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03. Dimecres
LECTURA EN ANGLÈS

ENGLISH READING 
CLUB

 Dimecres 3 de març
 20:00 h

 Biblioteca Pública

Registration: Sign up at the 
library. There are limited 
places
No Charge!  Most books and 
articles will be provide by the 
Libray. You may be asked to 
buy one book per term.

CLUB DE LECTURA

“EL COLIBRÍ”
De Sandro Veronesi.

 Dimecres 3 de març
 20:15 h

 Espai Eat Art

Necessari Confirmar assistència 
a: laltell@laltell.cat

04. Dijous
PRESENTACIÓ LLIBRE

EL CAS DE LA 
XINXETA

La bogeria de l’enamorament 
i la cerca d’un sentit a la vida 
controlen els fils que mouen 
els protagonistes d’El cas 
de la xinxeta: la Daniel·la, 
metgessa a l’Hospital Clínic 
de Barcelona, el Josep-Lluís, 
arqueòleg al jaciment de la 
Draga a Banyoles, i l’Agnès, 
estudiant de literatura a la 
Universitat de Barcelona. 
Presentació a càrrec del Dr. 
Antoni Palomo, arqueòleg del 
jaciment neolític de la Draga, i 
Lourdes Corbera, autora.

 Dijous 4 de març

 19:00 h / Gratuït

 Sala d’Actes Museu Darder

Més informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles, 
comunicaciomuseus@ajba-
nyoles.org; Tel. 972574467

XERRADA

I ARA LA VACUNA. 
DUBTES I 
ACLARIMENTS

Xerrada per aclarir dubtes 
i consultes sobre les noves 
vacunes contra la Covid-19. 
A càrrec de Montse Gassiot 
Ramió, del Servei de Vigilàn-
cia resposta a emergència en 
Salut Pública del departament 
de Salut de la Generalitat

 Dijous 4 de març

 8 del vespre Xerrada en línia

Inscripcions a acciosocial@
ajbanyoles.org

05. Divendres
MÚSICA I DANSA

LABORATORIA
RERELTELÓ “Flamenc expe-
rimental, multidisciplinari i 
feminista”
LaboratoriA són Aina Núñez, 
Isabelle Laudenbach, Cristina 
López i Ana Brenes. Y perdí mi 
centro és el seu nou especta-
cle, un projecte d’experimen-
tació musical i escènica que 

PROGRAMA D’ACTIVITATS
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proposa un viatge espacial 
per investigar sobre els rols 
de gènere i la creació com a 
forma de vida.

 Divendres 5 de març

 20:30 h / 10€ 

  Centre Cívic de Porqueres

CLUB DE LECTURA

LLEGIR TEATRE
Comentarem la lectura de La 
nit de la iguana de Tennessee 
Williams organitzarem la 
sortida al Teatre Nacional de 
Catalunya. 

 Divendres 5 de març
 19:00 h

 Biblioteca de Porqueres

Xerrada virtual. Cal inscripció 
prèvia 972 58 38 98

06. Dissabte
COMERÇ

GANGUES AL 
CARRER

Gangues al carrer. 2X1 als 
Museus

 Dissabte 6 de març

 10h a 20h

 Carrers de Banyoles

MUSICOTERAPIA RECEPTIVA

MOMENTS 
AUTOCURA 
CONSCIENT! 

Dissabte dia 6 de març en el 
marc del programa “ Dona 
Conscient”, ens endinsarem 
en una travessia plena de 
sons, imatges, sensacions i 
emocions. Deixarem que la 
música ( en femení ) ens guiï 
cap a on el nostre jo holístic 

vulgui navegar, fluïr.

 Dissabte 6 de març

 10:00 h 

  Passeig de les Saques, 7
Inversió: 10€
Inscripcions: 
Annia 619 905 153

VISITES GUIADA

VISITA AL PARC 
NEOLÍTIC DE LA 
DRAGA

En la visita al parc, podrem 
entrar a dins les reconstruc-
cions de les cabanes prehis-
tòriques i descobrirem el dia 
a dia d’un grup de pagesos i 
ramaders neolítics. D’aques-
ta manera esbrinarem què 
menjaven, què caçaven, què 
cultivaven, quins estris i eines 
utilitzaven, etc.

 Dissabte 6 de març

 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; comunicaciomu-
seus@ajbanyoles.org
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VISITA ARqUITECTòNICA

CINC CÈNTIMS DE 
CREACIÓ LOCAL: 
ARqUITECTES I 
CIUTAT
El cicle finalitzarà amb una vi-
sita guiada que ens aproparà 
a algunes obres cabdals dels 
quatre arquitectes, recorrent 
l’arquitectura i el patrimoni 
de la ciutat des de principis 
del segle XX fins a l’actualitat.
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 6 de març

 12:00 h / Activitat gratuïta

 Oficina de Turisme

PRESENTACIÓ LLIBRE

PAISATGE I AIGUA

L’art pictòric al voltant de 
l’estany de Banyoles
de l’autora Anna Bahí i Tarafa

 Dissabte 6 de març

 12:00 h 

 Sala d’actes de 
l’Ajuntament de Banyoles

07. Diumenge

PASSEJADA 
FEMINISTA
“Volem caminar tranquil.les 
de dia i de nit”

 Diumenge 7 de març

 10:30 h 

 Pavelló de la Draga

La pandèmia ens ha marcat 
molts aspectes de les nostres 
vides: en el terreny laboral, de 
les relacions, de les cures, de 
la salut,etc..
Entre d’altres s’ha intensificat 
o modificat l’ús que estem 
fent dels espais naturals o a 
l’aire lliure. Uns espais que 
veiem que no estan lliures de 
violències masclistes. 
Anem plegades a reivindicar 
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que no estem soles i que no 
tenim por.
Anem juntes a fer dels carrers 
i natura, espais nostres, rea-
propiant-nos-els.
Mantenint totes les mesures 
de seguretat davant la COVID. 
Organitza Xarxa Feminista 
Pla de l’Estany

08. Dilluns

DIA INTERNACIONAL 
DE LA DONA
• Lectura del manifest fet per 
les entitats.
• Presentació de la xarxa 
feminista,
• Inauguració de l’exposició 
de creacions pe la igualtat

 Dilluns 8 de març

 19:00 h 

 Plaça Major

Organitza Xarxa Feminista 
Pla de l’Estany

09. Dimarts
CLUB DE LECTURA

ÀNIMA DE 
TRAMUNTANA
De Núria Esponellà
Un relat intimista i evocador 
que ens transporta de Rhode 
a Arse, passant per Indika i 
Empòrion, amb el paisatge de 
l’Empordà antic de rerefons.
Ens hi acompanyarà l’autora
Activitat emmarcada en els 
actes de commemoració del 

Dia de la Dona i en els actes 
de difusió del Fons Francesca 
Bartrina, de literatura i dona.

 Dimarts 9 de març

 19:00 h / Gratuït

 Sala d’Actes Museu Darder

Més informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles, 
comunicaciomuseus@ajba-
nyoles.org; Tel. 972574467

11. Dijous
DIJOUS CULTURALS

COVID I SALUT 
MENTAL

A càrrec d’Anna Mariscot Bas, 
psiquiatra.

 Dijous 11 de març

 5 de la tarda

 Sala d’Actes del Museu 

PORTAR 

ALGUNA PEÇA 

DE ROBA LILA
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Darder i en directe pel canal you-
tube dels Museus de Banyoles.

Més informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles, 
comunicaciomuseus@ajba-
nyoles.org; Tel. 972574467

 HORA DEL CONTE

CONTES POPULARS 
CATALANS

A càrrec de Joan de Boer
Contes populars catalans és 
un espectacle de narració 
oral dedicat a les nostres 
rondalles. Reviurem alguns 
dels contes populars catalans 
més coneguts i en donarem 
a conèixer altres que gairebé 
ja havien desaparegut. Una 
sessió d’homenatge als contes 
nostrats.

 Dijous 11 de març

 17:30 h

 Biblioteca Pública

Cal inscriure’s prèviament a la 
Biblioteca, telefònicament o 
permail: 972 57 16 02 / biblio-
teca@ajbanyoles.org

EL DOCUMENTAL DEL MES

THE LETTER

Maia Lekow & Christopher 
King. Kenya (2019) 82 min. 
VO en anglès, suahili i giria-
ma, subtitulada en català.
Què faries si acusessin a la 
teva àvia de bruixeria? Els 
temps de la Santa Inquisició 
queden aparentment lluny, 
però avui en dia, a Kènia, la 
realitat de les dones amb una 
sensibilitat especial és dramà-
tica i ens fa reviure el terror 
de l’Edat Mitjana.

 Dijous 11 de març

 20:30 h / 3 €

 Auditori de l’Ateneu

12. Divendres
BIBLIOXERRADA

HISTòRIES D’UNA 
PANXA
Onze dones comparteixen 
les seves experiències, però 
sobretot les seves vivències 
entorn d’un desig, el de ser 
mare.
a càrrec de les autores Maite 
Marcó i Eva Gasull 

 Divendres 12 de març
 19:00 h

 Biblioteca de Porqueres

Xerrada virtual. Cal inscripció 
prèvia 972 58 38 98

TEATRE PROFESSIONAL

EL SILENCI DELS 
TELERS

Una obra de teatre amb la 
dona treballadora com a 
protagonista.

La Pilar i la Carme van viure i 
treballar tota la vida en una 
de les colònies tèxtils que van 
florir, a finals del segle XIX, a 
les ribes dels nostres rius. Tot i 
que les colònies van anar tan-
cant a partir de la dècada dels 
80 del segle passat, la Pilar i 
la Carme, d’alguna manera, 
encara són allà. 

Inspirat en el llibre El silenci 
dels telers, d’Assumpta 
Montellà.

 Divendres 12 de març

 20:30 h /  Durada: 75 min.

 Teatre Municipal / 15€
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Plaça dels Turers, 12  17820 Banyoles Tel. 972 57 48 68    622 643 101

NOVA COL·LECCIÓ
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13. Dissabte

 CONTES EN ANGLÈS

STORY TIME

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

 Dissabte 13 de març

 11 h

 Biblioteca Pública

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

PRESENTACIÓ DEL CòMIC

“LLIBRE DE 
CAVALLERIES”
A càrrec de Julià Guillamon  
Toni Benages
Espectacular adaptació al 
còmic de la novel·la d’aventu-
res medievals i fantàstiques 
de Joan Perucho, el protago-
nista de la qual és un banyolí. 

Julià Guillamon n’ha adaptat 
el text i Toni Benages les 
il·lustracions.

 Dissabte 13 de març

 12 h / Gratuït

 Sala d’Actes Ajuntament

VISITA GUIADA

ESTUDI TALLER 
CARLES FONTSERÈ

S’ofereix visita guiada a 
l’estudI taller del polifacètic 
artista Carles Fontserè

 Dissabte 13 de març

 A les 12 del matí

Aforament limitat. Cal inscrip-
ció prèvia mitjançant formulari
Info: 972 58 38 98

VISITA GUIADA

VILAUBA EN 3D

La Vil.la fou un centre 
d’explotació del territori, 
que funcionà durant gairebé 
tot el període romà. La seva 
evolució al llarg de 600 anys 
ens ha permès conèixer la 
zona residencial, la rústica i la 
d’explotació. Ens passejarem 
per la part residencial de la 
vil·la i amb l’ajuda de la recre-
ació virtual en 3D entendrem 
com funcionava la casa, quin 
era el seu sistema de vida i 
com s’organitzaven els seus 
habitants...

