euros inscripció + dorsal
Contacte: 972 201 306
Observacions: Cursa solidària virtual
Info: www.aeccgironaenmarxa.com
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DE L’1 AL 7 DE FEBRER
DE L’1 AL
DEBOTIGUES
FEBRER
COMPRA
A7
LES
COMPRA
A LES BOTIGUES
AMB
EL DISTINTIU
o ON-LINE A
AMB EL DISTINTIU o ON-LINE A
https://www.ddgi.cat/comerc-a-casa/banyoles/public/
https://www.ddgi.cat/comerc-a-casa/banyoles/public/

EOG_21 EOG_21

A MÉS, POTS GUANYAR 1 CAP DE SETMANA
MENORCA
VALS REGAL
PERDE
VALOR
DE:
A MÉS,
POTSIGUANYAR
1 CAP
SETMANA
300
€, 200 €I VALS
I 100 REGAL
€
A
MENORCA
PER VALOR DE:
300 €, 200 € I 100 €
Més informació:
Organitza:

Col·labora:

Organitza:

Col·labora:

Més informació:
Tel. 972 58 34 70 - www.banyoles.cat/turisme
www.banyolescomerciturisme.cat
Tel. 972 58 34 70 - www.banyoles.cat/turisme
www.banyolescomerciturisme.cat

#debanyoles
#debanyoles
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ACTIVITATS

PROGRAMA D’ACTIVITATS
No Charge! Most books and
articles will be provide by the
Libray. You may be asked to buy
one book per term.
Dimecres 3 de febrer
20:00 h
Biblioteca Pública

04 Dijous
.

CINEMA DOCUMENTAL

ADVOCATE

02 Dimarts
.

Demarcació de Girona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya i Pau
Sarquella, arquitecte.

XERRADA

Dimarts 2 de febrer

FRANCESC
FIGUERAS
CICLE CINC CÈNTIMS
DE CREACIÓ LOCAL
L’ARQUITECTE
MUNICIPAL

20 h / Gratuït

Francesc Figueras (1902 – 1992)
va ser arquitecte municipal des
del 1928 al 1972. Va realitzar la
planificació urbana de Banyoles
i va inspirar i ajudar a executar
grans projectes de la ciutat,
com el nou cementiri, els banys
públics, l’escorxador i molts
habitatges unifamiliars.
Comissaris i conductors: Marc
Riera, arquitecte i president de la

4
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Auditori de l’Ateneu

03 Dimecres
.

LECTURA EN ANGLÈS

ENGLISH READING
CLUB

Jueva i advocada, Lea Tsemel és
un terratrèmol de l’advocacia a
Israel, especialitzada en la defensa de presoners polítics palestins,
es considera una ‘optimista dona
enfadada’. Sense pèls a la llengua, accepta representar acusats
palestins hagin o no comés delictes sota la revolucionària idea
i forta convicció que la repressió
que pateixen justifica la seva
lluita per alliberar-se. Defensora
dels drets humans, afirma que els
israelians són còmplices i que no
tenen cap dret a dir als palestins
com han de lluitar… Una història
indispensable on Lea Tsemel
ens envia un prec i un missatge
poderós: “Hauríeu d’intentar
entendre’m, perquè soc el futur”.
Dijous 4 de febrer

Registration: Sign up at the
library. There are limited places

20.30 h / 3 €
Auditori de l’Ateneu

06 Dissabte

Dimarts 9 de febrer
20 h / Gratuït

.

Auditori de l’Ateneu

VISITES GUIADA

VISITA AL PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA

En la visita al parc, podrem entrar
a dins les reconstruccions de les
cabanes prehistòriques i descobrirem 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.

Jordi Masgrau va realitzar gran
quantitat de projectes a les
comarques gironines. A Banyoles
i entorn destaquen l’edifici del
Club Natació Banyoles, la clínica
Salus Infirmorum , la fàbrica de
Xocolates Torras i varis habitatges
unifamiliars i plurifamiliars.
Comissaris i conductors: Marc
Riera, arquitecte i president de la
Demarcació de Girona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya i Pau
Sarquella, arquitecte

11 Dijous
.

CINEMA DOCUMENTAL

PREMIS VOC A
BANYOLES

Premis VOC és un projecte impulsat per Òmnium cultural amb la
finalitat d’estimular la producció
de continguts audiovisuals de
qualitat en llengua catalana,
contribuir a la seva difusió i
ampliar-ne el públic.
En aquesta mostra de cinema i

Dissabte 6 de febrer
11:30 h / Durada: 1,5 hora
Parc Neolític de la Draga
Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6
anys, entrada gratuïta.
Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles, 972
57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org

09 Dimarts
.

XERRADA

JORDI MASGRAU
CICLE CINC CÈNTIMS
DE CREACIÓ LOCAL
EQUIPAMENTS I
HABITATGES DE LA
CIUTAT
L’AGENDA / FEBRER 2021
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ACTIVITATS
Crab Apples) i la pianista Marta
Cascales Alimbau. Totes dues
artistes han decidit, amb aquest
projecte, sortir de les seves
respectives zones de confort
i endinsar-se en un territori
desconegut per a elles per crear
un so molt especial.

audiovisual es podran veure els
millors curtmetratges, websèries,
videoblogs i nous formats audiovisuals en català.
Dijous 11 de febrer
20.30 h / Gratuït reserva prèvia
Auditori de l’Ateneu

Divendres 12 de febrer

XERRADA

20.30 h / 10€

DIJOUS CULTURALS

Centre Cívic de Porqueres
Les entrades són numerades i es
poden comprar anticipadament a
www.rereltelo.cat
PRIMERA ACTUACIÓ A COMARQUES
GIRONINES
Dijous 11 de febrer
17.30 h

“Els efectes de la Covid sobre
la nostra economia”. A càrrec
d’Anna Garriga Ripoll, Degana
de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la
Universitat de Girona.
Dijous 11 de febrer
5 de la tarda
Sala d’Actes del Museu Darder
Més informació i reserves: Museu
Darder de Banyoles, comunicaciomuseus@ajbanyoles.org; Tel.
972574467

Hora del conte

Biblioteca Pública
Cal inscriure’s prèviament a la
Biblioteca, telefònicament o per
correu electrònic: 972 57 16 02 /
biblioteca@ajbanyoles.org

6
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. Dissabte

TALLER

HÀBITS SALUDABLES

12

. Divendres

MÚSICA

GRAUWI + MARTA
CASCALES
“El so de la delicadesa i la
sensibilitat”

MÀGIA!

A càrrec de Sessi Sitjà
Els meus avis tenien tota la casa
plena de contes. Els recollien de
tot arreu fins que no n’hi van cabre més. Els van guardar tots dins
d’una maleta que només s’obrirà
quan cridem tots junts: “Que
surtin contes, que tinc ganes
d’escoltar!”. I us ben asseguro
que apareixeran uns contes que
us encantaran

13

9:30 - 11:30h
IOGA: sequències diàries El sol i
la lluna
11:45 - 13:15h
AYURVEDA: rutines diàries i
estacionals
Per Montse Barbena
Info i reserves @stella.asana
651 102 827
C/ J. Tarradellas, 16 - Banyoles

CONTES EN ANGLÈS
Grauwi + Marta Cascales és
el projecte en construcció de
la cantant Carla Gimeno (The

STORY TIME

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.
Dissabte 13 de febrer
11.00 h
Biblioteca Pública

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.

. Dimarts

ROCÍO MÁRQUEZ
Visto en el jueves

XERRADA

TARDES DE CIÈNCIA

JERONI MONER
CICLE CINC CÈNTIMS
DE CREACIÓ LOCAL
EL PATRIMONI
HISTÒRIC,
ARQUITECTÒNIC I
PAISATGÍSTIC

Durant aquesta xerrada es
farà un resum de les diferents
tècniques disponibles a dia d’avui
als laboratoris de reproducció
assistida i de les indicacions per
cada cas.

Jeroni Moner segueix en actiu
com a arquitecte a Banyoles.
Destaquen les instal·lacions
olímpiques de rem, el Museu
Arqueològic, l’Arxiu Comarcal i
el Claustre del Monestir Va ser
un dels fundadors del Tint, i l’any
2017 rep la Medalla d’Or de la
ciutat de Banyoles.
Comissaris i conductors: Marc
Riera, arquitecte i president de la
Demarcació de Girona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya i Pau
Sarquella, arquitecte.

Dissabte 13 de febrer
16:30 h / Durada: 1 hora
Museu Darder de Banyoles

XERRADA
Tècniques de reproducció assistida. Avui i demà. A càrrec de
Nuno Costa-Borges.

Dissabte 13 de febrer
20.30 h / 12€
Auditori de l’Ateneu

ACTIVITAT FAMILIAR

EN BLAUET I EL FOLLET
(conte amb titelles)
(activitat familiar per a nens i
nenes de 3 a 6 anys acompanyats
d’un adult)
En Blauet, un ocell que viu en

Més informació: Museu Darder de
Banyoles, comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org; Tel. 972574467

16

FLAMENC

La que fou artista resident de
2015, la gran cantaora Rocío Márquez, torna cinc anys després a
l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles
amb el seu nou disc “Visto en el
jueves”. El disc és una reflexió crítica sobre el concepte de l’autor
mitjançant un repertori en el que
el límit del que és flamenc i no
flamenc, del “Cante” i la Cançó,
es desdibuixa.

En directe pel canal youtube
de Museus de Banyoles i el d’Astobanyoles.

