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Moltes 
felicitats 

Ramon, de 
seguida està dit 

+ de 60 anys 
pentinant a 

Banyoles.
Moltíssimes gràcies, doncs sí ja 
han passat sis dècades i durant 
tots aquests anys n´hem vist de 

tots colors però sempre amb ganes 
de prosperar i amb l’esperit cons-
tructiu que ens caracteritza com 
empresa. Costa Perruquer  des de 
la seva fundació el 20 de febrer de 
l’any  1961, amb un petit local del 
primer pis al mateix lloc que ens 

trobem a dia d´avui.

Pel que entenc és un negoci familiar?
Sí, Costa Perruquer es va iniciar l’any 1961 amb 
el nom de peluquería para señoras José Costa. 
Trenta anys més tard Ramon Costa registra 
la marca COSTA PERRUQUER que en aquests 
moments és un referent dintre de la perruqueria 
nacional i una important i reconeguda marca de 
prestigi internacional.
La vocació del meu pare Josep Costa per la perru-
queria el va portar als 11 anys d’edat a treballar 
com a ajudant en una barberia. Després de 
formar-se com a perruquer a l’escola d’Eugene 
París a Barcelona, va treballar en diferents salons 
de la província de Girona i va portar més tard la 
direcció de dos salons de la Costa Brava, fins que 
finalment l’any 1961 Josep Costa va fundar la 
peluquería para señoras José Costa a la ciutat de 
Banyoles. El meu pare va estar molt motivat per 
a la formació, seguint les últimes tendències i els 
tractaments capil.lars més innovadors. 

Quan vas agafar el timó del negoci Ramon?
L’any 1992 em vaig posar al capdavant del negoci 
I al cap de poc temps ja erem set persones tre-
ballant a la perruqueria i la perfumeria Essència 
que vaig crear a la planta baixa. 
L´any 2001 vaig fer una reforma integral i vaig 
crear una perruqueria i centre d’estètica  amb 
catorce tocadors repartits en 3 pisos. On tenim 
cabines privades de perruqueria i estètica que 
garanteixen als clientes el compliment de les 
distàncies de seguretat exigides.
Ens volem assegurar  que els nostres clients se 
sentin  segurs  i protegits a la nostra perruqueria  
amb les estrictes mesures d’higiene i seguretat. 
Ara el més  important es poder sobreviure a 
aquesta pandèmia amb  dignitat.

—
Costa Perruquer
C/ Santa Maria, 27 Banyoles
WhasApp: 609 386 651
costaperruquer@icloud.com
www.costaperruquer.com
@costa_perruquer_stylist



   L’AGENDA / ABRIL 2021 5

A Quina edat vas començar a estudiar 
perruqueria Ramon?
L´any 1978 amb 14 anys començava a estudiar 
perruqueria i als 16 estava treballant en el saló 
principal de la cadena de perruqueries Faustí a 
Sant Feliu de Guíxols (Costa Brava). Entre altres 
Faustí també tenia perruqueria a Londres, el 
qual era un revolucionari de l’alta perruqueria 
i de la perruqueria de gran qualitat. Faustí va 
ser el perruquer de moltes de les estrelles de 
Hollywood que en els anys 50 i 60 van venir a la 
Costa Brava, com Ava Gardner, Liz Taylor, Abbe 
Lane, entre d’altres, i membres de la reialesa 
que s’allotjaven a l’Hotel La Gavina de s ‘Agaró, 
com Maria Gabriela de la casa Savoia. Per la 
perruqueria passaven clientes en la meva època 
com Bibi Salisachs de Samaranch, Mercè Rodo-
reda, la Baronessa Thyssen etc. Amb Faustí vaig 
començar a viatjar cada temporada a París i més 
tard a Londres per veure les principals tendències 
de primera mà. 

El més gratificant i que t’ha fet més feliç en la 
teva carrera: 
Vam aconseguir una cosa que sembla-
va impossible com és aconseguir en 
una ciutat relativament petita com 
és Banyoles crear una marca de 
prestigi a nivell nacional i inter-
nacional. Hem aconseguit ser 
convidats com a primeres figures 
en els principals congressos de per-
ruqueria nacionals i internacionals, 
omplint auditoris amb més de 1.000 
estilistes com a espectadors i realitzar 
masterclass amb 200 perruquers a les 
principals capitals de províncies espa-
nyoles i en diferents ciutats importants 
a nivell internacional com Nova York , 
Los Angeles, DF Mèxic, l’Havana etc.