 Dissabte 13 de març

 17:00  h / Durada: 1 hora i 
30 minuts

 Vil·la romana de Vilauba

Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 
2,5 euros; menors de 6 anys, entrada 
gratuïta.
Informació i reserves: Museu Arque-
ològic de Banyoles, 972 57 23 61; 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
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   CORTINES DE VIDRE   BALCÓ PVC AMB PERSIANA

  FINESTRA DE PUNT RODÓ

   MALLORQUINA   MOSQUITERA

  PORTA PVC

  BALLESTA    TANQUES DE JARDÍ
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TARDES DE CIÈNCIA

30 ANYS DE 
DINÀMICA DEL 
TERRITORI DE 
CATALUNYA DES 
DELS SATÈL·LITS

A càrrec Xavier Pons.
Després d’una introducció 
a la Teledetecció (tipus de 
satèl·lits i sensors) passarem 
a explicar com analitzem les 
imatges i el resultat de les 
dades quinquennals que hem 
elaborat en els darrers 30 
anys (com augmenta la super-
fície de bosc, disminueix la de 
conreus, etc). Acabarem amb 
una pinzellada sobre com els 
drons ens estan ajudant sinèr-
gicament amb els satèl·lits.

 Dissabte 13 de març

 19:00  h / Gratuït

 Sala d’Actes del Museu 
Darder i en directe per 
Youtube 

Més informació i reserves: Museu 
Darder de Banyoles, comunicaci-
omuseus@ajbanyoles.org; Tel. 
972574467

MÚSIqUES MODERNES

GINESTÀ
Des que han irromput a l’esce-
na musical catalana, Ginestà 
han demostrat que han vingut 
per quedar-se. La banda dels 
germans barcelonins Serra-
solsas ja ha guanyat un Premi 
Enderrock per votació popular 
al Millor disc de cançó d’autor 
per l’àlbum homònim (Kasba 
Music, 2019) i un Premi Cer-
verí a la millor lletra en català 
per Estimar-te com la terra. La 
quotidianitat i els seus ideals 
impregnen les seves compo-
sicions.

 Dissabte 13 de març

 20:30 h / 8 € anticipada / 
11 € taquilla

 Auditori de l’Ateneu

14. Diumenge

 ESPECTACLE INFANTIL

ORBITAL
Cia. Farrés Brothers
De vegades ens tenim a prop. 
De vegades lluny. Com es 
fa una abraçada des de la 
distància?

 Diumenge 14 de març

 12h i 17h / Durada: 55 min.

 Teatre Municipal

Preu: anticipada 5 € / taquilla 7 €

18. Dijous

 CLUB DE LECTURA 

INFANTIL

L’ILLA DE 
PAIDONÈSIA
Conductor: Xavi Garcia, 
bibliotecari.
En Nicolau Rouretort, un nen 
de nou anys, viatja en vaixell 
amb els seus pares i s’avor-
reix. Els pares, a més a més, 
discuteixen tota l’estona. 
En Nicolau, ben tip, agafarà 
en préstec un dels bots de 
salvament del vaixell i se 
n’anirà a una illa petita. Aquí 
començarà una aventura en 
què l’illa s’omplirà d’infants 
i que s’embolicarà de mala 
manera.

 Dijous 18 de març

 17:00 h

 Biblioteca Pública
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LLIBRES

TARDA PHILLIPE 
SANDS: RUTA 
D’ESCAPADA
Amb Isabel Obiols, editora i 

Ricard Vela, traductor.

 Dijous 18 de març
 19:30h

 Espai Eat Art

Necessari Confirmar assistència 
a: laltell@laltell.cat

19. Divendres
TEATRE D’OBJECTES

CONSERVANDO 
MEMORIA
“Un homenatge poètic a tots 
els avis i totes les àvies”

A RERELTELÓ ens encanta el 
teatre d’objectes i sabem que 
a vosaltres també, per això no 
podíem perdre l’oportunitat 
d’oferir-vos aquesta meravella 
d’El Patio Teatro: Conservan-
do memoria.

 Divendres 19 de març
 20:30 h / 10€ 

  Centre Cívic de Porqueres

20. Dissabte
EN VIU I EN DIRECTE

J.N.SANTAEULÀLIA  
DEL DIETARI 2017
(dietari d’un any convuls) 
Conversarà amb Joan Estarrio-
la, batlle de Fontcoberta. 

 Dissabte 20 de març
 12:00h

 Espai Eat Art

Necessari Confirmar assistèn-
cia a: laltell@laltell.cat

VISITA GUIADA

BANYOLES 
MEDIEVAL: 
DEL CARRER AL 
MONESTIR
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Itinerari  per conèixer com es 
va fundar Banyoles i com s’hi 
vivia durant l’edat mitjana. 
El recorregut  permetrà pas-
sejar-nos  pels carrers actuals 
on encara hi podem trobar 
les empremtes d’aquella 
Banyoles medieval i arribarem 
al monestir de Sant Esteve on 
visitarem una joia del s.XV, 
l’Arqueta de Sant Martirià, 
considerada com una de 
les peces més remarcables 
de l’orfebreria medieval 
catalana.

 Dissabte 20 de març

 17:00 h / Durada: 1 hora i 
30 minuts

 Museu Arqueològic

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; comunicaciomu-
seus@ajbanyoles.org

MÚSICA CLÀSSICA

GIORqUESTRA 
AMB MARIOLA 
MEMBRIVES
La GIOrquestra, amb la 
col·laboració de la cantaora 
Mariola Membrives i sota la 
direcció de Francesc Prat, ens 
interpretarà una selecció de 
Canciones Antiguas Españolas 
de Lorca i El Amor Brujo, a 
més del Concierto para Clave 
y cinco instrumentos de Falla.

 Dissabte 20 de març

 20:30 h / 12 €

 Auditori de l’Ateneu

21. Diumenge
VISITA GUIADA

VISITA AL PARC 
NEOLÍTIC DE LA 
DRAGA

En la visita al parc, podrem 
entrar a dins les reconstruc-
cions de les cabanes prehis-
tòriques i descobrirem el dia 
a dia d’un grup de pagesos i 
ramaders neolítics. D’aques-
ta manera esbrinarem què 
menjaven, què caçaven, què 
cultivaven, quins estris i eines 
utilitzaven, etc.

 Diumenge 21 de març

 11:30 h / Durada: 1 hora i 
30 minuts

 Parc Neolític de La Draga

Preu: 4€ / Majors de 65 anys: 
2,5€ / Menors de 6 anys: 
gratuït.

Informació i reserves: Museu 
Arquelògic de Banyoles, telf: 
972572361 comunicaciomu-
seus@ajbanyoles.org

TEATRE

LO NUESTRO

Sala Flyhard
III Premi Teatre Barcelona al 
Millor text original (Eu Man-
zanares).
Finalista Premi Butaca al 
Millor Espectacle de Petit 
Format.
Nit de Cap d’Any. Una nit per 
estar en família i celebrar en 
harmonia l’arribada d’un nou 
any. Una nit per fer balanç de 
l’any que acaba i demanar
nous desitjos per al que 
comença. Però tots podem 
somiar en gran? O hi ha qui 
només pot tenir somnis que 
càpiguen dins una nou?

 Diumenge 21 de març

 19:00 h / 12 €

 Factoria d’arts escèniques
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22. Dilluns
BIBLIOXERRADA

ESTUDI TALLER 
CARLES FONTSERÈ
Parlarem amb l’autora de 
«Dones úniques» Montse 
Barderi

 Dilluns 22 de març

 a les 7 de la tarda

 Biblioteca de Porqueres

Xerrada virtual. Cal inscripció 
prèvia mitjançant formulari
Info: 972 58 38 98

23. Dimarts
ESPORT

VOLTA CICLISTA A 
CATALUNYA

El 23 de març Banyoles 
acollirà una etapa de la 
Volta Ciclista a Catalunya, una 
contrarellotge individual amb 
sortida i arribada al passeig 
de la Farga, que es va haver 
de suspendre l’any passat.

EDUqUEM EN FAMILIA

L’EDUCACIÓ SEXUAL 
POSITIVA, LA 
MENSTRUACIÓ I 
L’EJACULACIÓ

Eamb la participació de l’ex-
perta Anna Sàlvia.

 Dimarts 23 de març

25. Dijous

 BIBLIONADONS

BIBICONTES

A càrrec de David Planas
BiBiContes són cançons, mú-
sica, titelles, poesia i sons. 30 
minuts dedicats als més petits 
de la casa. Cançons, objectes 
i titelles ens serveixen per 
enllaçar petites narracions per 
obrir un món màgic i imagina-
ri, lliure de pol·lució, als més 
petits de la casa

 Diumenge 21 de març

 17:30 h

 Biblioteca pública

Cal inscriure’s prèviament a la 
Biblioteca, 972 57 16 02

CINEMA

TERRA DE TELERS

Projecció emmarcada al Cicle 
Gaudí 
Julieta (1923), una nena de 
sis anys, arriba amb la secva 
família al lloc en el que es 
desenvoluparà la seva  nova 
vida, a sobre un carro i amb 
un bagul com a únic equi-
patge. Els records de la seva 
infantesa feliç, marcats per 
la industrialització, l’ànima 
d’una nena que es converteix 
en dona i la duresa dels anys 
de la guerra fins a la caiguda 
de la dictadura, acompanya-
ran a l’espectador durant 
més de 60 anys, mostrant-li 
tots els camins que el destí 
ofereix. Finalment, els seus 
ulls savis imdurs es tancaran a 
l’únic lloc que ha conegut, la 
seva estimada colònia.

 Dijous 25 de març (pen-
dent de confirmació)

 20 h / 4,5 €

 Auditori de l’Ateneu
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Centre d’optometria i reeducació visual 

Tel. 972 58 49 86
banyoles@vistaoptica.com 

Vistaoptica es trasllada!!
El mes de març ens 
trobareu al c/Born 14

Amb els serveis d’optometria, 
audiologia i teràpia visual

Hi sereu molt benvinguts!
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26. Divendres
READING CLUB

“MY CONEY ISLAND 
BABY”
by Billy O’Callaghan.

 Divendres 26 de març
 20:15h

 Llibreria L’Altell

Necessari Confirmar assistèn-
cia a: laltell@laltell.cat

27. Dissabte

 ACTIVITAT FAMILIAR

INVESTIGUEM ELS 
MAMÍFERS

Vine amb família i descobri-
rem a través de l’observació, 
el tacte i la manipulació; el 
pèl, el color, l’alimentació, 
els excrements... i més coses 
dels mamífers de les nostres 
contrades. A més,  baixarem a 
l’Espai Darder, on coneixerem 
altres mamífers de terres molt 
llunyanes. 

 Dissabte 27 de març 

 11:30 h / Durada 2 hores

 Museu Darder

Reserves: Museu Darder de 
Banyoles, Tel. 972 57 44 67

EN VIU I EN DIRECTE

XAVIER BOSCH
Presentarà “La dona de la 
seva vida”. 

 Dissabte 20 de març
 11:30h

 Espai Eat Art

Necessari Confirmar assistèn-
cia a: laltell@laltell.cat

 ACTIVITAT FAMILIAR

AVUI FEM DE 
NEOLÍTICS!

Visita a l’interior de les caba-
nes per tal d’endinsar-nos en 
la vida quotidiana dels homes 
i les dones del neolític.  
Dissabte 27 de març 

 16:00h / 5€ per persona

 Parc Neolític de la Draga

Reserves: Museu Arqueològic 
de Banyoles, Tel. 972 57 23 61

CONCERT

ROMANÇ DE 
LES HISTòRIES 
NATURALS. AMB 
CARLES BELDA
Durant una hora encara no, 
seguirem l’apassionant expe-
dició d’un naturalista liberal 
que frisa per aclarir el misteri 
d’un vampir carlí.

De la maleta-taüt de l’artista 
brollaran els elements que 
il·lustraran els estirabots 
històrics i els dubtes humans 
que amb tanta gràcia va teixir 
Joan Perucho a Les històries 
naturals.

 Dissabte 27 de març 
 21:00 h

 Monestir de Sant Esteve

Activitat gratuïta amb inscrip-
ció prèvia. Museus de Banyoles 
972 57 44 67

31. Dimecres
CLUB DE LECTURA D’ADULTS

LÉXICO FAMILIAR
Comentarem la lectura de 
Léxico familiar de Natalia 
Ginzburg

 Dimecres 31 de març

 a les 7 de la tarda

 Biblioteca de Porqueres

CLUB DE LECTURA ADULT

DE MESTISSA
Maria Campbell.