Dimarts 16 de febrer
Dissabte 13 de febrer

20 h / Gratuït

7 de la tarda

Auditori de l’Ateneu
L’AGENDA / FEBRER 2021
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ACTIVITATS
Direcció: Alícia Serrat Direcció
musical: Dani Campos
Divendres 19 de febrer
20.30 h / 10 €
Centre Cívic de Porqueres
Les entrades són numerades i es
poden comprar anticipadament a
www.rereltelo.cat

20

. Dissabte

18

. Dijous

CINEMA

LA BODA DE ROSA
CICLE GAUDÍ

Icíar Bollaín. Espanya (2020)
100 min.
A punt de complir els 45, la Rosa
s’adona que ha viscut sempre
pels altres i decideix anar-se’n
i deixar-ho tot. Vol agafar les
regnes de la seva vida i complir el
somni de tenir un negoci propi.
Però aviat descobrirà que el seu
pare, els seus germans i la seva
vida tenen altres plans, i que
canviar de vida no és tan senzill si
no està escrit al guió familiar.
Dijous 18 de febrer
20.30 h / 4,5€

ACTIVITAT FAMILIAR
profunda. Per primer cop els seus
plans de control global comencen a fallar, i les persones més
poderoses del planeta no pensen
tolerar que el món sigui tan pixa.
Ha arribat l’hora de tornar a prendre el comandament, aquest cop
amb l’ajuda de la intel·ligència
artificial, en aquesta cimera convocada amb la màxima urgència.
Fins i tot els més rics de l’univers
saben que toca fer canvis, toca fer
variacions.
Divendres 19 de febrer
20.30 h / 15 €
Teatre Municipal

TEATRE MUSICAL

EL TEMPS QUE NO
TINDREM

Auditori de l’Ateneu

Museu Arqueològic / Gratuït

teatre

8
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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...
11:30 h / Durada: 1 hora

. Divendres

Amb el banyolí Albert Mora. El
Club Bieldelberg travessa una crisi

(conte amb titelles)

Dissabte 20 de febrer

19

LES VARIACIONS
BILDERBERG

L’ABAT BONITUS
I LES SEVES
HISTÒRIES

“Una declaració d’amor al primer
dels amors, el de la família”
Llibret i lletres: Alícia Serrat
Música: Dani Campos Actors:
Mariona Castillo i Eloi Gómez

Edat: a partir de 3 anys acompanyats d’un adult.
Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles, 972
57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org

L’AGENDA / FEBRER 2021
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ACTIVITATS

Presentació llibre

“L’EMPERADOR”

23

. Dimarts

XERRADA

Comas i Solà

A càrrec de Pau Freixa. El banyolí
Pau Freixa ha fet la primera
traducció catalana d’una de les
obres mestres del periodista
polonés Ryszard Kapuscinski.
L’emperador és un relat fascinant
i terrible alhora del règim de
Haile Selassie a Etiòpia i una
reflexió sobre la naturalesa del
poder.
Dissabte 20 de febrer

Josep Riera (1950 – 2008) va
realitzar l’estudi olímpic –amb
la conseqüent transformació
de Banyoles-, alguns edificis
de la Vila Olímpica, l’escola i el
pavelló de Can Puig o l’adequació
de l’entorn de l’estany. Com a
activista cultural, i amb gran
vocació de servei, va formar part
del Grup Tint.
Comissaris i conductors: Marc
Riera, arquitecte i president de la
Demarcació de Girona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya i Pau
Sarquella, arquitecte.
Dimarts 23 de febrer

12:00 h

20 h / Gratuït

Sala d’Actes Ajuntament

Auditori de l’Ateneu

MÚSIQUES MODERNES

RAMON MIRABET

Diuen que a la tercera va la
vençuda. I així esperem que sigui,
després de reprogramar tres vegades aquest concert de Ramon
Mirabet. El creador, productor i
intèrpret arribarà a Banyoles per
presentar les seves cançons en
un format especial, recollit i ple
d’encant.
Dissabte 20 de febrer
20.30 h / 20€ anticipada /
23€ taquilla
Auditori de l’Ateneu

10

JOSEP RIERA
CICLE CINC CÈNTIMS
DE CREACIÓ LOCAL
ARQUITECTURA,
URBANISME I
CULTURA

L’AGENDA / FEBRER 2021

25

. Dijous

Hora del conte

LA MÀQUINA DE NO
FER SOROLL

A càrrec de La Senyoreta (La
Perleta). El silenci també té coses
bones. Però què faríem si les ciutats deixessin de fer soroll? Una
història que ens explica el plaer
de saber escoltar i ser conscients
de l’entorn on vivim. Això sí, a La
màquina de no fer soroll et serà
impossible riure sense fer soroll
Dijous 25 de febrer
17:30 h
Biblioteca Pública
Cal inscriure’s prèviament a la
Biblioteca, telefònicament o per
correu electrònic: 972 57 16 02 /
biblioteca@ajbanyoles.org

CINEMA DOCUMENTAL

PREMIS VOC A
BANYOLES

Premis VOC és un projecte impulsat per Òmnium cultural amb la
finalitat d’estimular la producció
de continguts audiovisuals de
qualitat en llengua catalana,
contribuir a la seva difusió i
ampliar-ne el públic.
En aquesta mostra de cinema i
audiovisual es podran veure els
millors curtmetratges, websèries,
videoblogs i nous formats audiovisuals en català.
Dijous 25 de febrer
20.30 h / Gratuït reserva prèvia
Auditori de l’Ateneu

26

. Divendres

TEATRE I DANSA

ELDA I DANIEL

En Daniel i l’Elda són parella des
de fa deu anys. No tenen fills,
però sí que tenen un gos. Ell,
aquesta tarda, ha treballat més
que mai a la seva fusteria. També
ha estat mirant fotos del viatge a
Venècia, el primer viatge que van
fer amb l’Elda.
Divendres 26 de febrer
20.30 h / 12 €
Auditori de l’Ateneu

27

28

XERRADA

VISITES GUIADA

DIA INTERNACIONAL
DE LA DONA I LA
NENA A LA CIÈNCIA

VISITA AL PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA

. Dissabte

. Diumenge

Diumenge 28 de febrer
11:30 h / Durada: 1,5 hora
Parc Neolític de la Draga
Reserves: 972 57 23 61

Emmanuelle Charpentier i
Jennifer Doudna, Nobel de
química 2020. A càrrec de Josep
Lluís Diez Baldero, membre
d’Astrobanyoles. Aproximació a la
trajectòria personal i professional
de les dues bioquímiques que van
desenvolupar el mètode CRISPR
d’edició del genoma, que es
detallarà. El mètode està revolucionant el tractament de malalties,
la millora d’espècies animals i
vegetals o el control d’insectes
transmissors de malalties.
Dissabte 27 de febrer
7 de la tarda
Sala d’Actes del Museu Darder
i en directe per youtube.
Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6
anys, entrada gratuïta.
Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles, 972

TEATRE INFANTIL

kL’AA, LA TEVA
CANÇÓ

Cia. Inspira Teatre. A poc a poc
surto del niu, on sóc? Qui sóc?.
Una experiència visual a través de
la veu i la cançó.
Diumenge 28 de febrer
12:00 h i 17:00 h / Preu:
anticipada 10 € / taquilla 12 €
Parc Neolític de la Draga
Espectacle recomanat per infants
de 0 a 5 anys.

DEBAT CONSTITUENT Un procés participatiu transversal
inclusiu i plural per establir les bases constitucionals per al
futur polític de Catalunya.
Aquest mes de febrer comença la fase per respondre del
qüestionari de preguntes que es porten a debat. Participa
descarregant-te l’aplicació a www.debatconstituent.cat
Contacte del grup impulsor a la comarca: pladelestany@
debatconstituent.cat

L’AGENDA / FEBRER 2021
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EXPOSICIONS

EXPOSICIONS

VALENTÍ FARGNOLI.
EL PAISATGE REVELAT
Museu Arqueològic —Fins el 21 de març
L’exposició recorda un dels fotògrafs més destacats
de la primera meitat del segle XX (Barcelona, 1885
- Girona 1944) al mateix temps que subratlla la
tasca ingent que va fer el fotògraf i li atorga el lloc
i el valor que es mereix, no només per convertirse en un documentalista visual excepcional i
imprescindible, sinó també per la seva participació,
possiblement no tan coneguda, en el projecte
de reconstrucció cultural i de salvaguarda del
patrimoni.

PROJECTE OMEIA.
Propostes finalistes del Concurs per
a la reforma i ampliació del Museu
Arqueològic i el seu entorn.
Museu Arqueològic —Del 3 de febrer al 28
de març
En aquesta mostra es podran veure les diferents
propostes presentades en el concurs de porjectes
per a la redacció de les obres de reforma i
ampliació del Museu Arqueològic i la proposta
d’urbanització de l’entorn, així com també, la
proposta guanyadora.

ELS + LLEGITS, LES + VISTES, ELS +
ESCOLTATS

CORALLS: INDICADORS
DEL CANVI CLIMÀTIC

Biblioteca—Fins el 28 de febrer

Museu Darder —Fins el 7 de març

Com cada any, amb les dades estadístiques que
ens proporcionen el Servei de Biblioteques de la
Diputació de Girona i el Servei de Biblioteques de
la Generalitat de Catalunya, elaborem el rànquing.

Els esculls coral·lins són de gran importància en els
ecosistemes marins. Estan formats per cnidaris,
animals molt senzills de creixement molt lent. El
canvi climàtic els està afectant de forma molt greu.

Carrer Rubi i Ors, 50
(Pol. Ind. El Terri)
17834 Porqueres
972 58 09 50 / 654 85 79 50
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C. de Sant Martirià 174, Banyoles.
OFERTES VÀLIDES
DEL 26 DE GENER AL 8 DE FEBRER DE 2021

La qualitat
és marca
de la casa

,

6
,
99

79

4

€/lot

€/lot

LOT AMB:
1 Sabó de rentar plats ultraconcentrat BONPREU, 750 ml (1,19 €/u.)
1 Suavitzant concentrat clàssic BONPREU, 80 dosis (1,76 €/u.)
1 Netejaterres aroma pi BONPREU, 1,5 l (0,65 €/u.)
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1 Detergent líquid Marsella BONPREU, 46 dosis (3,19 €/u.)