Què defineix el segell Costa 
Perruquer?
El nostre èxit és l’atenció als nostres clients 
que sempre són el primer, als quals se’ls ofereix 

un tracte exquisit, escoltant-los i aconsellant-los 
en els estils que més els convinguin. La nostra 
empresa segueix una forma de treballar específica 
d’acord amb la marca Costa Perruquer registrada, 
dirigida a satisfer les necessitats dels nostres 
clients, valorant tot el que els agrada i apassiona, 
dedicant la màxima atenció i tot el nostre temps, 
per d’aquesta manera aconseguir que els clients 
surtin satisfets del nostre saló i contagiïn la seva 
passió pel nostre estil de perruqueria.

¿Emocionat davant l’homenatge i exposició 
que et prepara Banyoles?
Per a mi és un reconeixement de l’Ajuntament de 
la meva ciutat pels més de 25 anys promocionant 
indirectament el nom de #Banyoles pel món, 
tal com es desprèn dels més de 2.500 retalls 
de premsa nacional i internacional de Costa 
Perruquer #debanyoles.

Què anem a veure-hi? 
El nom de l’exposició és +60 anys pentinant a 
Banyoles i trajectòria artística nacional i internaci-
onal. Veurem fotografies en blanc i negre a partir 
de l’any 1958 del meu pare José Costa preparant 

gales de perruqueria a nivell provincial i 
fotografies de la meva trajectòria artística 
a nivell nacional i internacional. A més, 
hi haurà una vitrina amb estris antics 
i postissos que hem utilitzat en les 
grans gales.

àprotagonistes
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à activitats

01. Dijous
FEStA MAJoR DE CoRNELLÀ

FES-tE DEL CoRNUt 
Cornellà del Terri

 De l’1 al 5 d’abril 
Veure programa a la pág. 68

02. Divendres
JoC FAMiLiAR

RoBAtoRi SACRÍLEG 
AL MoNEStiR DE 
BANYoLES

11 de gener de 1980, de nit, 
en la foscor, quan tothom 
dorm, un dels tresors més 
preuats de Banyoles descan-
sa tranquil·lament fins que 

desapareix... Seguirem la 
pista per descobrir qui i com 
va cometre aquest robatori 
sacríleg... Ens hi acompa-
nyes?

 Divendres 2 d’abril 

 19:00h 

 Monestir de Sant Esteve

IMPRESCINDIBLE FER RESERVA 
PRÈVIA A: MUSEU ARQUEOLÒGIC DE 
BANYOLES Tel. 972 57 23 61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

03. Dissabte

 ACtivitAt FAMiLiAR

tiR AMB ARC

Creieu que seríeu capaços 
de protegir i defensar la 
muralla tal i com feien els 
antics arquers? Podria la 
vostra punteria eliminar 
els enemics i els perills que 
rondaven la ciutat en altres 
èpoques? Poseu-vos a prova 
i practiqueu diferents estils 
de tir!

Els més petits utilitzaran 
fletxes de ventosa

 Dissabte 3 d’abril 

 11:00h 

 Muralla 
Més informació i reserves:

Oficina de Turisme de Banyoles

telèfon 972 58 34 70

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.

 Dissabte 3 d’abril 

 11:30h 

 Parc Neolític de la Draga

 4€ entrada general; +65 

Programa 
d’activitats
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anys, 2’5€; -6 anys, entrada 
gratuïta

IMPRESCINDIBLE FER RESERVA 
PRÈVIA A: MUSEU ARQUEOLÒGIC DE 
BANYOLES Tel. 972 57 23 61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

04. Diumenge
viSitA

AiGUAMoLLS DE LA 
PUDA

Aquest itinerari sobre aigües 
singulars s’inicia a l’Estany 
per conèixer-ne la formació 
i el funcionament hidrogeo-
lògic. Seguidament s’arriba 
fins la font Pudosa per saber 
el per què de la seva olor i 
conèixer la història de l’antic 
balneari. Acabareu per 
descobrir les singularitats 
dels estanyols de la Cendra 
i Montalt i el projecte de 
recuperació dels hàbitats 
lacunars.