 Dimecres 31 de març
 20:15h

 Espai Eat Art

Necessari Confirmar assistèn-
cia a: laltell@laltell.cat
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C/ Mercadal, 5, 17820 Banyoles 
Tel. 972 57 61 13
info@lilaperfumeria.com
www.lilaperfumeria.com
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A
quests són alguns exemples de com 
de mica en mica les dones i els homes 
anem avançant cap a una societat 
més paritària, tant en les diferents 

professions com en la política.
Però aquesta visió optimista d’avenç no 

ens ha de fer oblidar l’altra cara de la mone-
da; aquelles tasques, aquelles professions 
on la presència dels homes és molt, massa 
minoritària. 

Preguntem-nos a la nostra família, qui va ser 
el primer home que va fregar el terra, rentar 
els plats, canviar els bolquers dels nens o dels 
grans, deixar la feina per portar els fills al 
metge o estar-se a casa amb els malalts, ajudar 
a rentar-se als avis, fer el suport emocional. 

Text d’ Elena Carbonell Font
Col·laboració de Julia Rubio 
i Xantal CarbonellDolors Aleu al 1882 va ser la 

primera dona en exercir la 
medecina a l’Estat, Federica 
Montseny la primera mi-
nistra l’any 1936, Valentina 
Tereixkóva la primera en 
sortir a l’espai l’any 1963 i al 
1980 els islandesos van tri-
ar com a presidenta del seu 
país Vigdís Finnbogadóttir 
que va esdevenir així la pri-
mera dona elegida democrà-
ticament a tot el món com a 
cap d’Estat.

Això és 
feina de 
dones?
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Malauradament no fa gaire i segurament ha 
estat en aquest segle. Segons  l’enquesta del 
Centre d’Estudis d’Opinió publicada el febrer 
passat, l’home dedica unes 12 hores la setma-
na a feines domèstiques, deu menys que les 
dones, que n’hi dediquen de mitjana 22 
hores i mitja. (CEO, Enquesta sobre estudis 
de gènere 2019, publicada al febrer del 2020)
Si sortim de casa ens trobem amb una situació 
semblant. 

Les feines de neteja, de man-
teniment, de tenir cura dels 
malalts, de la gent gran són 
les més feminitzades. I, sovint, 
malauradament també les 
menys pagades. I aquest baix 
nivell salarial va de la mà d’una 
baixa valoració com a societat 
d’aquestes feines. 

Precisament si alguna cosa ens ha aportat la 
pandèmia de positiva és adonar-nos de quines 
eren les feines essencials, sense les quals no 
podríem viure, i com massa sovint aquesta 
importància no quedava reflectida amb el seu 
prestigi ni amb el seu nivell salarial.

“

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

Centre 
Residencial Pla 

de Martís

Dins d’aquestes feines essencials parlem ara 
en concret de l’atenció a les persones grans. 
Hem assistit amb gran dolor a l’acarnissament 
del virus en els nostres avis i àvies. Sobretot 
en la primera onada les residències han estat 
especialment castigades. I ha hagut de passar 
això perquè es comencés a parlar de les condi-
cions en que es troben les persones grans del 
nostre país, i pensar en qui les cuida, com, en 
quines condicions. El 6 d’abril la Generalitat 
reconeixia la manca de professionals en la 
cura i atenció de persones grans degut tant a 
les baixes entre les i els professionals com a les 
necessitats creixents en aquells moments. Per 
què no hi ha més gent que s’hi vulgui dedicar?

El col·lectiu de gerontòlegs majoritària-
ment femení fa un servei d’acompanyament a 
les persones en la seva darrera etapa de vida, 
són els seus moments finals i per tant aquesta 
tasca és fonamental, els podem donar l’opor-
tunitat d’un comiat càlid, afectuós, oportú i 
sense por. La persona gerontòloga, a més de 
les tasques que li pertoquen: alimentació, 
acompanyament trasllats, higiene, tracte 
amb familiars, seguiment medicació, i unes 
quantes més, ha de fer de cuidadora, de psicò-
loga, de companya, de pacificadora. I per tant 
l’esforç, a més de físic, és també emocional i 
espiritual ja que ha de fer una atenció centrada 
i digna a la persona.
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Doncs resulta que la persona que està més 
temps en contacte directe amb els nostres avis 
cobra un sou base de 997,14€ segons la taula 
salarial del 2019. Sou base brut. 

O sia que superen molt lleugerament el salari 
mínim!. I estem parlant de les que treballen 
en residències i per tant tenen uns mínims 
requisits per a poder fer-ho. 

Cal que com a societat aprofitem aquest 
sotrac del COVID per replantejar-nos el que 
té valor i el que no. Una feina tan important 
hauria d’estar ben reconeguda, i per tant ben 
pagada. Les dones i els homes que treballen 
a les residències haurien de tenir accés a una 
bona formació inicial tant tècnica com emo-
cional, així com una formació continuada 
que assegurés el nivell de qualitat que la cura 

i atenció als nostres avis i àvies es mereix.  
En aquest sentit ens ha arribat una noti-

cia esperançadora: el 9 de febrer passat les 
organitzacions empresarials per una banda, 
i les organitzacions sindicals van acordar fer 
el 1r Conveni col·lectiu a Catalunya d’aquest 
sector. Segons expliquen “es tracta d’un pas 
de gegant per assolir, un marc normatiu molt 
necessari per tal de fer avançar aquest sector 
en la millora de les condicions retributives de 
les/els professionals, i en l’estabilitat econòmica 
de les empreses”. La millora consisteix en un 
increment salarial del 12% al col·lectiu de 
professionals del sector, i un increment del 
10% de les tarifes de residència i centres de 
dia. Sindicats i patronals es comprometen 
a acordar el següent escenari econòmic un 
cop l’Administració el ratifiqui mitjançant la 
publicació d’un Decret que oficialitzi les tarifes 
del 2021 (congelades des de fa 10 anys), atès 
que és la Generalitat el principal client, l’únic 
en el cas de les places públiques i concertades. 

Benvingudes siguin les millores i tant de bo el 
nostre país destaqui al món pel reconeixement 
i la qualitat dels serveis d’atenció a les persones. 

I que aquest sigui el primer pas perquè les 
feines es valorin econòmica i socialment  pel 
que aporten a la societat, siguin fetes per dones 
o per homes!

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
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Dones fent la bugada al rentador del Rec de Guèmol, darrera seu hi ha un hort ple de mongeteres.
(1935), Autor: Josep M. Mateu Tarafa. Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany

à | FOTO RECORD
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Treballadores de l’antiga fàbrica Celsolàtic. 
(1969), Autor: Josep M. Mateu Tarafa

Interior de la fàbrica de xocolata Torras. Detall d’unes dones empaquetant bombons.
Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 1994 - 1998

à | FOTO RECORD
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Especial

Assessorament 
i gestió

Informació i 
comunicació 

digital

En aquest Especial posem al vostre 
abast un seguit de molt bons 

professionals que teniu ben aprop 
i al vostre servei per assessorar-

vos i ajudar-vos en tot el que 
necessiteu. Estaran encantats!!

És el que té practicar el Km 0!
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L
landrich-Feixas és molt més que una 
gestoria, és una empresa de serveis 
professionals propera i amb molts 
anys de presència al costat del autò-

noms i empreses del Pla de l’Estany i el Baix 
Empordà.  

Les gestions davant de l’administració, tant 
a nivell laboral, tributari com administratiu 
són cada dia més complexes, digitals i prenen 
més temps a les persones que tenen petits 
negocis, i per aquest motiu, Llandrich-Fei-
xas ha arribat a un acord amb ATSA (Asses-
soria Triadú), una empresa de serveis a les 
empreses amb gairebé 
un segle de presència a 
la demarcació de Girona.  

L’Aliança de Llan-
drich-Feixas i ATSA 
garanteix a les pimes de 
Banyoles una atenció tan 
propera, ràpida i assequible com sempre, 
però amb una visió més global i de futur. 
L’acord de Llandrich-Feixas amb ATSA 
s’ha fet pensant en oferir més i millor servei 
administratiu, econòmic, legal i tributari 
als clients però preservant tots els valors de 
proximitat i eficàcia que les caracteritzen. 

Al front de l’equip de Llandrich-Feixas 
(ATSA) hi ha Dolores Montes, una profes-
sional amb experiència en assessorament 
a les empreses i professora associada de 
la Universitat de Girona (UdG). Montes 
destaca que “a Llandrich-Feixas (ATSA) 
tenim un equip professional que treballa 
amb l’objectiu que els nostres clients se 
sentin acompanyats en tot moment”. 
Aquesta forma de treballar destaca Dolo-
res Montes, ha fet que “la relació amb els 

Llandrich-Feixas (ATSA) és 
el millor company de viatge 
per autònoms i empreses

nostres clients esdevé de llarga durada”.
Per Llandrich-Feixas (ATSA) en el 

moment actual, de gran dificultat per les 
empreses i autònoms no sols és important 
oferir els serveis bàsics de tota empresa de 
serveis professionals sinó que cal portar 
a terme un acompanyament que permeti 
extreure dades i conclusions de la comp-
tabilitat i la cartera de clients  per poder 
prendre decisions que ajudin a l’empresa a 
planificar de forma estratègica el seu futur.

Montes reflexiona sobre la crisi de la 
COVID “que ens ha apropat encara més 

als clients i a ATSA 
estem molt orgullós 
de poder ajudar-los a 
prendre decisions en 
moments tan comple-
xes com els actuals”.
Llandrich-Feixas 

(ATSA) en aquest llarg any de pandèmia 
ha ajudat a moltes empreses a tramitar ICO, 
ajudes tant de la Generalitat com estatals, 
qüestions legals i jurídiques, gestionar 
relacions amb clients amb dificultats de 
tresoreria, planificar, preparar ERTOS, i 
una llarga sèrie de gestions que s’han de fer 
sense deixar de dedicar temps a la gestió del 
dia a dia del negoci.  

“Els èxits dels nostres clients són els 
èxits de Llandrich-Feixas (ATSA)” diu 
Dolores Montes per concloure.

à | ASSESSORAMENT I GESTIÓ

Tenim un equip professional 
que treballa amb l’objectiu 

que els nostres clients se sentin 
acompanyats en tot moment

Llandrich-Feixas (ATSA)
Tel. 972 572 957 
C/ de la Llibertat, 47, 17820 Banyoles (Girona)
www.atsa.es 
atsabanyoles@atsa.es 
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A
quest nou règim de treball és de 
caràcter voluntari, i aplica al per-
sonal amb con-
tracte laboral 

per compte aliena en 
aquells casos en que el 
treball a distància supo-
si un mínim del 30% de 
la jornada en un període 
de 3 mesos. Per tant, si en 
una jornada regular de 40 
hores setmanals el treballador presta serveis 
a distància menys de 12 hores setmanals, no 
seran d’aplicació les mesures regulades en 
aquest Reial Decret-llei. 

A nivell pràctic, és obligatori formalitzar 
l’acord de treball a distància per escrit i 
amb caràcter previ a l’aplicació de la mesu-
ra, havent de detallar en el mateix tots els 
aspectes que regiran la relació laboral, com 
per exemple l’horari, el lloc de treball (pot ser 
fora del domicili particular), el detall de l’in-
ventari de mitjans, equips i eines necessaris 
per treballar, les despeses que pogués tenir 
la persona treballadora pel fet de prestar 
serveis a distància, entre d’altres. 

Particularitats de 
la nova regulació 
del treball a 
distància

Pere Espar Pagès
Advocat i economista a Assessoria Pagès, S.L.P.

En relació als mitjans que utilitzarà el treba-
llador a distància, el Reial Decret-llei obliga a 
que totes les despeses en que pugui incórrer 
el treballador en relació al manteniment 
d’equips, eines, etc. siguin a càrrec de l’em-
presa (per exemple, si el treballador té un 
problema amb la connexió a internet, ho 
haurà de solucionar l’empresa). Així mateix, 
l’empresa no podrà obligar al treballador a 
utilitzar dispositius particulars. 