à

HISTÒRIA

ELS
CARNESTOLTES D’ABANS
En època medieval la diada de carnestoltes era
una data marcada en el calendari banyolí i, entre
d’altres coses, es pagaven determinades prestacions
senyorials a l’abat del monestir de Sant Esteve.
Text de Josep Grabuleda Sitjà

A

bans, el carnestoltes se solia festejar amb balls i músics al carrer. Al
segle XVIII se celebrava amb música
i balls. Llavors la despesa la pagaven els arrendadors dels impostos sobre el
vi i l’aiguardent i de la fleca municipal. L’any
1754 varen costar catorze lliures i dotze sous.
Aquesta quantitat, però, era considerada una
misèria i només es varen poder contractar tres
músics, ja que “no se trobaba ninguna cobla
que volgués tocar”. Es feien unes “Ballas de
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Carnestoltas” a la plaça Major i, en fer-se fosc,
s’encenia la teia pública de la plaça. També hi
participaven gent amb màscares (“Mascres”).
Durant el segle XIX el carnestoltes experimenta un canvi i es converteix, en part, en
una festa amb balls de saló. A vegades, les
autoritats municipals prohibien alguns actes
i el 1848 no es podia dur caretes, cridar pels
carrers i els casinos havien de tancar a dos
quarts de deu de la nit. En aquest moment la

La carrossa de la Societat la Dàlia,
Carnestoltes de l’any 1906

festa durava tres dies i es volia
evitar problemes d’ordre públic.
A més dels balls al carrer, n’hi
havia en recintes tancats (en
locals privats). A finals d’aquest
segle es troben notícies d’algunes “cabalgates”. A la de 1888 la
societat recreativa El Porvenir
tenia una carrossa “representando á los reyes católicos en
la rendición de Granada”. Cada
entitat aportava la seva carrossa a una desfilada i preparava
balls de disfresses. Era acostumat tocar sardanes llargues
a la plaça Major i les diferents
associacions preparaven, a més
de balls de disfresses fins a altes
hores de la nit, sessions de teatre o cavalcades i es repartien
confits pels carrers.

va fer un ball amb piano i guitarres i La Palma
Bañolense i el republicà Ateneo Bañolense
van preparar concerts i balls de disfresses tots
tres dies; en canvi, el carlí Cercle de Catòlics
preferia les obres teatrals.
Amb aquesta tònica el carnestoltes va seguir
sense interrupció fins a l’any 1939, quan la
dictadura franquista el va prohibir. El fet que
durant els quaranta anys de la dictadura franquista estigués prohibit, va fer creure a molta
gent que a Banyoles no hi havia tradició carnavalesca i va retardar la recuperació de la festa.

Tot i això, el 1975 el diumenge de carnaval un
grup de joves va portar un drac, fet de caixes
de cartró, en cercavila per diferents carrers de
Banyoles. I el 1978 l’Orquestra de Sant Martirià
va haver de suspendre un ball a la plaça Major
a causa de la pluja, però, va tocar sota les voltes
per a la gent disfressada que hi concorria. De
la dècada dels vuitanta, cal destacar el 1981,
quan es va fer un ball al Camp de Futbol Vell
Tanmateix, n’hi havia que no
amb l’actuació dels grups locals Líquid, Isis i
veien amb bons ulls aquesta
Els 5 Màgics. I el 1986 es va tornar a ocupar
festa. Sobretot quan hi havia
disfresses de frares o monges
el carrer gràcies a una col·lecta popular i el
(o s’escarnia d’alguna
rei En Carnestolmanera la religió catòEls catalanistes conservadors de tes va arribar a la
plaça Major i es
lica). En aquest cas, la
la Unió Nacionalista Catalana,
va ballar amb el
protesta dels catòlics
el 1910, criticaven les disfresses
conjunt Maraca i
intransigents era segud’homes vestits de dona, d’homes
Marxa.
ra, tal com va succeir el
exhibint roba interior femenina
1906: “durante la noche
Això no obstant,
del martes último peraquestes celebracions anaven a càrrec d’enmitiendo (l’Alcalde) que recorrieran las calles
titats i particulars i es va haver d’esperar fins al
formando parte de una tonta cavalgata dos
1989 perquè l’Ajuntament de Banyoles assumís
máscaras, una con disfraz de fraile y otra de
l’organització dels carnestoltes banyolins, amb
monja”. Aquests sectors feien misses tots els
dotze hores seguides de festa (amb els Grallers
dies a la tarda en desgreuge.
de Banyoles i els saltimbanquis, “La tribu de
Santi Arisa”, un envelat, els conjunts Drac
Igualment, els catalanistes conservadors de la
Màgic i Montecarlo, un espectacle pirotècnic i
Unió Nacionalista Catalana, el 1910, criticaven
les disfresses d’homes vestits de dona, d’homes
les recordades “accions espontànies” al carrer
exhibint roba interior femenina o d’homes
del grup teatral banyolí Els Babaus).
amb l’americana al revés o embolicats amb
llençols. Aquest any l’associació La Amistad
L’AGENDA / FEBRER 2021
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Tot en productes
100% ecològics
— Varietat de cereals i farines
a granel
— Pa artesà
— Fruita i verdura fresca
— Cosmètica
— Productes de neteja per la llar
— Herboristeria
— Subministrament agrari
— Menjars per animals
— Planters
Ctra. d’Olot 7, Besalú - Tel. 972 59 18 79
agrobotigabesalu@gmail.com

L ’hort i el jardí al febrer
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 maduixeres 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.

Jardí El febrer és l’últim mes en el que podem realitzar plantacions d’arbres i arbusts
amb arrel nua. Encara es pot realitzar 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.

CENTRE DE JARDINERIA
Tel. 972 58 10 93
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BALCÓ PVC AMB PERSIANA

CORTINES DE VIDRE
FINESTRA DE PUNT RODÓ

MALLORQUINA

MOSQUITERA
PORTA PVC

BALLESTA

TANQUES DE JARDÍ

L’AGENDA / FEBRER 2021
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LES PROVES
DIAGNÒSTIQUES DE LA
COVID-19: ELS TESTS
Mercè Alsius Suñer Farmacèutica especialista en anàlisis clíniques
Esteve Alsius Suñer Farmacèutic comunitari

El SARS-CoV-2 és el virus que causa la Covid-19. Té un material genètic de tipus RNA i,
com la resta de coronavirus, conté una proteïna en forma d’espícula (proteïna S) al seu
embolcall que li dóna un aspecte de corona.
Tant el material genètic com la proteïna S juguen un paper important en la interacció
entre el virus i la cèl·lula que infecta, i en el diagnòstic de la infecció amb els tests de
laboratori corresponents.
Què és la malaltia de la Covid-19 i què comporta?
La Covid-19 és la malaltia que origina el virus del SARS-CoV-2, i pot afectar cada persona
de manera diferent. La majoria de les persones infectades desenvolupen símptomes
lleus o moderats i es recuperen sense hospitalització. D’altres persones es compliquen
més clínicament i poden requerir atenció hospitalària.
Els símptomes més habituals solen ser febre, tos seca i cansament, però també poden
presentar-se dolor, mal de coll, diarrea, conjuntivitis, mal de cap, pèrdua de gust o olfacte
i erupcions cutànies.
En resposta a la infecció pel virus del SARS-CoV-2 el nostre cos es protegeix activant
el seu sistema immunològic i produint cèl·lules i proteïnes (anticossos) d’atac al virus i
protectors de noves infeccions.
18
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Quines proves de laboratori o Test permeten
detectar la infecció?

La PCR, que quantifica el material genètic

RNA del virus (càrrega viral) ja uns 4-5 dies abans que
apareguin els símptomes, i negativitza habitualment entre
els dies 15-30 de la infecció. És la prova de referència , però és costosa,
llarga i el temps de resposta del laboratori clínic pot ser de fins a 24-48
hores. La metodologia de la PCR requereix d’aparells termocicladors
complexes i automatitzats i de personal altament qualificat. Té una
sensibilitat diagnòstica propera al 100%, això indica que si la mostra és
adequada (recollida correctament) la prova detecta pràcticament tots els
casos amb infecció. Com a inconvenient la PCR comporta la possibilitat
d’un resultat fals positiu en la fase final de la infecció, per detecció restes
de material genètic no infectiu. Per tant no permet diferenciar entre
infecció aguda o resolta.

El test d`Antigens, que detecta la proteïna S de l’embolcall del virus.
És una prova ràpida que dóna un resultat en uns 15-20 minuts, i es fa per
un mètode relativament fàcil de sobretaula de tipus immunocromatogràfic
en centres sanitaris.
Aquesta prova és vàlida quan hi ha simptomatologia, perquè és quan la
quantitat de virus en sang és més alta. Si hi ha simptomatologia i la mostra
és adequada té una sensibilitat diagnòstica propera al 90%, menor a la
PCR. Per tant, 1 de cada 10 casos aproximadament es poden escapar i ser
falsos negatius. En els casos amb simptomatologia i test antigènic negatiu,
doncs, està indicat fer igualment una prova de PCR.
Test ràpid d’Anticossos que dóna un resultat en uns 15-20

minuts i detecta qualitativament els anticossos IgG i IgM per separat o bé
totals. Aquest tipus de test és el que la Asociación Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (AEMPS) ha avalat com a autodiagnòstic i, per
tant, és de venta exclusiva en Oficines de Farmàcia, amb recepta mèdica.
Els tests d’anticossos tenen una utilitat en determinats casos únicament
com a complement al diagnòstic
— En estudis de seroprevalença per conèixer la població que té anticossos
contra el virus.
— Quan interessa saber si una persona sense símptomes ha passat la
Covid-19.

Els tests d’anticossos no són vàlids com a diagnòstic, perquè un resultat
negatiu no descarta que una persona en aquell moment pugui estar
contagiada i encara no hagi desenvolupat anticossos.
L’AGENDA / FEBRER 2021
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Núria Ferrer Riera, òptica-optometrista
núm. Col·legiada 15917

QUAN FER LES
REVISIONS
VISUALS DELS
TEUS FILLS?