 Diumenge 4 d’abril 

 11:00h

 Estadi Municipal Miquel 
Coromina Moretó

Més informació i reserves:
Oficina de Turisme de Banyoles
telèfon 972 58 34 70 

Whatsapp 690 85 33 95
turisme@ajbanyoles.org

 ACtivitAt FAMiLiAR

EXPLoRADoRS DE 
L’EStANY

Descobrim tot el què ens 
amaga l’Estany i el seu 
entorn!
En el Museu Darder ens 
endinsarem en la recerca 
del fons de l’Estany, la seva 
vegetació i la fauna. Després 
tots junts ens dirigirem cap a 
la vora de l’Estany on, amb 
els materials de recerca, 
descobrirem i aprendrem 
un munt de coses jugant i 
divertint-nos.

 Diumenge 4 d’abril 

 16:30h

 Museu Darder

IMPRESCINDIBLE FER RESERVA 
Tel. 972 57 44 67

07. Dimecres
XERRADA

SoBiRANiA FiSCAL
Paguem els impostos 
estatals a la Generalitat de 
Catalunya.

 Dimecres 7 d’abril

 19:30h 

 En línia, trobareu l’enllaç 
al canal de Telegram:  t.me/
AssembleaPlaEstany

www.ancplaestany.cat

Telegram:@AssembleaPlaEstany

ENGLiSh READiNG CLUB

thE ACCiDENtAL 
toURiSt, D’ANNE 
tYLER

Join us in reading a wide 
variety of authors with the 
opportunity to practise your 
English in relaxed discussi-
ons with Susan Baker
Moderator; Susan Baker

 Dimecres 07 d’abrill 

 20:00 h

 Biblioteca Pública
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08. Dijous
CLUB DE LECtURA iNFANtiL

LA PLAtJA DELS 
iNÚtiLS, ÀLEX 
NoGUÉS

Em dic Sofia. Tinc onze anys 
i mig i quan sigui gran vull 
ser inútil». Així comença el 
relat de la Sofia, una història 
profunda i commovedora 
d’una nena a qui li encanta 
la platja a l’hivern

 Dijous 08 d’abril

 20:00 h

 Biblioteca Pública

XERRADA

DIJOUS CULTURALS
LES vACUNES DE LA 
CoviD

A càrrec de Montse Gassiot, 
tècnica del Servei de Vigi-

lància Epidemiològica de 
l’Agència de Salut Pública a 
Girona.

 Dijous 08 d’abril

 17:00 h

 Museu Darder i en directe 
per Youtube 

Més info i reserves: 972 57 44 67 

comunicaciomuseus@ajbanyoles.org  

09. Divendres
PRESENtACió DE LLiBRE

SoM LA iNCoRRECtA
 Divendres 09 d’abril 

 19:00h

 Centre Cívic de 
Porqueres. -Prèvia inscripció 
a la llibreria L’altell c/Canal 2 
Banyoles Tel 972 580 270
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à abril

CiNEMA

oECoNoMiA
Projecció emmarcada al 
cicle El Documental del Mes
En els darrers anys, el nostre 
sistema econòmic s’ha fet 
invisible i incomprensible. La 
sensació de que alguna cosa 
no funciona del tot bé l’ha 
tingut pràcticament tothom. 
Però, exactament, què és el 
que no funciona?

Carmen Losmann. Alemanya 
(2020) 89 min. VO en ale-
many i anglès, subtitulada 
en català.

 Divendres 09 d’abril 

 20:00 h

 Auditori de l’Ateneu

 3 €

10. Dissabte

 ACtivitAt iNFANtiL

CoNtES EN ANGLÈS

Story time By BNY 
Language Corner.
Narracions en petit format 
perquè els infants de 5 a 
10 anys puguin gaudir dels 
contes en anglès en un espai 
tranquil i agradable.

 Dissabte 10 d’abril 

 11:00 h Durada: 45 min.

 Biblioteca Pública

En cas que no sigui possible fer 
l’activitat de manera presencial, es 
farà en línia.

PRESENtACió LLiBRE

BANYoLES 
DESAPAREGUDA

De Josep Grabuleda Sitjà
Editorial Efadós
Banyoles desapareguda 
és un viatge en el temps a 
la Banyoles d’abans. S’hi 
repassen molts dels seus 
elements desapareguts 
i s’hi mostren, a través 
de fotografies, els canvis 
urbanístics i socials. És una 
mirada enrere en la història 
i en l’espai d’una ciutat 
actualment inexistent.