En quant al control de l’activitat del treba-
llador a distància, l’empresa podrà adoptar 
les mesures que estimi més oportunes de 
vigilància i control, per verificar el com-
pliment de les obligacions i deures labo-
rals de la persona que treballa a distància 
(incloent mitjans telemàtics), si bé també 

s’especifica que s’hau-
rà de guardar la deguda 
consideració a la dig-
nitat del treballador. 
Evidentment, l’íntima 
connexió entre el fet 
de treballar al domicili 
particular, si és el cas, 
i el dret a la intimitat, 

provocarà que difícilment un empresari 
pugui dur a terme mesures de control 
eficaces i detectar incompliments per 
part del treballador, el que pot suposar 
una font de conflictivitat laboral molt 
rellevant. 

En definitiva, estem davant d’una regula-
ció que si bé als països nòrdics està molt 
arrelada, al nostre país no deixa de ser 
força revolucionària i contrària als nostres 
hàbits laborals, pel que estem a l’expecta-
tiva de si serà un canvi cap a millor o, pel 
contrari, serà una font de conflictivitat 
laboral que afectarà a la productivitat de 
les empreses.  

El passat 23 de setembre de 2020, 
va ser aprovat el Reial Decret-llei 
28/2020, que regula una sèrie d’im-
portants mesures respecte al treball 
a distància a les empreses, destinades 
a marcar un abans i un després en les 
relacions laborals al nostre país.

El Reial Decret-llei obliga 
a que totes les despeses en 

que pugui incórrer el treba-
llador en relació al mante-
niment d’equips, eines, etc. 

siguin a càrrec de l’empresa

à | ASSESSORAMENT I GESTIÓ
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Especialistes en l’assessorament integral 
a empreses i particulars

Laboral Fiscal
Comptable

Mercantil
societari

Contractació
civil i 

successions

Gestió
financera

Assegurances
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Fiscal i tributari

Comptabilitat

Assegurances

Laboral

Servei legal

Tel. 972 58 11 27

Fax 972 57 20 62

Av. Països Catalans 9, baix

17820 Banyoles

info@assessoriapladeestany.com

www.assessoriapladelestany.com

Assessoria fiscal
Laboral
Comptabilitat
Assegurances
Gestions administratives
Consultoria
Administrador de finques

Avda Països Catalans, 56
17820 Banyoles

Tel. 972 57 30 03 
Fax 972 58 20 18

assessoria_dalmau@hotmail.com
www.dalmauassessors.com

NOTÍCIA

El permís per acompanyament d’un familiar dependent al metge 
és de caràcter no retribuït.

Així ho determina el TS en una sentència on es rebutja que es tracte d’inexcusable, segons ho exigeix 
la llei, pel que pot anar amb una compensació econòmica.
El tribunal resol així el recurs posat per varis sindicats contra el conveni col·lectiu de Banca.
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JOSEP TUBERT LLENSA
Agent d’Assegurances Exclusiu
Núm. reg. C046840299888R
josep.tubert@agentes.catalanaoccidente.com 
T: 972 571 261  M: 669 473 381 
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Josep Tarradellas, 2 Baixos 3 - 17820 Banyoles Tel. 972 570 003 •www.assessoriaavui.cat

SERVEI INTEGRAL I 
ALTAMENT QUALIFICAT

ASSEGUR WORLD, S.L. Correduria d’Assegurances

Avinguda dels Països Catalans, 130 baixos17820 Banyoles Tel. 972 583 058   637 497 393
assegurworld@gmail.com  assegur.secre@gmail.com www.assegurbanyoles.com

ESPECIALISTA EN QUALSEVOL TIPUS 
D’ASSEGURANCES

VEHICLES, LLAR, COMERÇ, EMPRESES, 
INDÚSTRIA, VIDA, ESTALVI, RESPONSABILITAT 

CIVIL, TRANSPORT, ETC...

NOTÍCIA

El Sepe es compromet a actualitzar les dades dels ingressos percebuts 
pels treballadors en Erte.

El Sepe es compromet a actualitzar cada mes les dades dels ingressos percebuts pels treballadors en 
Erte i enviar-los a l’AEAT amb la finalitat d’evitar que quan arribi la declaració de la Renda de 2020, 
molts beneficiaris de la prestació podrien trobar-se que han de declarar a Hisenda més diners dels 
que els correspon, segons fonts del Ministeri de Treball. 
A més, s’ha establert un procediment abreujat per agilitzar la comunicació dels pagaments indeguts 
als afectats, en les properes setmanes començaran a arribar les notificacions d’alerta del cobrament 
indegut.
Tot i així, el sistema s’està incorporant de forma gradual en les delegacions provincials, pel que en-
cara n’hi ha moltes que es realitzen de forma manual. Especialment en les grans ciutats. A més, el 
sistema detectarà errors, encara que es continuï cobrant, fins ara es detectava quan un treballador es 
donés d’alta o baixa. I accelerarà els expedients que encara estiguin pendents de notificació.

à | ASSESSORAMENT I GESTIÓ
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GESTIONS DEL PLA 
DE L’ESTANY S.L.

Finques 
Compra, venda, lloguer 
i administració.

Assegurances 
Llar, salut, vida, cotxe 
i accidents.

GPE
Pg. Mossèn Lluís Constants, 180

17820 Banyoles
Tel. +34 972 57 60 06 / 671 383 680

info@gestionspladelestany.com 
www.gestionspladelestany.com

34 Anys al servei dels clients de la nostra comarca
Els millors productes asseguradors i les millors tarifes 

El tracte més acurat i personalitzat

I-Segur Banyoles, Corredoria 
d’Assegurances S.L.
Passeig Països Catalans 96 entsol 
A - 17820 Banyoles
Telf: 972 57 19 96
www.i-segurbanyoles.cat
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Per què has de digitalitzar 
el teu negoci? 
Adaptar-se als canvis tecnològics i aprofitar les eines online és 
l’únic camí per sobreviure i créixer en un entorn de transformació 
digital constant. Des d’Interactiu t’expliquem per què! 

És més senzill del que sembla

Només necessites un partner que es mogui 
com peix a l’aigua en els mars de la digitalit-
zació… i a Interactiu som excel·lents neda-
dors! D’aquesta manera tu pots continuar 
centrant-te en el més important, el teu nego-
ci, mentre nosaltres ens encarreguem 
d’implementar estratègies i eines digitals 
que t’obrin un ampli ventall de possibilitats 
inexplorades. 

Et proporciona noves oportunitats

Tenir una bona presència on-line? Augmen-
tar les vendes? Arribar a nous clients poten-
cials? Noves funcionalitats web? T’ajudem 
a assolir el teu objectiu en el món digital, 
sigui quin sigui. Posem al teu abast una 
gran varietat de solucions en les que som 
especialistes: llocs web i ecommerce, apps, 
posicionament SEO, campanyes de Google 
i xarxes socials, i qualsevol solució a mida 
que necessitis.  

No et quedis enrere! 

Els teus clients evolucionen, consumeixen 
de noves maneres, adquireixen nous hàbits, 
es comuniquen per nous canals... Si no avan-
ces amb ells buscaran a nous proveïdors 

que puguin cobrir les seves necessitats de 
manera més fàcil i efectiva. O es decantaran 
pels que connectin millor amb ells. La xarxa 
s’ha convertit en un canal essencial per a la 
relació amb el client i la seva fidelització. I 
és que el teu web i perfils digitals són la teva 
carta de presentació online. 

Permet ser més competitiu

Gràcies a les solucions digitals podràs oferir 
un millor servei als teus clients, i també ser 
més atractiu pel teu target. Te’n posem 
un exemple propi: la plataforma Cap 
Empresa Sense Web, creada a Interactiu. 
Comptar amb la nostra pròpia plataforma de 
creació web fa que, quan hi implementem 
una millora, aquesta s’apliqui directament 
als prop de 1.500 webs dels nostres clients. 
Així, tots ells tenen la tranquil·litat que el 
seu web està sempre optimitzat i a la última 
per només 29 € al mes. 

Si vols aprofundir en tot el que et podem 
oferir per fer créixer el teu negoci online no 
dubtis en contactar-nos a info@interactiu.
cat o 972 596 813 i et prepararem una pro-
posta a mida sense compromís! 

Interactuem? ;) 

à | COMUNICACIÓ DIGITAL
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El disseny és clau per 
humanitzar la tecnologia

Quin és el paper del disseny enfront de 
la tecnologia? I enfront de la societat?
Vivim la Quarta Revolució Industrial, 
caracteritzada per una fusió de tecnologies 
actualment en desenvolupament, que està 
desintegrant les fronteres entre les esferes 
física, digital, i biològica. Aquesta etapa està 
marcada per avenços tecnològics emergents 
en una sèrie de camps com la robòtica, la 
intel·ligència artificial, la cadena de blocs, 
la nanotecnologia, la computació quàntica, 
la biotecnologia, la internet de les coses, 
la impressió 3D, els cíborgs i els vehicles 
autònoms.

(...)En la història s’ha presentat sovint la 
dicotomia entre ciència i art, funció i for-
ma, artesania i indústria, humà i màquina. 
Apostem per superar aquest paradigma: el 
disseny necessita la tecnologia. Ja que la 
tecnologia també necessita la metodologia, 
els processos i la creativitat del disseny per 
acostar-se a la societat d’una forma humana, 
ètica i adequada a les seves necessitats.

Estem tan rodejats i immersos en la 
tecnologia que obviem els seus efectes 
a llarg termini?
No, no els obviem. Al contrari. Penso que 
avui, més que mai, som conscients dels pro-
blemes que ha generat la primera revolució 
industrial i el seu model d’economia lineal. 
Tant és així que justament gràcies a les noves 
tecnologies es pot parlar també d’economia 
circular i pensar en un futur on els recursos 
de la natura ja no són la nostra única font de 
producció. No obstant el ritme i la velocitat 
dels canvis s’accelera de manera incremental 
i el que costa és trobar solucions a problemes 
que encara no sabem o no som conscients 
que es puguin generar.
La tecnologia de per si no és dolenta, és 
l’ús que li podem donar com a humans el 
problema.

La sèrie Black Mirror ha sigut decisiva 
en apuntar a la cara fosca dels avenços 
tecnològics i els dissenyadors tenen un 
paper central en aquest escenari. Tristan 
Harris, un extreballador de Google, ho 
ressaltava: la majoria d’apps i webs estan 
dissenyades per tenir-nos enganxats el 
màxim de temps, aquesta tendència ha 
de canviar. Creieu que les consciències 
estan començant a canviar i qüestionem 
més la tecnologia?
Sens dubte. De fet nosaltres mateixos hem 
articulat les jornades i el programa DbT 
pensant en la brillant visió de Black Mirror. 
(...) Per sort, el ràpid avenç de la tecnologia 

à | COMUNICACIÓ DIGITAL

Raffaella Perrone
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www.olivergrafic.com

Plaça dels Turers, 2 1r 2a
Banyoles
972 58 11 03

ESTUDI
OLIVER GRÀFIC
disseny i comunicació

MÀRQUETING DIGITAL

DISSENY EDITORIAL

ESDEVENIMENTS

CREACIÓ DE CONTINGUTS

(de tekne – tècnica + logia – destresa) ha 
portat a la vegada a una major consciència, 
així que per això volem que el públic hi par-
ticipi i pensi. No tenim respostes, plantegem 
preguntes.
El canvi de paradigma segur és en el rol 
que juga l’home en tot això. A la tradicional 
relació Home-Màquina l’home controlava i 
generava dades a través d’un botó, un teclat, 
un escàner, un codi de barres. Ara, gràcies 
al IoT, l’home tindrà un altre paper, que és 
el d’interpretar i gestionar aquestes dades. 
Però la relació ja és la d’un Objecte-Dades 
que relleva, capta i recull dades i l’home 
és el responsable de monitorar, localitzar, 
comptar i avaluar aquestes dades. Tindrem 

tantes dades que el risc serà no poder gesti-
onar tanta informació. Així que la resposta a 
la pregunta és que segur que està canviant i 
que canviarà, tot i que això ara és una mica 
difícil de saber. La majoria de treballs que 
faran els nostres fills encara no existeixen!
 