M’agradaria parlar-vos de les revisions 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 al llarg de la seva infantesa.
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.

“Cal tenir en compte que el 80% de
la informació que rebem, entre pels
nostres ulls, per tant als 6-7 anys, el
sistema visual d’un nen han d’estar
“on fire” per poder aprendre!”
REVISIONS RUTINÀRIES
• De 0 a 3 anys si els pares o pediatres 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
20
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a poder iniciar algun tractament eficaç, si es
dóna el cas.
• Als 6 anys, com ja he dit, pel canvi a
primària, 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’OPTOMETRIA
INFANTIL
• Si noteu que l’ull es desvia freqüentment
• Ull vermell sovint
• Llagrimeig excessiu
• Torça o inclina el cap al llegir, o al mirar la
televisió.
• 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 atentament
• Fregar-se els ulls amb freqüència,
• Li surten mussols sovint
• Es salta línies al llegir
• Confon alguna lletra
• Inverteix alguns números i lletres...
És molt important que els més petits de la casa
també gaudeixin d’una bona SALUT VISUAL!

ca la nor

1965

• Productes a granel
• Dietètica
• Eco
• Intoleràncies
• Fruits secs
• Fruita i verdura ecològica
• Cosmètica natural
• Herboristeria
• Complements nutricionals
per l’esportista

ó
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Al
Saludable

Pg. Mossèn Constans, 265
17820 Banyoles
Tel. 972 576 859
1965calanor@gmail.com
L’AGENDA / FEBRER 2021
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Nutrició i Salut
Per augmentar les defenses de
l’organisme. Util sobretot en
infeccions de vies respiratòries com
la prevenció de grip i refredats.
LOTUS BLANC C/ de la Canal, 5

Manifestacions provocades per l’estrés,
alteracions de l’estat d’anim, ansietat, pors
nocturnes.

/ 972 57 21 73

Dolor, inflamació, contractures.
BIOESTANY C/Llibertat 151 / 972 979 022

Per afavorir la son complement alimentari a base
de melatonina i extractes titulats de griffonia,
rosella de california, passiflora i valeriana.
CA LA NOR Pg. Mossèn Constans, 265 / 972 576 859

Barretes energètiques Chimpanzee
Veganes. Sense gluten. Delicioses

Herbolàri, alimentació natural,
complements alimentàris, sabons, essències
HERBOLÀRIA ENCARNA
Mercat de Banyoles, 605 777 436
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ALIMENTS COLLBAHÍ
Mercat de Banyoles, 646 050 768
El salsafí és una arrel similar al nap, però de gust
dolç delicat i exquisit. És una molt bona font de fibra
i minerals. A causa de la seva textura similar a
un tubercle, es pot utilitzat en guisats en substitució
de la patata, així com amanit o fregit.
La nyàmera, també coneguda com tupinambo,
carxofa de Jerusalem o trumfa nyama és un tubercle
amb un gust sorprenent que recorda a la carxofa. Es
pot menjar en cremes, purés també crua o fregida.
Va alimentar a tot Europa durant segles, fins que va
ser desplaçada per la patata.
La colinap o el napicol, La seva arrel i les seves fulles
són comestibles i aquestes contenen una important
quantitat de vitamina C. És pot menjar cuit, en
cremes, fregit o cru.

SALUT VIVA
DIETÈTICA I NUTRICIÓ

640 633 962
hola@salutviva.com
@salutviva.com
C/ Llibertat, 60 1r 2a (Banyoles)
Carla Omedes, dietista - nutricionista CAT1734

Granes de carbassa
Clara Biocop 500g

CAN DUNAI
Mercat de Banyoles, 696 094 756
Naps, l’aliment bàsic durant segles supera la patata,
i de molt, en quantitat i qualitat de vitamines i
minerals. Es considera que el seu consum protegeix
de diversos tipus de càncer.
Remolatxa, aliment de qualitat, conté iode per el
bon funcionament de la tiroides, ferro i vitaminaC
imprescindibles per l’anèmia, potassi per el bon
funcionament de l’activitat muscular i silici pels
cabells, ossos, ungles i pell.
Pastanaga morada, saludable i més autèntica que
la de color taronja. Millora el sistema immunològic,
circulatori i nerviós i és antioxidant.
Rabes, és antioxidant, se li atribueixen propietats
diürètiques i antiescorbútiques i ajuda a esvair la
indigestió i les flatulències.

Cruixent de gra sencer amb
llavors de sèsam

Fruita i verdura fresca i ecològica
AGROBOTIGA Ctra. d’Olot 7, Besalú - Tel. 972 59 18 79
L’AGENDA / FEBRER 2021
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LAURA DEL ÁGUILA
Psicoanalista a Banyoles en consulta privada.
Tractament dels conflictes interns i dels seus
símptomes: Ansietat, angoixa, depressió,
fòbies, adults, joves i adolescents.
Directora del programa de ràdio ‘ATZAR’, a
Ràdio Celrà, de temes de cultura i història i
difusió de la psicoanàlisi.
Col·laboradora de Càritas Salt en serveis
d’atenció psicològics.
Anteriorment, havia dedicat bona part de
la meva vida professional com a Educadora
Social formant i coordinant equips d’assistència
domiciliària en salut mental, geriatria i infància
a Girona i a la comarca de la Selva.
Passeig de la Indústria, 78 Banyoles
En l’actualitat es requereix cita prèvia a través de
whatsapp o trucada. Atenció presencial en consulta
i a domicilis del Pla de l’Estany

Telèfon i whatsapp: 693 650 333
lauradelaguilagarcia@gmail.com
https://lauradelaguila.wixsite.
com/psicoanalistagirona
@psidelaguila

VAIG O
NO VAIG A
TERÀPIA?

S

empre és difícil de resoldre’s un
mateix aquesta qüestió, però ho és
precisament per ser tan senzilla:
anar a teràpia es pot fer quan un
nota, sent, que alguna cosa no va bé, que
no va com hauria d’anar la seva vida, quan
molesta alguna cosa amb la vida, amb viurela: ja sigui que bàsicament, no se la gaudeix
per estar sentint tristesa, enuig, por, per
frustració, soledat.. Sovint es sol recórrer a
la medicina (ansiolítics, antidepressius...),
que per sí mateixa no resol el problema
de fons, com sempre diem, és analgèsica,
calla el crit de dolor, però no el patiment
anímic, que, d’altra banda, per descomptat
la persona sap que està experimentant.
És per això que quan la medicina falla, es
busca en altres discursos alguna cosa que
ens alleugi: la religió ho pot fer, l’esport, la
diversió, les drogues, fins i tot la feina. Totes
aquestes coses, que utilitzant un terme de
la psicologia, definiríem com simbòlic, pot
lligar, fer nus amb eficàcia el patiment per
un símptoma, i permetre al subjecte anar
fent la vida, complint amb la família, la feina
i l’amor. Fins que això ja no funciona més. O
fins que es necessiten més dosis: més hores
de gimnàs, més hores de feina, més cerveses..
I és que, pensar que necessitem anar a
teràpia representa una ferida narcisista molt
gran. Se’ns fa difícil acceptar i reconèixer que
no podem donar-nos autoajuda a nosaltres
mateixos, perquè estem vivim l’era en la que
ens demanen reafirmar-nos, on ens diuen
que el que més importa és el jo. Escoltem allò
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de que no importa tant que l’altre m’estimi:
amb que jo m’estimi és suficient. No importa
que l’altre no reconegui que soc una persona
valuosa i amb talent: amb que jo ho faci és
més que suficient. En l’actualitat, d’aquests
missatges n’estan plenes les xarxes socials
i, en conseqüència, aquest discurs és el que
s’escolta en la vida quotidiana: Fota-li ganes.
Hi ha molta vida per viure. Hi ha moltes
coses per fer. La vida és tan maca.
Però resulta ser que per a la persona que
pateix, això no és així. Ni és capaç d’estimarse a sí mateixa, ni de reconèixer-se com a algú
valuós. Ni fotent-li ganes pot ensortir-se’n.
Ni veu la vida bonica. I, precisament perquè
la vida li demana moltes coses que no pot fer,
és que es posa més malalt, o malalta, i ha de
carregar amb tot plegat, aparentment sol.

VAIG O NO

Una cosa fonamental
---------------––––––––––––––––––––––––

que es necessita perquè una psicoanàlisi
funcioni és que la persona vulgui qüestionar això que li passa, que estigui disposada
a donar-li un sentit i trobar quins factors
inconscients poden estar-se posant en joc amb
el que li passa. Doncs al cap i a la fi, sovint
tota circumstància difícil de la vida quotidiana ens ressona d’altres situacions viscudes
en la nostra història; i aquí, resideix
la causa i el sentit: en el com ens
posicionem davant d’això.

VAIG A

teràpia?
El moment per anar-hi és quan estem vivint
preguntant-nos si podria ser diferent, no només en el
sentit de millorar l’estància en aquesta vida, sinó que
si això que em fa mal podria ser que tingués una raó
de ser, un sentit, que no és el que em diuen que té,
sinó que, i si el sentit fos el que em sembla a mi que
pot tenir? Llavors, és un bon moment per picar a la
porta del psicoanalista, quan podem dubtar de que les
coses han de ser, forçosament, d’aquesta manera.