 Dissabte 10 d’abril 

 12:00h 

 Sala d’actes de l’Arxiu 
Comarcal del Pla de l’Estany

IMPRESCINDIBLE FER RESERVA 
Tel. 972 57 23 61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

viSitA GUiADA

viLAUBA EN 3D
Jaciment visitable que 
permet conèixer la vid rural 
del territori durant l’època 
iberoromana fins al final 
del món visigot. Podreu 
conèixer la seva evolució al 
llarg de 600 anys i passejar-
vos per la part residencial de 
la vil·la.
Amb l’ajuda d’una recreació 
virtual en 3D veureu com 
funcionava la casa, quin 
era el seu sistema de vida i 
com s’organitzaven els seus 
habitants.

 Dissabte 10 d’abril 

 12:00h 

 Vil·la romana de Vilauba

IMPRESCINDIBLE FER RESERVA 
Tel. 972 57 23 61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
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viSitA GUiADA

CAN tiStA

Estudi taller de l’artista 
Carles Fontserè 

 Dissabte 10 d’abril 

 A les 12 del matí 

Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia mitjançant formulari
Info: 972 58 38 98

 tALLER FAMiLiAR

DESCoBRiM ELS 
iNSECtES
Quan arriba  la primavera 
i els insectes ja surten a 
visitar-nos... t’atreveixes a 
classificar-los? Vols saber 
com són, què mengen, on 
viuen, com canvien al llarg 

de la seva vida?... doncs 
veniu amb família al Museu 
Darder i ho descobrireu. Ep! 
No ho diguis a ningú però 
els hi farem una casa...

 Dissabte 10 d’abril 

 16:30h

 Museu Darder

Més info: Tel. 972 57 23 61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

 ACtivitAt iNFANtiL

EXPLiCA’M UN 
CoNtE
Amb Anna Aparicio i el seu 
Abecedari entremaliat, de 
l’editorial Takatuka. - activi-
tat a partir de 6 anys

 Dissabte 10 d’abril 

 17:15h

 Espai Eat Art - Prèvia 
inscripció a la llibreria L’altell 
c/Canal 2 Banyoles 
Tel. 972 580 270

XERRADA

TARDES DE CIÈNCIA
AStERoiDES ABANS, 
ARA i DESPRÉS
A càrrec de Carles 
Puncernau.
Tothom sap què és un aste-
roide, però tothom té mol-
tes preguntes sobre el tema. 
Sabem comes formen, on 
es troben, cada quant ens 
visiten, quants n’hi ha?
Parlem una mica de tot això. 
De temes que ens poden 
preocupar, quines mides 
tenen, quin mal poden fer si 
impacten.
Els podem descobrir a 
temps? Què és un NEO i el 
projecte Catalina Survey?
El seu estudi ens pot aportar 
nous coneixements? Els hem 
explorat (enviat sondes), 
els podem explotar (fer 
mineria)?
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à abril

 Dissabte 10 d’abril 

 19:00 h

 Museu Darder i en directe 
per Youtube 

MÉS INFORMACIÓ Tel. 972 57 44 67
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

MÚSiCA CLÀSSiCA

ACADÈMiA 1740 
AMB iNÉS MoRENo

L’Acadèmia 1750, amb la 
directora Sylvan James i la 
col·laboració d’Inés Moreno 
al clavecí, han creat un 
programa que rep per nom 
Lluhida Academia de Música 
i que ret homenatge a les 
acadèmies musicals del 
barroc. Aquest interessant 

programa reunirà dues 
clavecinistes d’alt nivell, 
Inés Moreno, guanyadora 
del Concurs de Joventuts 
Musicals d’Espanya, i Eva del 
Campo, intèrpret catalana 
de llarg recorregut artístic.

 Dissabte 10 d’abril 

 20:00 h

 Auditori de l’Ateneu

 12 €

11. 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 11 d’abril 

 11:30h 

 Parc Neolític de la Draga

 4€ entrada general; +65 
anys, 2’5€; -6 anys, entrada 
gratuïta

IMPRESCINDIBLE FER RESERVA PRÈVIA 
A: MUSEU ARQUEOLÒGIC DE BANYOLES 
Tel. 972 57 23 61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

ACADÈMiA 1740
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 ACtivitAt iNFANtiL

CAMÍ A L’ESCoLA

Cia. Campi Qui Pugui

Inspirat en el documental 
Sur le chemin de l’école 
(2013) de Pascal Plisson.  
L’espectacle narra la història 
de tres germanes que s’han 
d’enfrontar diàriament amb 
una multitud d’adversitats i 
perills per arribar a l’esco-
la. Una realitat per molts 
infants d’arreu del món, que 
són conscients que només 
l’educació els obrirà les 
portes a un futur millor.