(...) Defensar el disseny com a disciplina i 
eina necessària per humanitzar la tecno-
logia. El món del disseny té molt clar que 
necessita la tecnologia com aliada, però no 
tenim gens clar que valgui el mateix pel món 
de la ciència i tecnologia. Nosaltres coneixem 
el món del disseny i les seves metodologies 
i valors. El nostre missatge és donar valor 
al disseny.

—
Extracte de l’entrevista a  Raffaella Perrone, vicepresidenta de l’associació de disseny industrial del 
FAD,  directora operativa de l’àrea de disseny a l’IED Barcelona i comissària de les jornades «Design 
Beyond Technology (DBT)», que es van celebrar al març del 2019.
Entrevista: Sol Polo
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 EQUIPA el mòbil

Especialistes en accessoris 
de telefonia, mòbils i tauletes. 
Últimes novetats del sector

Franc Beltran

Avinguda Països Catalans 23
17820 Banyoles • Tel. 659 466 303
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Si una paraula pogués definir què m’ha semblat aquesta 
novel·la seria, preciosa.   Els personatges que la conformen i la 
mateixa Olive son tan reals com la vida mateixa. Aquest do que 
té l’Strout per a fer-ho és meravellós. He viscut en cadascun 
d’ells i he vist la bondat de l’Olive i que m’ha emocionat enor-
mement. Aquest és el repàs d’una vida, no sempre planera, 
l’Olive ja està en la seva darrera etapa. Els anys l’han fet més 
sensible, cosa que fa que esdevingui un personatge, encara més brillant. L’escriptora no deixa 
de sorprendre sempre que ens arriba a la llibreria qualsevol de les seves obres son un regal. 
Vaig  tancar aquest llibre i em vaig quedar amb la nostàlgia, però amb el somriure d’haver 
pogut acompanyar la senyora Olive Kitteridge els seus darrers anys. Meravellós!

Llibretera

Irene Tortós-Sala
Recomenacions 
Literàries

LLUm DE FEBRER
D’ELIzABETH STROUT  EDICIONS DE 1984

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

 @LlibreriaLAltel  @llibrerialaltell  @llibrerialaltell

SUMMER CAMP!
JOHN& JOHN ENGLISH SCHOOL 

CARRER DEL CANAT, 95, BANYOLES,
JOHNANDJOHNBANYOLES@GMAIL.COM

972 57 15 22

VINE A GAUDIR D'UN CASAL D'ESTIU A LA NATURA I EN ANGLÈS! 
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EXPOSICIONS
à   EXPOSICIONS

PROJECTE OMEIA
Propostes finalistes del Concurs per 
a la reforma i ampliació del Museu 
Arqueològic i el seu entorn. 

Museu Arqueològic
Fins al 28 de març
En aquesta mostra es podran veure les diferents 
propostes presentades en el concurs de porjec-
tes 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. 

Fons especialitzat 
en literatura i 
dona: Francesca 
Bartrina
Biblioteca Pública
Fins al 31 de març
Recull de llibres del fons Francesca Bar-
trina i de les noves adquisicions per 
commemorar el Dia de la Dona i com-
memorar el 5è aniversari de la creació.

Hi col·labora:
SIAD-Consell Comarcal del Pla de l’Estany, 
Ateneu Obert de la Dona
Amb el suport:
Institut Català de les Dones
Universitat de Vic. Centre d’Estudis Inter-
disciplinaris de Gènere
Universitat de Barcelona. Centre dona 
i literatura
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CORALLS: 
INDICADORS 
DEL CANVI CLIMÀTIC

Museu Darder
Fins el 7 de març
Els esculls coral·lins són de 
gran importància en els eco-
sistemes marins. Estan for-
mats per cnidaris, animals 
molt senzills de creixement 
molt lent. El canvi climàtic 
els està afectant de forma 
molt greu. 

VALENTÍ FARGNOLI. 
EL PAISATGE REVELAT

Museu Arqueològic
Fins el 21 de març / Gratuït
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 convertir-se 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.

Ctra. Camós, 73 - 17820 Banyoles - www.boifet.cat Per encàrrecs: 972 570 762

Cuinats Bo i Fet

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.

Nou punt de venda: 
Xarcuteria Orígens, C/ Doctor Hysern, 21 baixos
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FONS D’ART TERESA VALLMAJÓ 
Espai dedicat a l’obra pictòrica de Teresa 
Vallmajó (Banyoles, 1944).
Vallmajó, artista en actiu, és una de les 
més prolífiques de la seva generació i de les 
poques representants femenines de l’època.
Retratista de bona part de la societat 
banyolina del seu moment, té especial 
predilecció per les flors, bodegons i natures 
mortes, així com les figures femenines i 
els paisatges, molt concretament, és clar, 
l’Estany, amb una mirada molt personal.

Carrer major 5, Banyoles
Visitar via cita prèvia: 619 162 731
Enviant sol·licitud a: info@teresavallmajo.com

Museu Darder
Del 20.03.21 al 30.06.21
ENTRADA GRATUÏTA

Una immersió en el món de Les 
històries naturals: la literatura 
fantàstica i d’aventures, el vam-
pirisme, les guerres carlines i la 
guerra civil de 1936-1939 i el pop.

L’exposició es podrà veure a 
Banyoles, on Perucho es va 
inspirar per crear l’ambient del 
naturalista que protagonitza la 
història, i en els seus escenaris 
principals: Barcelona, Gandesa, 
Morella i Berga.

Cada seu incorporarà elements 
originals relacionats amb els dife-
rents municipis que l’acullen. L’es-
tètica de l’exposició juga amb la 
barreja d’història i fantasia, alta 
cultura i cultura pop.

Comissari: Julià Guillamon

à   EXPOSICIONS
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Plaça Major de Porqueres
Del 8 al 29 de març
Totes elles són dones i, cadascuna des de la seva generació, 
expliquen què han après i com se senten en aquesta etapa 
de la vida. Són molt diferents, però comparteixen la il·lusió 
i les ganes de viure.
Per poder gaudir de l’exposició amb seguretat, hem plantejat 
una proposta de gran format que es podrà veure del 8 al 
29 de març a la plaça Major de Porqueres, i comptarà amb 
un suport virtual a través de codis QR mitjançant els quals 
podreu descobrir més coses sobre les protagonistes.

Fotografies: Irene Serrat Càsting: Elisa Teixidor Impressió: Qualiret
Textos: Lourdes Casademont Correcció: Servei Comarcal de Català del 
Pla de l’Estany Disseny i maquetació: Marta Montenegro Producció: 
Ajuntament de Porqueres i Centre Cívic de Porqueres

BIOGRAFIES DE DONES

Biblioteca Carles Fontserè de Porqueres
Des del 1 fins al 31 de març
Exposarem una selecció de llibres, tant per adults com per 
a infants de dones que han destacat en tots els àmbits, 
des de l’art, les ciències, l’esport i les lletres entre d’altres 
matèries. Vine i descobreix-les!

Residu zero

Envàs 
reciclable

Repartiment 
a domicili

C/ Porta Turers, 3
Banyoles 

Tel. 622 755 099

“GENERACIÓ DONA”
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
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Inauguració del bar-restaurant del Club Natació Banyoles
Autor: Josep M. Mateu (1960). Arxiu Comarcal, fons del Consell Comarcal

à | FOTO RECORD
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L’arquitecte que va idear aquest complex amb vistes sobre l’estany l’any 1960 va ser en Jordi Masgrau 
de qui se n’ha parlat recenment al Cicle CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL.
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Anna, quina ha estat la motivació per 
crear aquest espai d’Art a Banyoles?
Crec que en aquests moments és necessa-

ri tenir un espai per desconnectar de tot l’entorn i 
poder desenvolupar la creativitat personal de cada 
un (ja sigui mainada, adults o gent gran). He volgut 
crear un espai artístic i cultural per a les persones 
que tinguin interès per saber una mica més sobre 
el món de l’art, millorar coneixements i alhora 
aprendre coses noves que sempre enriqueixen el 
nostre món interior.

quines seran les activitats que es podran fer?
Un taller de pintura per a nens i nenes a partir de 
sis anys, dibuix i tècniques pictòriques per adults. 
Un taller d’art digital, per a totes les edats, tallers 
musicals presencials i online o fins-i-tot un tast 
musical per a melòmans encuriosits (són activi-
tats noves que presentarem amb el compositor i 
pianista Paco Viciana). També un curs de llengua i 
cultura italiana amb conversa i visió de documen-
tals d’ús educatiu, taller de fotografia, per tenir 
un coneixement bàsic de la imatge mitjançant 
l’ús de qualsevol medi a disposició. 

També farem un el cicle tastets d’art, amb pro-
postes i reflexions sobre el món de l’art i amb un 
algun artista convidat.
Per altra banda, es proposen xerrades i presentaci-
ons com la que vam fer del llibre Banyolespeculum 
d’en Tino Soriano, dins la programació de les festes 
de sant Martirià de l’any passat, que al final si vam 
poder fer amb totes les mesures de seguretat.

Parla’ns del llibre que presentaràs aquest mes 
de març
Doncs en breu presento el llibre “Paisatge i aigua. 
L’art pictòric al voltant de l’estany de Banyoles” 
d’edicions MMV, on explico una època en concret 
on, tant l’estany de Banyoles com altres estanys 
majoritàriament d’Itàlia, van ser motiu d’inspiració 
per molts artistes catalans. Adjunto una compa-
rativa de l’art europeu i el català dels segles XIX 
i principis XX, els autors més destacats i aquelles 
obres en què l’estany banyolí ha estat represen-
tat. Arrel d’una xerrada que vaig fer l’any 2019 
va sortit la idea de fer aquest llibre. Es presenta 
el 6 de març a les 12 del migdia a la Sala d’actes 
de l’Ajuntament de Banyoles.

à | ENTREVISTA

L’Anna Bahí Tarafa és una 
artista-fotògrafa amb formació 
a l’escola EINA de Barcelona i a 
l’Institut Europeu de Disseny a 

Milà, Itàlia. La seva obra ha estat 
exposada tant a l’estranger com a 
Catalunya i Espanya i recentment 

ha obert un espai d’art i cultura, 
BLAU D’ART Banyoles.

Anna Bahí
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ESPAI D’ART & CULTURA

d’Anna Bahí Tarafa

DIBUIX i TÈCNIQUES PICTÒRIQUES 
per adults i gent gran amb Gemma Riba 
professora llicenciada amb Belles Arts

TALLER DIBUIX i PINTURA
per a nens i nenes a partir de 6 anys amb 
Anna Bahí

TALLER D’ART DIGITAL
per a totes les edats, aprendre a 
dibuixar en nous suports amb Tina Rojo 
il.lustradora

LLENGUA i CULTURA ITALIANA
per adolescents i adults lectura i converça 
en V.O amb Anna Bahí

CICLE TASTETS D’ART
a partir de 16 anys reflexions i projeccions 
sobre temes del món de l’a l’art amb 
Anna Bahí artista - fotògrafa

TALLER DE CREACIÓ MUSICAL
per a majors de 16 any creació d’una obra 
musical amb Paco Viciana compositor i 
pianista

TAST MUSICAL PER A MELÒMANS 
ENCURIOSITS
per a majors de 16 anys, repàs ampli i 
amè de les diverses etapes de la música 
amb Paco Viciana

TALLER FOTOGRAFIAR AMB LA MIRADA
per adolescents i adults, tenir un 
coneixament bàsic de la imatge i saber-la 
representar amb Anna BahÍ

MINI CONCERTS DE PIANO interactius. 
Mini concerts de piano amb obres d’en 
Paco Viciana explicades una a una i amb 
la participació de tothom que hi assisteixi 
amb els seus comentaris i suggeriments.