L’AGENDA / FEBRER 2021
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DRENATGE
LIMFÀTIC
MANUAL
Text de Carlota Frigola

El Sistema Limfàtic té dues funcions molt importants. La primera és una funció
circulatòria, on contribueix a mentenir l’equilibri dels teixits i a transportar
macromolècules com proteïnes, toxines o líquids que no poden ser tornats
al torrent sanguini, per a ser conduits i eliminats. (DETOXIFICACIÓ DE
L’ORGANISME) La segona funció forma part del sistema immunitari de defensa;
producció de cèl.lules i anticossos per a la defensa de l’organisme.
Aquestes dues funcions estan íntimament
relacionades i tenen funcions inseparables.
El Drenatge Limfàtic Manual consisteix en
un massatge i pressions molt suaus, totalment
indolores, que ajuden a la circulació de la
limfa i, així mateix, al transport i eliminació
de substàncies tòxiques i macromolècules.
La seva aplicació es basa en no friccionar
ni relliscar sobre la pell ( per aquest motiu
prescindim de l’aplicació d’olis i cremes); el
ritme és pausat, monòton i armònic. Aquestes
qualitats converteixen el Drenatge Limfàtic en
una tècnica especial, tan suau com efectiva, i ben
diferenciada d’altres tècniques de massatge. Les
seves indicacions i recomenacions són múltiples.
La més coneguda és la RETENCIÓ DE LÍQUIDS.
Però també és una técnica que pot ser aplicada
a nivel dermatològic (acné, rosácea, caiguda
del cabell), en trastorns pulmonars (asma o
bronquitis), edemes del Sistema Nerviós Central

i Perifèric (cefalalgies, neuràlgia del Trigèmin),
trastorns neurovegetatius ( estrés o insomni),
trastorns de l’Aparell Digestiu ( restrenyiment,
flatulències). A més és una gran ajuda per a la
cura general de la dona embarassada, així com
un excel.lent aliat en dietes d’aprimament. Cal
destacar també el gran efecte relaxant i sedant
que posseeix aquesta técnica, acompanyant a la
persona que el rep a un estat de calma,tranquil.
litat i reducció d’estrès. A part del drenatge, hi
ha també certes plantes que ajuden i actúen
sobre la limfa. Una d’aquestes plantes és el
Melilot, que augmenta el drenatge gràcies a un
efecte d’estimulació sobre els vasos limfàtics.
Una combinació de Melilot amb Card Marià
( protector de fetge i tònic venós), Castanyer
d’Indies (tònic venós) i altres substàncies amb
propietats antiinflamatòries fan d’aquesta
mescla un remei excel.lent per a combatre
la retenció de líquids o la pesadesa de cames,
sobretot en persones que passen moltes hores
al dia assegudes o, pel contrari, de peu.
Personalment crec que el Drenatge Limfàtic
Manual és una tècnica que m’ha ensenyat a
escoltar amb les mans. Una zona on intento
aplicar-la sempre és al cap i a la cara, obtenint en
la persona que l’està rebent un estat de màxima
desconnexió ( o connexió amb si mateixa).
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MASSATGES • REFLEXOLOGIA PODAL
AURICULOTERÀPIA • DIETÈTICA
COMPLEMENTS ALIMENTARIS • FLORS
DE BACH • COSMÈTICA NATURAL
ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA
C/Llibertat 151, Banyoles Tel. 972 979 022 / 626 755 609

Bio Estany
Per a cuidar-te,
naturalment

Renting

Lloguer i venda de material
ortopèdic
C/ Girona, 18
17820 Banyoles
Tel. 972 57 68 83
ortopedia.alsius@gmail.com
per consultes 620 685 019

PAT
Avda. Països Catalans 126 - 128 • 17820 Banyoles Tel. 972 57 47 89
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GUIA DE SALUT I BENESTAR

Ioga

Centres de teràpies

ESPAI GESTALT BANYOLES
PSICOTERÀPIA I SALUT
Teràpia Gestalt Individual, de
Parella i Grupal
www.gestaltbanyoles.com
Av/Països Catalans núm. 4 1r 1a
699 127 451/679 382 827

ACUPUNTURA I TERÀPIES
ORIENTALS
Classes de Qi Gong - Qi Gong
pel càncer - Massatge - Dieta
Constitucional
www.carmebadosa.com
669 744 759

ASSANA

CLASES DE IOGA, ACUPUNTURA,
OSTEOPATIA, ESPAI D’ORIENTACIÓ PERSONAL
Plaça major, 15, 1r Banyoles
687 438 019

JORDI PUIGDEVALL

Craneosacral biodinàmica
Quiromassatge
Massatge Thai
Reflexologia podal
C/Sta Maria 3 1er B - Banyoles
606 040 235

NATURAL HEALTH CARE
CLÀUDIA C

Assessora en Salut i Benestar
www.salutibenestar.com •
Carrer Rambla de la llibertat 36,
17834, Mata-Porqueres
claudia@salutibenestar.com
Tel i whatsapp: 617 984 996
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REFLEXIONS DE VIDA I SALUT

Perquè triar Acupuntura?

Per Elisabet Robles
Acupuntora
diplomada des de
2002. Exerceix a
Banyoles des de
2009, primer a Saüc
Centre d’Acupuntura
i Teràpies i
ara, terapeuta
col·laboradora al
Centre Dawa.
—
C/ Sta Maria 3
1er B - Banyoles
T 699 896 744

Recórrer a l’ Acupuntura és una decisió molt personal i moltes
vegades per desconeixement o per falta d’informació no ens hi
atrevim. Per això m’agradaria donar algunes bones raons perquè
triïs fer-te Acupuntura, i quan ho facis, sigui amb tota la confiança
i tranquil·litat, sabent el que vas a fer.
L’Acupuntura forma part d’una «Medicina», la Medicina Xinesa
Tradicional o Clàssica. Com a tal, inclou una concepció diferent,
però completa, de fisiologia, patologia i diagnòstic.
Un bon motiu per triar l’Acupuntura és el fet que, per fer front a
la malaltia es potencien els «mecanismes propis» del cos humà.
Treballant sobre els punts d’Acupuntura es reforça i estimula
la capacitat inherent del propi cos per recuperar la salut. Per
tant, quan amb Acupuntura es resol una situació, és el teu propi
organisme qui ha guanyat la batalla.
A diferència de la medicina convencional, que està organitzada en
especialitats, la Medicina Xinesa Clàssica proporciona una visió
general, integradora i holística, que permet relacionar els diferents
sistemes entre si, donant així un nou sentit als símptomes.
Així doncs, quan la medicina no et pot donar una resposta
satisfactòria, ja sigui per que tens un batibull de símptomes que
no encaixen bé en cap malaltia, o perquè les respostes que et
dona no et són satisfactòries, és un bon moment per començar
un tractament d’ Acupuntura que proporcionarà llum nova al
problema que presentes.
Per acabar, un altre punt fort de l’Acupuntura és que integra cos i
ment, això permet abordar símptomes físics d’origen emocional,
el que coneixem per «malalties psicosomàtiques» i que són la
causa de dolències molt comunes. En són clars exemples ansietat,
migranya, fibromiàlgia, insomni, desordres intestinals...
Tot i ser una absoluta defensora de la Medicina Xinesa Clàssica,
vull recalcar que, per descomptat, no crec que calgui renunciar a
cap dels avenços mèdics, tecnològics i científics que la medicina
occidental ens proporciona. Crec fermament que tant una
medicina com l’altra han de posar el focus en el mateix lloc,
ajudar a les persones a trobar-se bé20. Curar i prevenir la malaltia.
Ambdues medicines es complementen i reforcen en aquest
objectiu comú.
L’AGENDA / FEBRER 2021
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ENERGIA VERDA

Ara sí, l’autoconsum és una
opció amb Agrienergia Solar
Des de l’aprovació del RD 244/2019 del 5 d’abril, moltes traves legals a
l’autoconsum van ser eliminades, i a més, es van facilitar eines per fer
més eficient i atractiu posar plaques, com la possibilitat d’obtenir una
compensació econòmica pels excedents de generació no autoconsumits,
que abans s’abocaven gratuïtament a la xarxa, o la possibilitat de
compartir la generació fotovoltaica entre diversos consumidors,
aprofitant així l’energia produïda o ubicant les plaques al lloc òptim.

T

ambé el preu dels components fotovoltaics
va anar baixant espectacularment, fent
teòricament més assequible l’autoconsum
per tothom.
Però de la teoria a la pràctica hi ha un tros
que s’ha de recórrer per agafar l’experiència
i seguretat que ens permet, ara sí, assegurar
que ha arribat el moment adient, de veritat,
per oferir diversos models d’autoconsum per a
tothom que se senti cridat per aquesta aposta
de sostenibilitat, eficiència i, ara sí, estalvi segur.
Agrienergia ha dedicat aquest temps a agafar
aquesta experiència i seguretat, portant a terme
projectes d’autoconsum, aprenent i millorant els
dissenys, col·laborant amb els experts del sector,
desenvolupant les eines per a fer la compensació
d’excedents a la nostra factura, per optimitzar la tarifa de complement de l’autoconsum,
executant projectes d’autoconsum compartit,
treballant la incorporació de bateries intel·ligents
per un major aprofitament energètic...
I ara podem dir, amb el rigor que ens agrada,
que pots venir tranquil amb nosaltres per fer
realitat el teu projecte d’autoconsum, segons
el plantejament i l’opció que més convingui,
amb garantia d’estalvi i èxit mediambiental,
energètic i econòmic.
30
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Perquè la nostra experiència integral al sector elèctric, la nostra aposta per facilitar una
transició energètica eficient i propera, el nostre
coneixement pràctic i proper de l’autoconsum
amb les darreres novetats, i la història compartida amb els nostres clients els darrers 120
anys, ens posicionen al teu costat amb solvència
si t’interessa generar la teva pròpia energia
aprofitant-la del sol.
Perquè volem que estiguis tranquil amb una
atenció integral i personalitzada, que va més
enllà del “claus en mà”, va més enllà de la
mateixa instal·lació fotovoltaica, perquè es
tracta de garantir l’aprofitament solar òptim
i estalviador, perquè no hagis de preocupar-te
de res.
I per tot això posem al teu servei Agrienergia
Solar, la nostra nova línia de treball, especialitzada i motivada per fer realitat un autoconsum innovador, amb gestió integral, eficient,
que compleixi les teves expectatives sense
complicacions ni encariments, amb qualitat i
professionalitat.
Ara sí, aprofita l’energia del sol amb nosaltres,
perquè l’autoconsum és una opció d’èxit amb
Agrienergia Solar.