Un espectacle suggerent, 
visual i sense text que 
s’inspira en la història real 
d’infants d’arreu del món. 
Una història de superació i 
esforç. 

Part dels beneficis de 
l’espectacle es destinaran a 
l’associació Sur le chemin de 
l’école per assegurar l’esco-
larització en zones rurals i 
problemàtiques d’arreu del 
món.

 Diumenge 11 d’abril 

 12:00 h / 17:00 h

 Teatre Municipal

 Anticipada 5 € Taquilla: 7 €

15. Dijous

 hoRA DEL CoNtE

AvENtURERS, DRACS 
i ALtRES ESPÈCiES

A càrrec de Gra de Sorra.
Sabem que hi ha molts 
amants dels dracs que serien 
capaços de viatjar per tot 
món per sentir una bona 
història. Així doncs, aquesta 
sessió de contes és per a tots 
els infants que s’estimen 
les històries de princeses, 
prínceps i dracs valents.

 Dijous 15 d’abril

 17:30 h

 Biblioteca Pública

En cas que no sigui possible fer 
l’activitat de manera presencial, es 
farà en línia.

16. Divendres
itv

UNitAt MÒBiL 
itv. tRACtoRS i 
CiCLoMotoRS

 Divendres 16 d’abril

 de les 9 del matí a les 2 
del migdia 

 Polígon industrial del Pla 
de la Coromina
Demana cita prèvia a citaprèvia.cat o 
al 972 49 29 12

tEAtRE DANSA

WABi-SABi

de Jaume Geli amb Lídia 
Masllorens
Espectacle emmarcat en 
el cicle Una primavera en 
dansa
Un vòrtex a l’entorn d’un 
mot, wabi-sabi, sense tra-
ducció i difícil de definir. Una 
aproximació a les arestes 
d’aquest concepte japonès. 
Una rotació estètica cap a 
la imperfecció, el desgast 
i la pàtina del temps. Una 
persecució inesgotable d’ins-
tants de la natura. Una acció 
pictòrica en viu de Jaume 
Geli i Lídia Masllorens, que, 
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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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com el wabi-sabi, es nodreix 
d’una bellesa imperfecta, 
impermanent i incompleta.

 Divendres 16 d’abril

 20:00 h 

 Factoria Arts Escèniques

 8€

CoNCERt

DoN MALFoN
El saxofonista Alfonso 
Muñoz (Don Malfon) és un 
dels músics catalans més 
actius dins el món de la 
improvisació lliure. Amb més 
de quaranta discs publicats, 
ha col·laborat amb músics 
de renom com John Edward, 
Agustí Fernández o Barry 
Guy, entre d’altres.

 Divendres 16 d’abril 

 20:00h 

 Espai Eat Art

 8€ entrad

iNAUGURACió EXPoSiCió

1961-2021: MÉS DE 
60 ANYS PENtiNANt 
A BANYoLES

 Divendres 16 d’abril 
 20:30 h 

 Sala d’actes de 
l’Ajuntament de Banyoles

17. Dissabte
CERCLES

AL RitME 
PRiMAvERAL
Sessió de Ioga
Ioga Flow Creatiu

Dansa
Gestalt, cos i moviment

 Dissabte 17 d’abril 

 9:30 - 13:15h

 Centre Om

C/ Josep Tarradelles, 16

Banyoles Tel. 625 855 812

ombanyoles@gmail.com

ACtivitAt ESPoRtivA

iv SoRtiDA 
CiCLotURiStA 
#EtERNKUBA

Recorregut: Plaça Major de 
Porqueres – Rocacorba.
Sortida no competitiva en 
memòria de Jakub Chara.

 Dissabte 17 d’abril 

 Sortida 10:00 h 

 Plaça major de Porqueres.

Activitat gratuïta, no cal inscripció 
prèvia Organitza: Tribiketrainer i 
Club Ciclista Pla de l’Estany.

 PRESENtACió CoNtE

UNA ALEtA BLAU-
vERDA 
Il·lustració: Anna Batlle Rico
Edició: Eli Burch Vinyals
Idea original: Comissió 
Pedagògica Esperxats de 
l’Estany

 Dissabte 17 d’abril 

 11:00 h 

 La Muralla
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ACtivitAt ESPoRtivA

iv SoRtiDA 
CiCLotURiStA 
#EtERNKUBA

Recorregut: Plaça Major de 
Porqueres – Rocacorba.
Sortida no competitiva en 
memòria de Jakub Chara.