BLAU D’ART Banyoles
Passeig de la Generalitat, 19-21

zona Vil·la Olímpica

www.blaudart.com    
info@blaudart.com

Telef/whatsapp 676 157 800    

 @blaudart   
 Blaudart Banyoles

NOVES ACTIVITATS

MARÇ 2021
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Ctra. Mieres, s/n • 17820 Banyoles Tel. 972 57 05 64 
info@fusteriajjpey.cat  www.fusteriajjpey.cat

Servei personalitzat i maquinària d'última generació per 
aconseguir productes a mida per als nostres clients i satisfer les 

seves necessitats i exigències.

FUSTERIA 
I EQUIPAMENTS 

COMERCIALS
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Amb pròleg de Núria Esponellà
En una època en què la mobilitat era una constant i els 
camins s’emplenaven de viatgers, comerciants, traginers, 
i tota classe de personatges que a peu, cavall, carro o 
tartana, es desplaçaven d’un poble a un altre, i quan les 
distàncies que es podien recórrer en un sol dia eren massa 
llargues, moltes vegades calia fer «parada i fonda».
Per aquest motiu, al llarg de les principals vies es varen 
anar creant llocs on els viatgers, a canvi de cert pagament, 
podien reposar, ja fos senzillament prenent un got de vi, 
fent un àpat, o fins i tot quedant-s’hi a dormir,
És a partir d’aquells anys reculats, amb la història d’aque-
lles fondes, hostals i “posadas”, que el llibre va evolucio-
nant fins arribar al dia d’avui en que són més d’una seixan-
tena els establiments del Pla de l’Estany on se serveixen 
menjars, i dels que també s’explica la seva història.

Però no tant sols es parla de la seva història, sinó també de la seva cuina, doncs la majoria d’ells han aportat 
una recepta, identificativa del seu restaurant, el que fa que aquest llibre sigui també un llibre de cuina en el 
que es pot copsar  la gran diversitat culinària que ofereix aquesta petita comarca, que si bé no té una cuina 
pròpia, tota vegada que es troba a cavall entre la de la Garrotxa i la de l’Empordà, sí que té una gran diversitat 
de cuines que van des de la cuina de la pròpia terra, passant per la cuina del nostre país –hem de recordar que 
Espanya és un país on cada regió té la seva pròpia cuina, el que gastronòmicament parlant ens fa molt rics, 
doncs no té res a veure la cuina que es fa a Andalusia de la que es fa a Galícia o a Catalunya, només per posar 
algun exemple– fins a cuines com l’àrab, la italiana, la japonesa, la russa, la turca o la xinesa.

PARADA 
I FONDA
Història de la restauració 
al Pla de l’Estany

Joan Anton Abellán

EL CATALANISME
A BANYOLES
Jordi Galofré, Josep Grabuleda 
i Xavier Crehuet
Rigau - Editors

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!

à | LLIBRES

mmV Edicions - 2021
274 pàgines
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CONTACTE
TERMINAL
Balta Navarro

El detectiu Sidro Ordis i la seva companya Bàrbara 
Bravo investiguen un segrest del qual sorgiran al-
tres línies d’investigació. Amb una línia argumen-
tal que va virant i que planteja moltes sorpreses, 
res és el que sembla. “Contacte terminal” ja està 
disponible a la plataforma Amazon.

Dissabte 6 de març
12:00 h 
Sala d’actes de 
l’Ajuntament de Banyoles

Amb l’assistència de Miquel Noguer, 
alcalde de Banyoles, el catedràtic 
Joan Nogué, el crític d’art i col-
leccionista Jordi Gimferrer, i diversos 
pintors de la comarca, volem crear 
un col·loqui participatiu.

Presentació del llibre

PAISATGE 
I AIGUA
L’art pictòric al voltant de 
l’estany de Banyoles

Anna Bahí Tarafa

Espaigràfic3 - Edicions
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I en aquell moment de màxima preocupació 
i por es fa un intens silenci.  Les famílies ens 
tanquem a les cases i als carrers es pot sentir 
caure una agulla. No circula ni un vehicle. 
Tot és tancat. Devastació en 
silenci. El sol llueix preciós. 

Desesperació de no saber 
què fer ni com protegir-nos. 
Inexistència de mitjans.

De dins el silenci sorgeix 
una veu. Una veu femenina.  De seguida dues, 
deu i cinquanta. Es necessita tela. Metres i 
metres de tela. Tela de cotó gruixuda. Si pot ser 
doble. Qui en té ? Qui té llençols dels d’abans? 
La veu corre ràpidament entre el silenci. On la 
tens? Vinc, vens,  venim?.  Fil, goma, el color 
tan és.  Patrons, models, vídeos al Youtube.  
Cinc hores i la operació en marxa.  Tisores, 
agulles, fil i màquina de cosir. Del Lidl, de la 
iaia, manual, elèctrica, de marca blanca i de 
la millor marca. Totes a punt. Sense excepció, 
qui pot cosir cus. Fins i tot a mà.  Les dones 
s’ofereixen, el WhatsApp treu fum, qui pot 
anar a buscar la roba, qui pot formar part de 
l’equip que talla la tela, qui carrega el cotxe i 
porta les teles tallades a les cases. 

Quatre hores i les màquines ja comencen a 
treballar. Són producció essencial. Són pro-
ducció estratègica. 

La tela es transforma en mascareta. En milers 
i milers de mascaretes cosides a cada llar. Pro-
duïdes des del silenci trencat pel soroll de les 
màquines de cosir. Potser una, dues, tres o 
cinc a cada carrer.  I hores i hores de treball 
cosint i cosint i cosint. 

De no tenir res per a protegir la nostra gent 
a tenir mascaretes de cotó 
doble. Aviat és dit. De no 
tenir res i de tenir por  a tenir 
quelcom que et protegeix a 
tu i als teus. Però les dones 
cusen i cusen. Més i més, pels 

veïns pels amics, per les residències de gent 
gran. Per qui faci falta. Per tota la comunitat. 
Milers de mascaretes cosides, repartides i 
milers emmagatzemades.

Iniciativa, organització, eficàcia, rapidesa, 
compromís, valentia, responsabilitat, amor, 
cura, empatia,  generositat.  Dones.  La força 
transformadora de les nostres dones. 

Saber que tens la capacitat de protegir la 
comunitat en un moment extrem. De saber 
que faràs tot el què estigui a les teves mans 
en un moment límit per protegir els que t’en-
volten.  I poder-ho fer. Aquesta sensació no 
té preu. Aquesta és només una petita part del 
nostre potencial transformador. Del poder 
transformador de les dones del passat, del 
present i del futur.

Un Banyoles crític

Helena Teixidor i Lali Turró

COSTURES 
DE VIDA
Març de 2020. 
La pandèmia que ens pensàvem 
que a nosaltres no ens arribaria 
finalment s’estén també, i amb força 
al nostre territori. I també al Pla de 
l’Estany i també a Banyoles.

De dins el silenci sor-
geix una veu. Una veu 
femenina.  De seguida 
dues, deu i cinquanta. 
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Ctra. d’Olot 7, Besalú - Tel. 972 59 18 

79 agrobotigabesalu@gmail.com

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

CENTRE DE JARDINERIA
Tel. 972 58 10 93

Hort.Sembrarem apis, xirivies, enciaa ceba de guardar, espinacs, raves, pastana-
gues i carabassons. Preparació el planter de tomates, pebrots i albergínies ( lluna vella de 
Març amb caixes plenes de terra-fem i col·locades en un lloc arrecerat. Llavors enterrades 
a mig centímetre, Cal regar amb pulveritzadors). Sembrarem pastanagues (lluna vella de 
Març), bleda, rave i remolatxa de taula. Plantarem: all, ceba, porro i patates. Les patates als 
volts de Sant Josep, aprofitant la lluna vella, Cal posar els grills cara amunt en el moment 
de plantar-los. Cal asprar els pèsols i col·locar-hi espantall. Cal posar sofre als rosers de bon 
matí per evitar malalties. És època d’espàrrecs.

Jardí Cada vegada tenim la primavera més a prop i amb ella el bon temps i els dies 
assolellats. Lentament, el jardí es va despertant de la seva hibernació i les plantes es van ac-
tivant.. El març, una vegada ja desapareixen les gelades, és un bon moment per a la plantació 
de noves plantes i arbusts, així com per a la redistribució d’elements del jardí.

L ’hort i el jardí 
al març

Arriben les orenetes. 
Comencen a florir 
els fruiters.
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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

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

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

à   SALUT I BENESTAR
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UUna de les bases en les que es sustenta 
la Medicina Xinesa Tradicional, és el 
Sistema de Meridians.

És un tema de gran complexitat, però jo em 
proposo fer-ne una explicació senzilla i breu 
que serveixi per apropar una mica la saviesa 
de la medicina oriental al públic en general.
Els Meridians de la medicina xinesa són unes 
línies que recorren el cos. També es poden 
anomenar «vasos» o «canals», i son les vies 
de circulació del Qi(energia vital)*.

Els més coneguts són els 12 Meridians 
Principals, que recorren el cos de dalt a baix i 
de baix a dalt. És en aquests Meridians on es 
troben els punts d’acupuntura.

Els Meridians Principals tenen un recorregut 
extern, que és accessible per tractar, ja sigui 
amb agulles d’acupuntura, amb massatge o 
amb olis essencials. I un recorregut intern i 
inaccessible, que connecta cada Meridià amb 
un òrgan, del que reben el nom.

Per exemple, el meridià de Vesícula Biliar, 
comença a la comissura externa de l’ull, 
recorre el lateral del crani i després tot el 
cos, descendint fins el quart dit del peu, en el 
seu recorregut té 44 punts d’acupuntura. La 
branca interna d’aquest meridià arriba a la 
Vesícula Biliar i connecta amb les branques 
internes d’altres meridians. D’aquesta manera 
tots els meridians estan connectats entre sí.

La tasca principal d’aquests Meridians és la 
de protegir els òrgans. També són responsables 
de la nutrició i de la circulació de la sang i 
fluids orgànics.

La xarxa de meridians ens permet entendre 
símptomes que tot i estar allunyats entre sí i 
no estar relacionats aparentment,  poden tenir 
en comú el recorregut d’un Meridià.

També és gràcies als meridians que s’explica 
com, per salvaguardar la integritat de l’ òrgan, 
el cos pot desviar la toxicitat o Factor Patogen, 
evitant així malalties orgàniques greus. El 
Factor Patogen desviat a través del meridià 
es manifestarà en forma d’altres patologies 
menys greus, en llocs perifèrics o allunyats 
dels òrgans vitals, amb la intenció de garantir 
la supervivència.

Així doncs, ens podem trobar que un dolor 
lumbar o articular, una migranya o una 
inflamació en una zona perifèrica, hauria 
evitat una hepatitis, una pancreatitis o una 
pielonefritis.

El sistema de Meridians dóna una perspectiva 
completament diferent a un conjunt de 
símptomes, permet comprendre’n l’evolució 
i tractar abordant no només el símptoma 
sinó també la causa inicial. Igualment, 
permet relacionar diferents problemes que 
d’altre manera semblarien completament 
desvinculats
Entendre l’entramat dels meridians és com 
tenir a les mans el plànol d’un tresor i aquest 
tresor es la teva salut.
* Hi ha un article sobre el Qi en el numero de l’agenda 
del gener 2021

Els «Meridians» 
de la Medicina 
Xinesa

Elisabet Robles 

Reflexions de vida i salut 

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
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Ciutat
Banyoles reforma 
l’edifici del tint

Els treballs, que s’han allargat durant tres 
mesos, han permès condicionar l’espai com 
a nova seu del Centres d’Estudis Comarcals 
a la primera planta, a més de millorar la 
sala polivalent d’ús compartit de la planta 
baixa. Els treballs, que han suposat una 
inversió de 115.900 €, es van iniciar a 
principis de juny de l’any passat i han inclòs 
la substitució de tota la coberta de l’edifici, 
amb la retirada de la uralita que hi havia i el 
tractament de desamiantat, la millora de la 
climatització i la il·luminació de l’edifici.

Ciutat
Banyoles difon 
un vídeo per 
promocionar la fita 
històrica dels 20.000 
habitants
Banyoles ha assolit aquest 2021 la 
fita històrica de superar els 20.000 
habitants.