SOLAR

Ara sí!

L’autoconsum
és una opció
Projecte personalitzat
Conﬁança, experiència i qualitat
Compensació d’excedents i tarifa solar
Gestió integral més enllà del claus en mà

Aproﬁta tranquil·lament l’energia del sol
AGRIENERGIA SOLAR
L’AGENDA / FEBRER 2021

972 58 00 58

solar@agrienergia.com

www.agrienergia.com
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Av. Països Catalans, 140 · Banyoles

Un Banyoles crític

Sant Martirià,
un carrer
conquerit pels
cotxes

una bona aposta urbanística per avançar cap a
un model de ciutat més sostenible i saludable,
amb una millor qualitat de l’aire.
Alhora, deixar aquesta via al servei dels veïns
afavoriria a la vida de barri, i és que massa
vegades subestimem la importància dels espais
per on passejar, jugar, córrer... segurs d’accidents de trànsit i contaminació, tant acústica
com de fum. Cal que cuidem i transformem

T

ots els banyolins i banyolines hem caminat alguna vegada pel carrer Sant Martirià quasi fent equilibris per la vorera,
massa estreta perquè hi camini més
d’una persona de costat. Aquest, doncs, presenta una desproporció entre l’espai destinat
als cotxes i el destinat a les persones i bicicletes molt notable; tant que, tot i que podríem
aprofitar aquest carrer molt més, l’hem acabat
utilitzant només quan ho necessitem.
La circulació de cotxes per aquest tram és
prescindible; el carrer de la Llibertat ja en
compleix la funció. En comptes, no hi ha cap
carril bici ni passeig lliure de vehicles motoritzats que connecti la Plaça Major a la zona de
la Vila Olímpica, cosa que podria ser molt més
beneficiosa i positiva tant per la ciutadania
com per la salut pública i el medi ambient.
Que un dels carrers més llargs de Banyoles
estigués dotat d’un carril bici facilitaria l’ús de
vehicles no-motoritzats, els quals haurien de
ser els protagonistes en un municipi com el
nostre, amb una mida que ens permet fer-ne ús
de manera habitual. D’aquesta manera també
faríem de Banyoles una mica més inclusiva,
ja que aquests són els més accessibles per la
majoria de la ciutadania.
A més, oferiria una alternativa al carrer de la
Llibertat, molt transitat i amb una alta càrrega
de fum que no convida a circular-hi si no és
amb cotxe. Crec que peatonalitzar-lo, doncs, és
32
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els nostres carrers per fer-los a mida de les
persones, i no pas dels vehicles motoritzats,
que han acabat envaint-nos. Tal com han reivindicat Ecologistes en Acció durant aquests
últims mesos, cal que “confinem els cotxes i
recuperem la ciutat”.
En definitiva, penso que és hora de replantejar-nos quin és el model de ciutat on volem
viure i, per tant, també quines inversions urbanístiques són les millors per tots. Podem permetre que les carreteres continuïn robant-nos
espai i dificultant-nos la mobilitat sostenible,
o podem apostar per una Banyoles on moure’s
sigui molt més agradable i saludable.

Text

CARLA GÜELL
Membre de Fridays for Future de Girona
@cguell_05
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34 70 - www
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ww.dd
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#debanyole

FORA-STOCK Del 1 al 7 de febrer de 2021

Compra a la nostre botiga per online a:
https://www.ddgi.cat/comerc-a-casa/banyoles/public/
Els enviaments de la compra per la web, seran GRATUÏTS per Banyoles i
Comarca. Fes-ho fàcil, compra on-line i queda’t a casa!

Plaça dels Turers, 12 17820 Banyoles Tel. 972 57 48 68

622 643 101
L’AGENDA / FEBRER 2021
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CURSOS I TALLERS

CURSOS, concursos, TALLERS, Esport...
CARNET JOVE DBNY!

Els contes. Tomasi Di Lampedusa
Impossible. Erri De Luca

CONEIXEMENTS

L’EMMB ORGANITZA UN
CONCURS DE COMPOSICIÓ
DURANT EL SEGON
TRIMESTRE DEL CURS
L’Escola Municipal de Música de
Banyoles (EMMB) impulsarà durant
els propers tres mesos un Concurs de
Composició adreçat a tot l’alumnat
de l’escola a partir de 7 anys fins a
adults. Mostrarà els seus resultats a
través de les xarxes socials.
L’EMMB ha estrenat xarxes socials
pròpies sota el perfil @emmbanyoles.
Serà als perfils de Twitter, Facebook,
Instagram i Youtube de l’EMMB.

CAL DRAC CENTRE
COL·LABORADOR LABDOO
L’Oficina Jove del Pla de l’Estany – Cal
Drac participa en la xarxa Labdoo. Labdoo és una xarxa social col·laborativa
que té per objectiu donar una nova
vida en l’àmbit escolar a ordinadors
portàtils reciclats.
A Cal Drac en som centre col·laborador,
així que si tens un portàtil vell que ja
no utilitzes porta’ns-el i ens ocuparem
que qui en necessiti un i no pugui
comprar-se’l l’aprofiti.
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Ha arribat a Banyoles el nou Carnet
Jove DBny! Si ets de Banyoles, tens
entre 14 i 30 anys i vols gaudir d’un
munt d’avantatges i descomptes en
comerços, cultura, activitats, oci...
no t’ho pensis més i fes-te’l ara
mateix! Entra a https://www.banyoles.cat/ajuntament/carnetjove
i demana’l ja!

Aprendre a morir per poder viure.
Xavi Argemí
La magia del color en la fotografía
digital. Gabriel Brau Gelabert
Mitologia per a profans. Antoni Janer Torrens

NOVETATS INFANTILS I
JUVENILS FEBRER 2021
FICCIÓ
De pressa, de pressa! Clotilde Perrin
Gelsomino al país dels mentiders.
Gianni Rodari
On és tothom? Tom Schamp

Cada mes, al llarg de l’any
L’Endevinalla de la Rita: qui
l’encerta l’endevina:

CONEIXEMENTS
Criatures màgiques i bèsties mítiques. Professor Mortimer
El meu primer llibre del cosmos.
Sheddad Kaid-Salah Ferrón
Microbis monstruosos. Professor
Marc Van Ranst

NARRATIVA JUVENIL
Empleneu la butlleta amb la vostra
resposta. Entre totes les butlletes
amb la resposta correcta sortejarem
un llibre. Per a nens i nenes fins als
11 anys. Què és?

UN OCELL D’ULLS
ESBATANATS,
QUE AMB ELS SEUS ESGARIPS,
HI POSA MÚSICA, A LES NITS

NOVETATS A LA
BIBLIOTECA
FICCIÓ
El cielo de medianoche. Lily BrooksDalton
Augi és el darrer astrònom a l’Àrtic.

El Ickabog. J. K. Rowling
Cómo robar un banco. Tom Mitchell

CÒMIC
El pacto del letargo Miguelanxo
Prado.
Patria Toni Fejzula

CINEMA
Día de lluvia en Nueva York Woody
Allen
Intemperie Benito Zambrano
Espanya / Portugal 2019 DVD CINE

MÚSICA
El senyal que esperaves Els Amics
de les Arts
Fins a maig no revisc Maria Jaume
FOLK

Places limitades. Cal inscripció omplint el formulari que trobareu a:
https://www.bibgirona.cat/biblioteca/porqueres/biblio/1469

TROBADA JOVE
Dijous 25 a 2/4 de 7 de la tarda

XERRADA VIRTUAL

A PORQUERES, CREIXEM PLEGATS
Divendres 5 a les 7 de la tarda
Com acompanyar la sexualitat dels
infants a càrrec d’Anna Salvia, psicòloga en educació i salut sexual.
Places limitades. Cal inscripció omplint el formulari que trobareu a:
https://www.bibgirona.cat/biblioteca/porqueres/biblio/1464
HORA DEL CONTE AL PORXO DE LA
BIBLIOTECA
Dimecres 24 a les 5 de la tarda Contes i màscares, a càrrec de la Companyia La Sal d’Olot. Cada nen/a haurà
de portar el seu estoig amb colors i
nosaltres posarem el cartró semirígid per fer la màscara.
Activitat adreçada a nens i nenes a
partir de 4 anys

Depenent de la situació epidermiològica es farà virtual o presencial
Projectarem la pel·lícula El blues de
Beale street dirigida per Barry Jeankins.

CÍVIC DE PORQUERES

APRÈN DES DE CASA!
Depenent de la situació epidermiològica es farà virtual o presencial
Trobada per comentar el llibre “Tan
sols viure” amb el seu coautor i veure el documental 18+1
Cal inscripció https://www.bibgirona.
cat/biblioteca/porqueres/biblio/1468
CLUB DE CINEMA
Divendres 26 a les 7 de la tarda

Tria i remena entre els nou tallers en
línia disponibles i troba el teu taller
ideal!
Formació en línia de l’1 de febrer al
26 de març.
CUINA - BATCH COOKING
En aquest curs, en @llucsky, xef de
@canxapes, t’explicarà com ens hem
de planificar i organitzar per preparar
una sèrie de menús setmanals cuinant
únicament una tarda.