 Dissabte 17 d’abril 

 Sortida 10:00 h 

 Plaça major de Porqueres.

Activitat gratuïta, no cal inscripció 
prèvia Organitza: Tribiketrainer i 
Club Ciclista Pla de l’Estany.

 PRESENtACió CoNtE

UNA ALEtA BLAU-
vERDA 
Il·lustració: Anna Batlle Rico
Edició: Eli Burch Vinyals
Idea original: Comissió 
Pedagògica Esperxats de 
l’Estany

 Dissabte 17 d’abril 

 11:00 h 

 La Muralla

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.

 Dissabte 17 d’abril 

 11:30h 

 Parc Neolític de la Draga

 4€ entrada general; +65 
anys, 2’5€; -6 anys, entrada 
gratuïta

IMPRESCINDIBLE FER RESERVA 
PRÈVIA A: MUSEU ARQUEOLÒGIC DE 
BANYOLES Tel. 972 57 23 61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

PRESENtACió LLiBRES

23 ESPiNES

A càrrec de Jaume Geli
El llibre 23espines recull 

un projecte de participació 
col·lectiva creat a les xarxes 
socials en època de confina-
ment, i que Jaume Geli va 
idear per a mostrar la cara B 
del panorama artístic actual. 

Amb la participació d’uns 
200 artistes. Un esforç sor-
prenent d’aportació plural i 
multiplicadora.

—

NAtURALEZA 
MUERtA

A càrrec de Miquel Molina
periodista i director adjunt 
de La Vanguardia publica 
aquest llibre, fruit d’anys 
d’investigació i passats 
20 anys de l’enterrament 
del “negre de Banyoles” a 
Botswana. L’autor repassa 
la seva història i polèmica, 
des que els taxidermistes 
Verraux el dissequen, 
passant per la seva retirada 
el 1997 del Museu Darder., 
fins a concloure que mai va 
trepitjar Bostwana.

 Dissabte 17 d’abril 

 12:00 h

 Sala d’actes Ajuntament

FEStA

XXi FEStA DEL 
CARGoL DE 
FoNtCoBERtA 2021  

Quinzena gastronòmica (17 
D’ABRIL AL 2 DE MAIG)

Verure programa pàg. 82

viSitA GUiADA

BANYoLES 
MEDiEvAL: 
DEL CARRER AL 
MoNEStiR

Itinerari  per conèixer com 
es va fundar Banyoles i com 
s’hi vivia durant l’edat mitja-
na. El recorregut  permetrà 
passejar-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 
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remarcables de l’orfebreria 
medieval catalana.

 Dissabte 17 d’abril 

 17:00h 

 Museu Arqueològic

 4 euros; més grans de 65 
anys, 2,5 euros; menors de 6 
anys, entrada gratuïta.

IMPRESCINDIBLE FER RESERVA 
PRÈVIA A: MUSEU ARQUEOLÒGIC DE 
BANYOLES Tel. 972 57 23 61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

tEAtRE DANSA

WABi-SABi
de Jaume Geli amb Lídia 
Masllorens

Espectacle emmarcat en 
el cicle Una primavera en 
dansa

 Dissabte 17 d’abril 

 20:00 h 

 Factoria Arts Escèniques

 8€

18. Diumenge
ACtivitAt ESPoRtivA

CAMPioNAt 
DE PEtANCA 
iNDiviDUAL DE tiR

Competició de petanca 
individual en la modalitat de 
tir, puntuable pel Campionat 
d’Espanya de l’especialitat.
Inscripcions: Federació 
Catalana de Petanca, només 
jugadors federats.

 Diumenge 18 d’abril

 A partir de les 9:00h
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 Pistes municipals (Plaça 
dels Poetes) Porqueres.

Organitza: Club UE Petanca Porqueres

 ACtivitAt FAMiLiAR

EN BLAUEt i 
L’ESPoRt A L’EStANY

L’estany de Banyoles és un 
lloc ideal per passejar, jugar 
i practicar esports de tota 
mena, però... és compatible 
tot això amb la conservació 
de la natura? Quines normes 
cal seguir per no afectar la 
fragilitat d’aquest ecosiste-
ma? Veniu a descobrir-ho 
amb en Blauet i emporteu-
vos un conte d’en Blauet de 
regal!