à | NOTES INFORMATIVES

Medi ambient
Nou contracte de 
recollida de residus 
L’Ajuntament de Banyoles està enllestint 
el plec de clàusules tècniques i adminis-
tratives per a la nova licitació de la reco-
llida de residus. Després d’un període de 
vuit anys de gestió comarcal, el servei 
passarà a estar controlat directament 
pel consistori, amb l’objectiu de millorar 
la recollida d’escombraries al municipi, 
amb nombroses deficiències els darrers 
anys.

Patrimoni
La vil·la romana de 
Vilauba, declarada 
oficialment Bé 
Cultural d’Interès 
Nacional 
El jaciment correspon a un establiment 
rural d’època romana datat entre els 
segles II-I aC i els segles VI-VII dC. La 
llarga ocupació que va tenir l’espai el 
converteixen en un jaciment “excep-
cional” per a l’estudi del món rural de 
l’època a Catalunya.
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à | NOTES INFORMATIVES

Cotxets, cadires de cotxe, mobiliari, bany, robeta infantil, 
sacs, complements i tot tipus de detallets!

C/ Girona, 35 Banyoles 626 335 430 / 972 576 642 info@eltrenet.cat

Us esperem 
a la botiga i 

també a:
 www.eltrenet.cat
Llistes de naixement 

personalitzades
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Habitatge
Nous habitatges 
per destinar-los 
a lloguer social
El consistori disposa d’una 
borsa de més d’una trentena 
d’habitatges.
L’Ajuntament ha comprat els tres 
nous habitatges al municipi exer-
cint el dret de tanteig i retracte, 
d’acord amb el que estableix 
el Decret Llei 1/2015, de 24 de 
març, de mesures extraordinà-
ries i urgents per a la mobilitza-
ció d’habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària. 
Els habitatges es destinaran ara 
a polítiques socials. Amb aquests 
habitatges, la borsa d’habitatge 
de lloguer municipal és de 30 
habitatges, dels quals 11 són 
habitatges de protecció oficial; 12, 
habitatges es gestionen des de la 
borsa de mediació per al lloguer 
social i 7 són habitatges de titu-
laritat municipal, que l’Ajunta-
ment ha adquirit exercint el dret 
de tanteig i retracte. En total, el 
consistori ha invertit 99.709,45€ 
euros en la compra d’habitatges 
per a polítiques socials i ha rebut 
una subvenció de 41.025,92 euros 
de la Diputació de Girona 

à | NOTES INFORMATIVES

Resultats de 
les Eleccions 
a Catalunya 
2021 al Pla de 
l’Estany

Medi ambient
Nou contracte de recollida 
de residus 
L’Ajuntament de Banyoles està enllestint el plec de 
clàusules tècniques i administratives per a la nova 
licitació de la recollida de residus. Després d’un perí-
ode de vuit anys de gestió comarcal, el servei passarà 
a estar controlat directament pel consistori.



   L’AGENDA / MARÇ 2021    59

Incivisme il·lustrat

Abandonem les conductes incíviques
#millorembanyoles

La Insostenible
Hi ha gent que sap fer el més difícil però li costa el que és senzill. 
Fàcilment troben la millor oferta de viatge organitzat o l’últim nú-
mero d’un sudoku. Però, en canvi, no se’n surten amb els seus 
residus. I mira que hi ha cartells, colors i símbols que els guien. Tot 
i així, escampen el vidre en el lloc del plàstic, el plàstic en el lloc del 
paper, el paper per terra. I la bossa d’escombraries en una paperera.

Incivisme il·lustrat

Abandonem les conductes incíviques
#millorembanyoles

La Insostenible
Hi ha gent que sap fer el més difícil però li costa el que és senzill. 
Fàcilment troben la millor oferta de viatge organitzat o l’últim nú-
mero d’un sudoku. Però, en canvi, no se’n surten amb els seus 
residus. I mira que hi ha cartells, colors i símbols que els guien. Tot 
i així, escampen el vidre en el lloc del plàstic, el plàstic en el lloc del 
paper, el paper per terra. I la bossa d’escombraries en una paperera.
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A
mb aquesta nova línia, Agrienergia 
complementa les seves activitats de 
generació i comercialització d’energia 
100% renovable, amb un servei encara 

més complet, possibilitant que els nostres clients 
generin la seva pròpia energia renovable sense 
complicacions i amb garanties. 

L’objectiu d’Agrienergia Solar és facilitar 
l’autoconsum a famílies, autònoms, empre-
ses, comunitats o Ajuntaments amb teulats o 
cobertes disponibles, i amb voluntat de ser més 
actius en la transició energètica, estalviant en 
la factura elèctrica a la vegada, amb un servei 
integral que va més enllà del “claus en mà”.

Perquè ara és el moment adient per l’auto-
consum, donat que la legislació ha tret moltes 

Agrienergia posa en 
marxa Agrienergia Solar

traves i els preus de les instal·lacions han bai-
xat. A més, des d’Agrienergia es porta temps 
treballant opcions i dissenys, millorant eines 
i incorporant experts, tot per oferir, amb la 
seguretat i experiència que ens avala, propostes 
d’autoconsum  que compleixin les expectatives 
del client, sense complicacions ni encariments, 
amb qualitat i professionalitat.

Oferim un servei integral amb propostes 
completes i innovadores, com ara autoconsum 
compartit, bateries intel·ligents, compensació 
d’excedents a preu fix o indexat, tarifa solar 
específica i adient per complementar l’autocon-
sum, i propostes de seguiment i optimització 
de la instal·lació i el consum, una vegada posat 
tot en marxa.

Aquest 2021, Agrienergia ha posat en 
marxa una  nova línia de negoci centrada en 
l’autoconsum fotovoltaic: Agrienergia Solar.

à   ENERGIA VERDA

Si tens interès a obtenir una proposta d’autocon-
sum personalitzada, posa’t en contacte amb Agriener-

gia Solar accedint a www.agrienergiasolar.com o trucant 
al 972 58 00 58, i gaudeix tranquil·lament de l’energia 

del sol a casa, al teu negoci o a la teva empresa.
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S O L A R

Ara sí!
L’autoconsum

és una opció

972 58 00 58 solar@agrienergia.com www.agrienergia.com Av. Països Catalans, 140 · Banyoles

Aprofita tranquil·lament l’energia del sol

www.agrienergiasolar.com

Confiança, experiència i qualitat
Projecte personalitzat

Compensació d’excedents i tarifa solar
Gestió integral més enllà del claus en mà
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CURSOS, CONCURSOS, TALLERS, ESPORT...

à   CURSOS I TALLERS

CASAL DE PRIMAVERA 2021
Quatre dies de natura, d’amics, 
de jocs i d’experiències... aprofi-
ta’ls!
Dates: 29 març a 1 abril 
Horari: Entrada entre 8,45h 
i 9,15h – Sortida entre 13h i 
13,15h
Participants: Nens i nenes de 
P3 a 6è
Preu: 45 € 42 € (germans, 
família nombrosa o monopa-
rental)
INSCRIPCIONS 
A partir del dilluns 1 de març
• A la web: www.escolanatura-
banyoles.org
• Al telèfon 972 58 13 16

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 por-
tàtils reciclats. 

CURS DE MONITOR/A 
DE LLEURE
L’Oficina Jove, en col·laboració 
d’Arriant Formació, ofereix un 
curs intensiu per Setmana Santa 

per treure’s el títol de monitor/a 
de lleure. El curs es farà presenci-
alment a Cal Drac del 26 de març 
al 4 d’abril (17 i 18 d’abril es farà 
estada en una casa de colònies).
Inscripcions (fins al 21 de març): 
680237745 / 972691123 / for-
macio@arriant.org

XXVè CONCURS DE DIBUIX 
INFANTIL: PER SANT JOR-
DI UN PUNT DE LLIBRE

Tres categories: petits (P0 a P4), 
mitjans (P5 a 2n) i grans (3r a 
6è).

De l’1 al 31 de març:
Període per recollir les cartoli-
nes, fer el dibuix i entregar-lo a 
la Biblioteca.

Del 6 al 16 d’abril: 
Període per votar els punts de 
llibres que més us agradin.

Diada de Sant Jordi:
A 2/4 de 6 h de la tarda, just 
abans de començar la sessió del 
conte de Sant Jordi, a la Plaça 
Major, donarem a conèixer els/
les guanyadors/es de les tres cate-
gories i es lliuraran els premis del 
concurs. 

L’ENDEVINALLA DE LA RITA 
Cada mes, al llarg de l’any L’En-
devinalla de la Rita: qui l’encerta 
l’endevina: Empleneu la butlle-
ta amb la vostra resposta. Entre 

totes les butlletes amb la respos-
ta correcta sortejarem un llibre. 
Per a nens i nenes fins als 11 anys. 
Què és?

QUAN A LA SELVA SE SENT EL 
SEU RUGIT
ELS ANIMALS FUGEN I 
S’ACABA EL BROGIT

10 ANYS D’ENDEVINALLES 
AMB LA RITA XUCLALLETRES
Enguany fa 10 anys que la Rita 
juga a inventar-se endevinalles. 
A través del joc Qui l’encerta l’en-
devina en proposa una cada mes 
perquè hi participin els infants

NOVETATS A LA BIBLIOTECA

INFANTIL- FICCIÓ
El cocodril que va venir a sopar. 
Steve Smallman
La Daniela i les noies pirata. Su-
sanna Isern
Prohibit prohibir. Jose Carlos 
Andrés

INFANTIL- CONEIXEMENTS
Pandèmies. Gosia Kulik
Preguntas fascinantes sobre los 
planetas. Pavel Gabzdyl
Luis Vives
La prehistòria. Caroline Fait
Larousse
La ciutat. Thierry Laval
Cruïlla 

NARRATIVA JUVENIL
Caminant junts per la lluna. Pep 
Puig
El Cercle de plata. Cèsar Mallor-
quí
El final i altres principis. Veronica 
Roth

Formacions 
en línia 2021

3 de març
—
Tramita amb el SOC/SEPE
en temps de pandèmia.

9 de març
L’acreditació de 
competències: 
Programa acredita’t.

11 de març
—
Informació sobre 
acomiadaments i ERTOS.

Ajuntament de Banyoles
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ADULTS -FICCIÓ 
Blonde Joyce Carol Oates. Alfa-
guara. 
Dilluns ens estimaran. Najat El 
Hachmi. 
Guàrdia. Nikos Kavadias.

ADULTS- NO FICCIÓ
101 dubtes del català resolts per 
l’Optimot; textos de Pau Clua a 
partir de les fitxes de l’Optimot 
Rosa dels Vents. 
El catalanisme a Banyoles. Jordi 
Galofré, Josep Grabuleda i Xavi-
er Crehuet. 
Matèria vivent, vida pensant. Eu-
dald Carbonell, Jordi Agustí. 

CòMIC
El buen padre Nadia Hafid
Roca
Verdad Lorena Canottiere
Liana

CINEMA
La lista de los deseos Álvaro Díaz 
Lorenzo
Mulan Niki Caro
EEUU 2020 CINEMA

MÚSICA
Canta Amalia Mariza
MÓN 
De banda a banda del Medi-
terrani Pep Gimeno & Ahmed 
Touzani
MÓN

CÍVIC DE PORQUERES

Tria i remena entre els nou tallers 
en línia disponibles i troba el teu 
taller ideal!
Formació en línia fins al 26 de 
març.

CUINA - BATCH COOKING
TAST DE VINS AMB LA @consul-
tabanyoles
ALIMENTACIÓ PREVENTIVA PER 
A TOTHOM.
COSTURA TOTE BAG A MIDA!.
LLENGUA DE SIGNES.
VINYASA YOGA IN ENGLISH AMB 
@tadayoga.
GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA.
PILATES.
IOGA.
Inscriu-t’hi a través de www.cen-
trecivicporqueres.cat.