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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CURSOS I TALLERS

TAST DE VINS AMB LA @consultabanyoles
En aquest taller tastarem molts vins,
farem un recorregut per les seves
diferents tipologies i aprendrem una
mica més de cadascuna a través del
seu tast. Perfecte per fer en parella!
ALIMENTACIÓ PREVENTIVA PER A
TOTHOM
És complicat organitzar un menú setmanal equilibrat i saludable. Aprèn
a crear-lo amb la nutricionista @
bertapinutricio!
COSTURA. TOTE BAG A MIDA!
Et proposem un curs en línia d’iniciació
al món de la costura amb @irenebosc
LLENGUA DE SIGNES
La llengua de signes és tot un món! El
taller, impartit per les professores de
@MultiSignes, disposa de dos nivells:
iniciació i intermedi.
VINYASA YOGA IN ENGLISH AMB @
tadayoga. This course is an 8-weekintroduction to Vinyasa yoga. Try yoga
as a spiritual tool to connect you with
the present!
CÍVIC SALUT - GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA*
En aquest taller, impartit per Isabel
Robirola, es farà un treball global del
cos a partir d’estiraments, respiraci-

ons, exercicis hipopressius i sessions
de relaxació. @puntgallet
CÍVIC SALUT - PILATES*
Guanya flexibilitat, evita males postures i redueix l’estrès i el mal cervical
o d’esquena. Com? Practicant pilates
amb la Sandra Ferrer!
CÍVIC SALUT - IOGA*
En les classes de ioga d’en Raül Carracelas faràs consciència del moment
present i desenvoluparàs actituds i
patrons mentals positius que t’ajudaran a estar millor durant el teu dia
a dia. @ioga.banyoles
—
*Aquestes classes han estat enregistrades durant l’aturada d’activitats
presencials al Centre Cívic. Les posem
a la vostra disposició a un preu molt
econòmic perquè pugueu fer salut
a casa!
—
Inscriu-t’hi a través de www.centrecivicporqueres.cat.

Casal Cívic
Banyoles
C.Josep M. Bohigas, 19 | 972 57 11 62 |
cc.banyoles@gencat.cat Banyoles

Programació Casal Cívic Banyoles
gener/abril 2021

////////////////////////
SALUT I BENESTAR

Respiració i moviment conscient
- activitat en línia
Consisteix a fomentar hàbits naturals
saludables alliberant tensions físiques,
bloquejos mentals i desequilibris emocionals.
del 27 de gener al 24 de març
dimecres, de 19 a 20.15 h
a càrrec de Cesc Aromir

Gestió d’emocions en temps de
COVID - activitat en línia
del 26 de gener al 23 de març
dimarts, de 10 a 11.15 h
a càrrec de Natali Pintos

Estiraments - activitat en línia
Exercicis de relaxació i flexibilitat
del 26 de gener al 23 de març
dimarts, de 19 a 20.15h

a càrrec de Queralt Aloy
Ioga suau - activitat en línia
Exercicis corporals de ioga per tenir
cura de l’equilibri entre cos i ment
que ens ajudin a tonificar, a controlar la nostra respiració i a relaxarnos. del 26 de gener al 24 de març
dimarts, de 17.15 a 18.30h - grup 1
dimecres, de 9.30 a 10.45h - grup2
a càrrec de Raül Carracelas
Memòria - activitat en línia
Exercitem la memòria

Prepara les teves
calçotades a

Pg. Mossén Constans, 259 • Banyoles Tel. 972 57 35 02 / 661 77 05 52
Ctra. Borgonyà s/n Cornellà del Terri carnisseriatotbo@gmail.com
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del 22 de gener al 26 de març
divendres, de 16 a 17.30h - grup 1
divendres, de 17.30 a 19h grup 2 a càrrec de Montse Serret

Relaxació - activitat en línia
Programa Gent Gran Activa.
del 14 de gener a l’ 1 d’abril
dijous, de 9.15 a 10.15 h
a càrrec de Marc Sallarès
Àrea de Benestar Social - Consell
Comarcal del Pla Estany 20 euros/curs
Inscripcions a l’Àrea de Benestar Social
del 7 al 13 de gener de 9 a 14h.
////////////////////////
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS

Havaneres i cançons de taverna activitat en línia
Cantarem cançons de taverna acompanyats per l’acordió d’en Nasi
del 26 de gener al 23 de març
dimarts, de 10.30 a 12 h
a càrrec de Nasi Marco
///////////////////////
ACTIVITATS FÍSIQUES

Gimnàstica de manteniment -activitat en línia
Exercicis per posar-se en forma
del 25 de gener al 22 de març dilluns,
de 10.30 a 12 h a càrrec de Jordina
Mercader

Hipopressius - activitat en línia
Gimnàstica abdominal
Aquesta activitat està contraindicada
en cas de cardiopatia i hipertensió
del 22 de gener al 26 de març divendres, de 10.30 a 11.45 h
a càrrec de Mar Bufí
GAC Glutis, abdominals i cames - activitat en línia
Exercicis per enfortir glutis, abdominals i cames
del 28 de gener al 25 de març
dijous, de 18.30 a 20 h
a càrrec de Jordina Mercader
////////////////////////
PROJECTES DE PARTICIPACIÓ SOCIAL
I VOLUNTARIAT

Grup d’Ajuda Mútua (GAM)

CICLE DE RELATS VIRTUALS
Les 1000 cares del masclisme encobert..
Relats de dones per visibilitzar i combatre agressions normalitzades vers
les dones.
Cada mes els relats es publicaràn a
Instagram; @aodbanyoles
Twiter: @aodbanyoles
Facebook: Ateneu Aod
Més informació: Telèfon:
633420390. e-mail: ateneudona@
gmail.com Lloc web:donesbanyoles.
blogspot.com.

pels familiars de les persones amb
problemes de salut mental
Espai d’escolta i comprensió, al qual
diverses persones que compartim un
mateix problema, dificultat o preocupació ens reunim per intentar superar
o millorar la nostra situació.
11 de febrer
11 de març
dijous, de 11 a 13 h
Associació Família i Salut Mental de
Girona i Comarques

El Mirador
de l’Estany
US RECORDEM QUE TENIM
SERVEI DE CENTRE DE DIA
AMB RECOLLIDA I TORNADA
A DOMICILI

FUNDACIÓ ESTANY
ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES Obert a les famílies de persones amb discapacitat/TEA de
qualsevol edat, del Pla de l’Estany i fora de la comarca

Residència
per a gent gran

Ctra. Banyoles a Figueres, km. 1.5
17820 Banyoles (Girona)
elmiradorestany@gmail.com
www.elmiradorestany.com

Tel. 972 58 04 63
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CURSOS I TALLERS

INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT,
ORIENTACIÓ
Us escoltem i intentem donar resposta
a les vostres necessitats de suport,
informació, orientació, ... sempre treballant conjuntament amb vosaltres.
Gratuït

CARME BADOSA

ACUPUNTURA I TERÀPIES ORIENTALS
Classes Qi Gong:
Dilluns de 17 a 18 h
Dijous de 9,15 a 10,15 h
Divendres de 19,15 a 20,15 h

ESPAI FAMILIAR

Trobades mensuals virtuals amb
altres famílies (mares, pares, germans/es, avis/es, etc.) amb el
suport d’un professional (Ferran
Capità) on es tracten temes d’interès comú. Gratuït

Constel·lacions Familiars:
Dissabte 19 de desembre de 10 a 13 h.

GRUP FAMÍLIES AMB INFANTS/JOVES
AMB TEA

Trobades mensuals virtuals amb
altres famílies per tractar temes
relacionats amb el TEA. Dinamitzat
per una professional especialista
amb TEA (Georgina Delemus)
Gratuït
PERSONAL DE SUPORT AL DOMICILI

Servei de suport al domicili per
conciliar la vida familiar o per descans. Pot ser des d’una hora a la
setmana a vàries hores en funció
de les necessitats de cada família.
Preus molt reduïts
XERRADES

Al llarg de l’any organitzem diferents xerrades relacionades amb
la discapacitat i el TEA orientades
a les famílies. Gratuït
SERVEIS ESPECIALITZATS INFANTS I
JOVES AMB TEA

Sessions individuals terapèutiques,
grups d’habilitats socials, suport
implementació de sistemes augmentatius de la comunicació i sistemes de regulació de la conducta,
etc. Preus molt Reduïts
INCLUSIÓ ENTORN COMUNITARI

Suport i acompanyament per a la inclusió en activitats extraescolars, activitats
d’oci, esportives, culturals, etc.
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Novetats: FEBRER
Dilluns
9:30h - 11h Ioga
17h - 18:30h Ioga embaràs
19h - 20:30h Ioga adults
21h - 22h Tai Txi
Dimarts
7:15h - 8:30h Ioga adults
9h - 10h Pilates
16h - 17h Pilates
18h - 19:30h Ioga adults
20h - 21:30h Ioga adults
Dimecres
17h - 18:15h Mares nadons
19h - 20:30h Ioga adults
21h - 22:15 h Ioga
Dijous
7:15h - 8:30h Ioga adults
9:30h - 10:30h Tai Txi
16:30h - 17:30h Ioga adolescents
18:30h - 19:45h Ioga adults
20h - 21:30h Ioga adults
20h - 21:30h Ioga embaràs
Divendres
15:15h - 16:30h Ioga
17h - 18h Ioga Nen@s
Centre Om
C/ Josep Tarradelles, 16
Banyoles
Tel. 625 85 58 12
ombanyoles@gmail.com

TEAM FIT
Data: De l’1 de febrer al 3 de maig
Horari: De dilluns a divendres de
16.30 a 17.30 h.
Lloc: Institut Josep Brugulat, Institut
Pere Alsius i Institut Pla de l’Estany.
Destinataris: Joves de 1r a 4t d’ESO

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Dates: Del 22 de setembre al 22 de
juny
Lloc: Banyoles, Cornellà del Terri, Esponellà i Sant Miquel de Campmajor
Destinataris: Adults i Gent Gran
Activitats: Activitats de manteniment i millora de la condició física
Inscripcions: Al telèfon del Consell
Esportiu 972 58 13 44

EXERCICI FÍSIC I SALUT
“PILATES”
Dates: Del 24 de setembre al 17 de
juny
Horari: Dijous de 15.15 a 16.15 h.
Destinataris: Adults i Gent Gran
Activitats: Activitats de manteniment i millora de la condició física
amb base de Pilates
Inscripcions: Al telèfon del Consell
Esportiu 972 58 13 44
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Horari de la cuina:
De 6h a 11:30h / 13h a 15:30h
Dijous, Divendres, Dissabte,
Diumenge i Dilluns
Sopar dijous i diumenge de 20h a
22h. Divendres i dissabte de 20h
a 22:30h
Dimarts i Dimecres tancat per descans
del personal