 Diumenge 18 d’abril 

 11:00h 
 Oficina de Turisme

Més informació i reserves:
telèfon 972 58 34 70 
Whatsapp 690 85 33 95
turisme@ajbanyoles.org

tEAtRE DANSA

WABi-SABi
de Jaume Geli amb Lídia 
Masllorens
Espectacle emmarcat en 
el cicle Una primavera en 
dansa

 Diumenge 18 d’abril 

 19:00 h 

 Factoria Arts Escèniques

 8€

CiNEMA CiCLE GAUDÍ

SENtiMENtAL

En Julio i l’Anna fa més de 
quinze anys que estan junts. 
Formen una parella que ja 
no es mira ni es toca, i que 
han fet del combat diari 
l’essència de la seva relació.

 Diumenge 18 d’abril

 19:00 h

 Auditori de l’Ateneu

 4,5 €

19. Dilluns
PRESENtACió LLiBRE

EN viU i EN DiRECtE
amb Tomàs Cortada. Pre-
sentarà el seu llibre “Tirar 
endavant el mas” editat per 
MMV.

 Dilluns 19 d’abril 

 19:30h

 Espai Eat Art - Prèvia 
inscripció a la llibreria L’altell 
c/Canal 2 Banyoles 
Tel. 972 580 270

20. Dimarts
CLUB DE LECtURA

L’ANELL

De Jordi Llavina amb il-
lustracions de Jaume Geli
L’Anell és un poema narratiu 
que descriu un viatge pa-
risenc de dos amics. Ens hi 
acompanyaran els autors.
Conductor: Albert 
Torrescasana

 Dimarts 20 d’abril

 19:00h 

 Museu Darder

En cas que no sigui possible fer 
l’activitat de manera presencial, es 
farà en línia.

22. Dijous

 L’hoRA DEL CoNtE

UN CoNtE, DoS 
CoNtES, tRES 
CoNtES
A càrrec de Jordi Tonietti
Contes per riure i pensar

 Dijous 22 d’abril

 17,30h

 A la placeta. Porqueres
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XERRADA

BAUMES DE 
L’EStANY

Tema de la tercera bauma: 
identitat cultural i feminis-
mes.
A càrrec de txell Feixas, 
Maria Bouabdellah i Nahi 
Drammeh
Parlarem sobre identitat 
cultural però des d’una 
perspectiva de gènere.
Les dones som ciutadans de 
segona, però què passa si a 
més a més de ser dona, no 
ets blanca? I què passa si ets 
una dona, no blanca i neixes 
o vius en un lloc de blancs? 
Quins estigmes es creen al 
voltant de tot això?

 Dijous 22 d’abril

 19,30h

 Porta del Món (O al 
canal de Youtube en funció 
de les restriccions)

tEAtRE PER ADULtS

MANUAL DE 
SUPERvivÈNCiA
(homenatge a Boris Vian)

En la vida d’un escriptor 
hi ha referents literaris i 
referents humans. Vian em 
va enlluernar per la seva 
actitud vital.

 Dijous 22 d’abril

 20:00h

 A la placeta. Porqueres

Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia mitjançant formulari

Info: 972 58 38 98

23. Divendres
Sant Jordi
SANt JoRDi - BANYoLES
(veure programa a la pàg. 28 )

SANt JoRDi - PoRQUERES

ENtREGA DE PREMiS 
6è CONCURS DE PUNTS 
DE LLIBRE a 2/4 de 7 de la 
tarda a la Biblioteca 

5è CONCURS de Literatura 
Infantil i Juvenil CLER 
a les 7 de la tarda a la 
biblioteca 

 ACtivitAt iNFANtiL

X TROBADA 
INTERNACIONAL 
DE MASCotES DE LES 
BiBLiotEQUES DEL 
PLA DE L’EStANY

A la Diada de Sant Jordi no 
hi poden faltar les mascotes 

de les diferents biblioteques 
escolars de Banyoles i el Pla 
de l’Estany.

 Divendres 23 d’abril

 Tot el dia

 Plaça Major

 hoRA DEL CoNtE

ELS DRACS No EM 
FAN PoR

A càrrec de Meri Yanes
Contes de dracs, que més 
que por ens fan riure. 

 Divendres 23 d’abril

 17:00 h

 La Muralla

CoNCURS

XXv CoNCURS “PER 
SANt JoRDi, UN 
PUNt DE LLiBRE”
A 2/4 de 6 de la tarda, just 
abans de començar la sessió 
del conte de Sant Jordi, a 
la Muralla, donarem a conèi-
xer el guanyador de les tres 
categories i es lliuraran els 
premis del concurs.