CASAL CíVIC 
BANyOLES

SERVEIS

Podologia
dijous, a partir de les 9 h
cal cita prèvia trucant al 
972571162

Cafeteria menjador
Menú diari obert a tothom i diu-
menge menú especial. 
Per a més informació trucar al 
972575020

Barberia homes
dimecres, de 9 a 13 h 
cal cita prèvia trucant al 
972571162

Programació Casal Cívic 
Banyoles  abril/juny 2021

CUINA
Com fer un bon arròs i  una bona 
fideuà- activitat en línia
del 3 al 24 de maig 
dimecres, de 18.30 a 20 h
a càrrec de Martí Julià

SALUT I BENESTAR
Respiració  i moviment conscient 
- activitat en línia
del 7 d’abril al 16 de juny 
dimecres, de 19 a 20.15 h
a càrrec de Cesc Aromir

Estiraments - activitat en línia
del 6 d’abril al 15 de juny 
dimarts, de 19 a 20.15 h
a càrrec de Queralt Aloy

Ioga suau - activitat en línia
del 6 d’abril al 16 de juny
dimarts, de 17.15 a 18.30 h      - 
grup 1
dimecres, de 9.30 a 10.45 h     -  
grup 2 
a càrrec de Raül Carracelas

Memòria - activitat en línia
del 9 d’abril al 18 de juny 
divendres, de 16 a 17.30 h - grup 1
divendres, de 17.30 a 19 h - 
grup 2 a càrrec de Montse Serret
Casal

17 de març
—
Informació i 
assessorament sobre 
tipus de prestacions 
econòmiques i requisits 
per accedir-hi.

19 de març
—
Com preparar el teu CV i 
una carta de presentació.

25 de març
—
On podem buscar feina?

26 de març
—
L’entrevista laboral

31 de març
—
Feina Activa què és?
Com funciona?

EqUIPA EL MòBIL
Avinguda Països Catalans, 19 
17820 Banyoles, Girona
Telèfon: 659 46 63 03

Totes les formacions 
es fana les 10h i en 
format on line

Info: 972 58 11 20
borsadetreball@ajbanyoles.org

à   CURSOS I TALLERS
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ACTIVITATS FÍSIqUES
Gimnàstica de manteniment 
-activitat en línia
del 12 d’abril al 14 de juny 
dilluns, de 10 a 11.30 h
a càrrec de Jordina Mercader

Hipopressius - activitat en línia
del 9 d’abril al 18 de juny 
divendres, de 10.30 a 11.45 h
a càrrec de Mar Bufí

GAC Glutis, abdominals i cames 
- activitat en línia
del 8 d’abril al 17 de juny 
dijous, de 18.30 a 20 h
a càrrec de Jordina Mercader

ARTS ESCÈNIqUES I MUSICALS
Havaneres i cançons de taverna 
- activitat en línia
del 6 d’abril al 15 de juny 
dimarts, de 10.30 a 12 h
a càrrec de Nasi Marco

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ

Del 19 al 25 de març
Les preinscripcions podran fer-se 
de forma presencial o de forma 
telefònica. 

FUNDACIÓ ESTANY

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

info@fundacioestany.cat · T972 
57 66 30 / 648 021 405

CICLE DE RELATS VIRTUALS
Les 1000 cares del masclisme 
encobert..
Relats de dones per visibilitzar i 
combatre agressions normalit-
zades vers les dones.
Cada mes els relats es publica-
ràn a 
Instagram; @aodbanyoles
Twiter: @aodbanyoles
Facebook: Ateneu Aod
Infoó: Telèfon: 633420390

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

CERCLES
Dissabte 27 març, 9:30h - 
13:15h
“RITUALS: Ioga i FitoCosmètica”
A càrrec de: Stella Evangelidou 
@stella.anasa i convidada Ama-
ia Gràcia Ganzabal @LandareBi-
oCosmetica

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
19h - 20:30h Ioga adults
21h - 22:15 h Ioga
Dijous
7:15h - 8:30h Ioga adults
9:30h - 10:30h Tai Txi
10:45h - 12:15h Ioga Mares-
nadons
18:30h - 19:45h Ioga adults
20h - 21:30h Ioga adults
20h - 21:30h Ioga embaràs
Divendres
15:15h - 16:30h Ioga
18h - 19:30h Ioga Adults

Centre Om
C/ Josep Tarradelles, 16
Banyoles Tel. 625 85 58 12
ombanyoles@gmail.com

Dissabte 6 (11h a 13h) Conte 
in English Peter Rabbit. 
Conte+activitat+joc. Infants 
de 2 a 8 anys. Preu: 8€ (7,5€/
descompte)

Dissabte 20 (11h a 13h) Minimon 
de fades. Creem un minimon de 
fades per posar al jardí o en un 
racó ben màgic. Infants de 3 a 12 
anys. Preu: 12€ (11€/descompte).

Setmana Santa: Tallers pels 
matins de 9h a 13h i tardes de 15h 
a 18h. Tallers creatius, manipula-
tius, contes... Consulta a la web.
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Grups reduïts. Reserva prèvia. 
Descompte: Germans, família 
nombrosa o monoparental.

www.kincakau.cat   625217482
Carrer Llibertat 77 Banyoles

MARÇ 

CURS DE MONITOR/A D’ACTIVI-
TATS POLIESPORTIVES
Període: Inici 27 de març - fi 25 
d’abril. Majors de 16 anys amb 
certificat d’ESO o equivalent 

ACTIVITATS CONTÏNUES AMB LE-
SINSCRIPCIONS OBERTES

ESCOLA MULTIESPORTIVA CURS 
20/21
De l’1 d’octubre al 28 de maig 
Horari: Migdies
Lloc:  Dimarts: Escola La Draga i 
Escola Vall del Terri
Dimecres: Escola La Draga, Esco-
la l’Entorn, Escola Vall del Terri i 
Escola Can Puig
Dijous: Escola La Draga, Escola 
Vall del Terri 
Divendres: Escola Vall del Terri
Destinataris: Nens i nenes de P3 
a 6è de primària

TEAM FIT
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, Ins-
titut Pere Alsius i Institut Pla de 
l’Estany.
Destinataris: Joves de 1r a 4t 
d’ESO

TARDA JOVE 
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 Rei-
xac Dijous: Escola La Draga
Destinataris: Joves de 1r a 4t 
d’ESO i Batxillerat

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: dime-
cres (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  

PARCS URBANS DE SALUT CURS 
20-21 
Dates: Del 21 de setembre al 26 
de juny 
Lloc: Parcs urbans de salut de la 
comarca
Destinataris: Totes les edats
Activitats: Activitats de mante-
niment i millora de la condició 
física

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 mante-
niment i millora de la condició 
física

EXERCICI FÍSIC I SALUT 
“PILATES”
Dates: Del 24 de setembre al 17 
de juny 
Horari: Dijous de 15.15 a 16.15h
Destinataris: Adults i Gent Gran
Activitats: Activitats de manteni-
ment i millora de la condició físi-
ca amb base de Pilates

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 de relaxació 
i control de la respiració

IOGA
Dates: Del 24 de setembre 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

Inscripcions: Al telèfon del Con-
sell Esportiu 972 58 13 44
Info: www.ceplaestany.cat

CASAL DE TENNIS
Durant aquests dies festius 
jugarem a tennis i també 
farem altres activitats i jocs.
Dies: 29,30,31 març i 1 
d’abril.
Horaris: De 9h a 13h.
Edat: Alumnes de 
6 a 14 anys.
Preu: 70€ tot el casal o 
20€/dia per dies eventuals.
Activitats: Exercicis de psico-
motricitat i preparació física, 
jocs, esports variats i tennis.
Lloc: Zona esportiva de 
Miànigues (Porqueres)
INSCRIPCIONS: www.
tactictennis.com

à   CURSOS I TALLERS
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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

36 anys
mimant el 
teu cos!!

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

PINTURA BLANCA
anti-moho
blanc lluminós
interior-exterior
14 Lt. 44,20 €
4 Lt. 15,20 €
PINTURES BRAMON S.L
Av. de la farga, 19
972 57 43 43

ANUNCIS PER PARAULES
VENC el millor terreny urbà de Puig Suris.  
A dalt de tot, vistes a l’estany,al plà de 
l’estany  i a Rosas 1.425 m2., sol tot el 
dia i sense veins per cap costat Preu: 
145.000€ telef.: 609386651

COSTA PERRUQUER Descomptes per jubi-
lats/des tots els dies de la setmana, nova 
web www.costaperruquer.com   Atenem 
amb cita prèvia. WhatsApp: 609386651 
telf. 972570461

ETS EmPRENEDORA/OR? T’agrada 
treballar lliure d’horaris, respectant el 
medi ambient? Truca’m 686832402 i 
t’ho explico.

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

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

CAPGROSSOS, caricatures, peces cartró-
pedra per encàrrec, construcció restaura-
ció tel.667940819 www.obrador3a.com

mEDIADORA FAmILIAR (separacions, 
herències, negocis familiars) Montse 
Magin Telèfon 676 539 546, Joan Mara-
gall 16 Porqueres.

publiqueu gratuïtament lagendabanyoles@gmail.com

LLOGO CASA DE PÀGES (PLA DE L’ES-
TANY). Tel. 657 506 832

mESTRA TITULADA, fa classes de reforç 
a primària, Preus econòmics i resultats 
excel·lents 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

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

à | DE COMPRES

Oferta: abans 799€ ara 699€ i 
ademés PLA RENOVE*
*fins el 30 de juny
CAN XUMEIA
Av. Països Catalans, 93 T 972 57 02 61
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A partir de l’1 de juny de 2015 entrarà en funcionament la targeta T-10/120 a les línies
que connecten la Garrotxa, el Pla de l’Estany i la Selva amb Barcelona de TEISA/HISPANO.

La targeta inclou l’import de 10 viatges amb una validesa de 120 dies. Podràs comprar-la o 
recarregar-la en qualsevol autocar o taquilles de TEISA (Olot, Banyoles o Barcelona).

Aquesta targeta serà vàlida a les línies d’Olot a Barcelona (per Besalú-Banyoles, Amer-
Santa Coloma de Farners i Bracons), i de Sant Hilari Sacalm i Arbúcies a Barcelona.
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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 

RESTAURANT - TABERNA 
LA PARRA

Plaça de les Rodes, 41 Banyoles
972 57 15 00 / 650 56 20 21

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

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

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

IRIS
Croisanteria - cafeteria
Pl. Estudis, 9 • 17820 Banyoles
T 972 57 10 94 

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

PIZZA DON CAMILO
Pizzes artesanes amb servei a domi-
cili 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

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

MenjAr i Beure

17820 PASTA ARTESANA
Horari només migdia dijous 
divendres i dissabte.
c/ Abeuradors, 6 - Banyoles
T 665 820 254

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

STRALL
Cuina casolana, plats combinats, 
carn a la barbacoa. Menú diari de 
dimarts a divendres 10,95€.
Menú cap de setmana i festius 
19,95€. Dimecres i caps de setmana 
arrós a la cassola. Postres casolans!
C/ Llibertat, 67-69 - 17820 Banyoles
T 872 267 974 / 627 149 104
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Barri Can Mach s/n baixos 
17844 Cornellà del Terri  Telèfon: 972 59 48 94

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

Menjar per 
emportar
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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

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

MIERES

CAN SALVI
Menú 11,50€ de dimecres a 
divendres. Caps de setmana Menú 
degustació 25€ i carta. 17833 

Vilavenut T 972 57 24 61      

VILAVENUT

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

CORNELLÀ

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

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

MenjAr i Beure

Dilluns a divendres 
de 5:30h a 22h

Dissabte de 8h a 15h
Diumenge i festius tancat

Ronda Monestir, 80 Banyoles
Tel. 972 57 40 56

Ronda Monestir, 80 Banyoles
Tel. 972 57 40 56
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C/ Paper, s/n Tel. 972 58 27 14 - 17820 Banyoles

MENÚ DIARI,  RACIONS, 
SOPARS,  ESMORZARS

PUNT DE TROBADA

EL POLÍGON

Menjar per 
emportar



FLECA PASTISSERIA

 Pg. del Mossèn Lluís Constans, 157 - Banyoles  
Tel. 972 57 09 34 

C. Major, 30 - Banyoles 
Tel. 972 57 06 76