Barri Can Mach s/n baixos
17844 Cornellà del Terri Telèfon: 972 59 48 94

Menjar per
emportar
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CURSOS I TALLERS

RELAXACIÓ
Dates: Del 14 gener a l’1 d’abril 2021
Horari: Dijous de 09.15 a 10.15 h.
Destinataris: Adults i Gent Gran
Activitats: Activitats de relaxació i
control de la respiració

IOGA
Dates: Del 24 de set. al 17 de juny
Horari: Dimecres de 16.30 a 17.30 h.
Divendres de 10.30 a 11.30 h
Destinataris: Adults i Gent Gran
Activitats: Ioga Suau

ves de la comarca
Destinataris: Nens i nenes de P3 a
6è de primària

BALL I RITME CURS 20/21
Dates: De l’1 d’octubre al 28 de
maig
Horari: 16.30 a 17.45 h
Lloc: Escola La Draga
Destinataris: Nens i nenes de P3 a
6è de primària

TARDA JOVE

JOVES EN DANSA
Dates: Del 15 d’octubre al 3 de juny
Horari: 17.30 a 18.30 h
Lloc: Escola Pla de l’Ametller
Destinataris: Joves de 1r a 4t d’ESO
i Batxillerat

ESPORT I BARRIS
Dates: Del 13 d’octubre al 4 de juny
Horari: Barri de Sant Pere: dimecres
(joves) i divendres (infants) de 17.00
a 18.30 h
Lloc: Barri de Sant Pere: pista de
bàsquet
Destinataris: Infants de 1r a 6è de
primària; Joves de 1r a 4t d’ESO

Dates: Fins al 28 de maig
Horari: Migdies
Lloc: Escoles i instal·lacions esporti-

Dates: Del 13 d’octubre al 3 de juny
Horari: Dimarts i dijous de 17.00 a
18.30 h Lloc: Dimarts: Escola Baldiri
i Reixac Dijous: Escola La Draga
Destinataris: Joves de 1r a 4t d’ESO
i Batxillerat

ANUNCIS PER PARAULES

publiqueu gratuïtament lagendabanyoles@gmail.com

ESCOLA MULTIESPORTIVA CURS
20/21

ETS EMPRENEDORA/OR? T’agrada
treballar lliure d’horaris, respectant el
medi ambient? Truca’m 686832402 i
t’ho explico.
BUSCO PERSONES EMPRENEDORES
per associar-se de forma independent
a empresa austríaca, única en concepte
de FRESCOR. Tel 686 832 402
TENIM LLOC A BORGONYÀ per guardar
caravanes o autocaravanes a dins i a fora,
amb dret a aigua i llum. Tel. 629 513 654

Més Info.: www.ceplaestany.cat

VOLS TENIR EL TEU PROPI HORT a Banyoles, truquem i ens el mirem.
Tel. 629 513 654

MESTRA TITULADA, fa classes de reforç a
primària, Preus econòmics i resultats excel·
lents Tel. 686 832 402

MEDIADORA FAMILIAR (separacions,
herències, negocis familiars) Montse
Magin Telèfon 676 539 546, Joan Maragall 16 Porqueres.

RESTAURACIÓ i decoració de mobles i
objectes, pressupost sense compromis. tel.
667940819 www.obrador3a.com

LLOGO CASA DE PÀGES (PLA DE L’ESTANY). Tel. 657 506 832

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

SERVEI INTEGRAL
I ALTAMENT QUALIFICAT

Josep Tarradellas, 2 Baixos 3 - 17820 Banyoles Tel. 972 570 003 www.assessoriaavui.cat
40

L’AGENDA / FEBRER 2021

36 anys
mimant el
teu cos!!

www.saloyang.com

T 972 57 40 91 • M 619 707 755

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
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Recomenacions
Literàries

Irene Tortós-Sala
Llibretera

Pedres a la butxaca
de Kathouder Adimi
Edicions del Periscopi
La manera com diu les coses l’Adimi m’ha encantat! Les seves reflexions, el com veu i sent la vida, el seu humor enmig de la seva llibertat
com a dona i el munt de contradiccions familiars i socials que giren al
seu entorn amb una escriptura fàcil i brillant fan que admiri aquesta
jove escriptora.
És la història d’una jove algeriana establerta a París que ha de tornar
al seu país d’origen per assistir al casament de la seva germana
petita. Ella essent la gran continua soltera i les trucades que rep de
la mare sempre hi surt, en un moment o altre, que ha de trobar un
home i casar-s’hi.
La importància del matrimoni, amb tota la seva força, fa que revisi
en quina situació i entorn es troba. Semblaria que el ser normal i feliç seria està casada encara que no sempre és l’ideal. Hi ha qui conviu
en matrimoni i es troba molt més sol que quan viu sol.
“Tothom parla d’amor amb majúscula, d’amor malaguanyat, d’amor
amb un gran cor. Però a la merda l’amor. A la nit, no penso en l’amor. Penso en l’amistat, en les
rialles, en els secrets xiuxiuejats a cau d’orella, en els ulls plens de malícia. Penso en la Clothilde
que és tan lluny, en el banc on ens asseiem i en el cafè calent que compartim.”
Llibreria L’Altell c/Canal 2. 17820 Banyoles
Tel 972 580 270 www.laltell.cat

@LlibreriaLAltel

Has de llegir “El catalanisme a Banyoles”
si vols saber: Qui va ser el primer
independentista banyolí.
Quan va navegar per primer cop la senyera a
l’Estany.
Perquè el Pla de l’Estany és la comarca més
independentista de Catalunya.

De venda a les llibreries de Banyoles!
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@llibrerialaltell

@llibrerialaltell
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Menjar i Beure

AL BORN
Platets i tapes aptes per a tothom!
Servei per emportar i a domicili
Obert per les festes de nadal i cap
d’any. Tallers de cuina i tastets de vins
c/ Àngel Guimerà, 14 Banyoles
T 972 98 17 08

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

CAN PERICUS GASTROBAR

17820 PASTA ARTESANA

Dinar: divendres, dissabte i
diumenge. Sopar cada dia.
Plaça Catalunya,3, 17820 Banyoles
972 583 984

Horari només migdia dijous
divendres i dissabte.
c/ Abeuradors, 6 - Banyoles
T 665 820 254

EL TROBADOR

NUMIDIA - KEBAB - PIZZA

Tastet a la carta. Frankfurts,
Bradwurts, Cervela, Xistorra,
Pikantwurst, Tirolesa...

MENJAR PER EMPORTAR
C/ Born, 10 - Banyoles
626 100 005 / 972 665 868

Pizzas - dürüm - döner - tajin cuscús - sopa - harira - pollastre a
l´ast - entrepanes C/ Llibertat, 105
- Banyoles T 632 969 063

RESTAURANT LA CARPA
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 • Banyoles
T 872 09 28 01 / 612 40 82 61

CA LA FLORA
Sopars a la fresca. Sandvitxeria Creps - Amanides - Torrades.
C/ llibertat 77 - 17820 Banyoles
T 972 58 24 80 info@calaflora.com
www.calaflora.com
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IRIS
Croisanteria - cafeteria
Pl. Estudis, 9 • 17820 Banyoles

T 972 57 10 94

RESTAURANT - TABERNA
LA PARRA
Plaça de les Rodes, 41 Banyoles
972 57 15 00 / 650 56 20 21

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

PIZZA DON CAMILO
Pizzes artesanes amb servei a domicili a Banyoles, Porqueres, Camós
i Melianta o per recollir al local.
OBERT CADA DIA de 18:30 a 23:30.
Ronda Monestir, 86 Banyoles.
693769209 - 694440042

A Bo i Fet us oferim plats cuinats casolans
amb productes de qualitat.
Preparem de forma artesanal receptes de cuina tradicional
catalana com les de tota la vida, perquè mengis com a casa.

Bacallà amb samfaina

Vedella amb rovellons

Rostit de pollastre i botifarra

Cargols

Brandada de bacallà

Canelons de rostit

Ctra. Camós, 73 - 17820 Banyoles Tel. 972 570 762 www.boifet.cat
L’AGENDA / FEBRER 2021
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Menjar i Beure

CORNELLÀ

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

MIERES

BAR EL CAPRITX
Avinguda de Girona, s/n
Cornellà del Terri.
Tancat diumenge tarda
T 972 59 47 70

SERINYÀ

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

VILAVENUT

QUATRE FOCS
Especialistes en brasa.
Menú de migdia 14€
Dilluns i dimarts tancat
Pujals dels Cavallers, 23 - Cornellà
del Terri
T 972 59 40 97

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

CAN SALVI
Menú 11,50€ de dimecres a
divendres. Caps de setmana Menú
degustació 25€ i carta. 17833
Vilavenut T 972 57 24 61

Donem suport als establiments del Pla de l’Estany.
Demana menjar per emportar!!

Ronda Monestir, 80 Banyoles
Tel. 972 57 40 56
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Dilluns a divendres
de 5:30h a 22h
Dissabte de 8h a 15h
Diumenge i festius tancat

A

PUNT DE TROBAD

N
O
G
Í
L
O
P
EL
MENÚ DIARI, RACIONS,
SOPARS, ESMORZARS
Menjar per
emportar

C/ Paper, s/n Tel. 972 58 27 14 - 17820 Banyoles
L’AGENDA / FEBRER 2021
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de 10h a 20h

Per a més informació:

6 de març 2021

www.banyolescomerciturisme.cat
de 10h a 20h
Per a més informació:

www.banyolescomerciturisme.cat

EOG_21

al carrer
6 de març 2021
al carrer

EOG_21
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