 Divendres 23 d’abril

 17:00 h

 La Muralla
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Vistaoptica ara també cuida de la teva oïda. 
Demana la teva revisió gratuïta, i sense compromís

C/ Born, 14 - Tel. 972 58 49 86 banyoles@vistaoptica.com 

De dilluns a divendres: 9:30-13:30h i 16:00-20:00h dissabte 10:00-13:30h

Centre d’optometria 
i reeducació visual
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tEAtRE

CoBERtURA

Clara Segura i Bruno oro 
tornen als escenaris banyo-
lins després de 15 anys, amb 
una història hilarant i eterna 
sobre l’amor, el desamor, 
l’èxit i el fracàs. 

 Divendres 23 d’abril

 20 h Durada: 80 minuts

  Teatre Municipal

 18 €

24. Dissabte

ACtivitAt ESPoRtivA

RUN4CANCER 
PoRQUERES

Tot i que inicialment l’acti-
vitat es planteja de manera 
virtual, en cas d’una millora 
de la situació epidemiolò-
gica es faria presencial el 
25 d’abril amb recorregut 

marcat i sortida oberta de 
9:30h a 10:30h.
Els dies 22 i 23 d’abril es 
lliuraran les camisetes 
commemoratives al pavelló 
de Porqueres a partir de les 
16:30h.

 24 i 25 d’abril

 De 9:30h a 10:30h.

 Zona Esportiva Miànigues
 10 € Inscripcions anticipa-

des a www.oncolligagirona.cat

 ACtivitAt  FAMiLiAR

AvUi FEM DE 
NEoLÍtiCS!

 Dissabte 24 d’abril 

 16:00h

 Parc Neolític de la Draga

 5€ per persona

IMPRESCINDIBLE FER RESERVA 
PRÈVIA A: MUSEU ARQUEOLÒGIC DE 
BANYOLES Tel. 972 57 23 61

comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

MÚSiCA

RoKo BANANA
Presentació oficial del disc 
El veïnat
Una crítica i un elogi a parts 
iguals de l’espècie humana. 
Així resumeixen l’essència 
del seu segon disc el trio de 
power-rock banyolí Roko 

Banana, que presentaran 
oficialment a l’Auditori de 
l’Ateneu de Banyoles.

 Dissabte 24 d’abril 

 20:00 h

  Auditori de l’Ateneu

 6 €

25. Diumenge

ACtivitAt ESPoRtivA

RUN4CANCER 
PoRQUERES

 Diumenge 25 d’abril

 De 9:30h a 10:30h.

 Zona Esportiva Miànigues
 10 € Inscripcions anticipa-

des a www.oncolligagirona.cat

Organitza: Fundació Oncolliga 
Girona - Club Atletisme Porqueres 
– Ajuntament de Porqueres –

viSitA GUiADA

DE L’EStANY A LES 
EStUNES
Ruta a peu per descobrir 
el procés de formació de 
l’Estany de Banyoles i el 
seu funcionament hidro-
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Banana, que presentaran 
oficialment a l’Auditori de 
l’Ateneu de Banyoles.

 Dissabte 24 d’abril 

 20:00 h

  Auditori de l’Ateneu

 6 €

25. Diumenge

ACtivitAt ESPoRtivA

RUN4CANCER 
PoRQUERES

 Diumenge 25 d’abril

 De 9:30h a 10:30h.

 Zona Esportiva Miànigues
 10 € Inscripcions anticipa-

des a www.oncolligagirona.cat

Organitza: Fundació Oncolliga 
Girona - Club Atletisme Porqueres 
– Ajuntament de Porqueres –

viSitA GUiADA

DE L’EStANY A LES 
EStUNES
Ruta a peu per descobrir 
el procés de formació de 
l’Estany de Banyoles i el 
seu funcionament hidro-

geològic, les particularitats 
dels estanyols Montalt i el 
perquè dels laberints de roca 
que formen les Estunes.

 Diumenge 25 d’abril 

 11:00 h

 Estadi de futbol Miquel 
Coromina Moretó

viSitA GUiADA

viSitA AL PARC 
NEoLÍtiC DE LA 
DRAGA

 Diumenge 25 d’abril 

 11:30h 

 Parc Neolític de la Draga

 4€ entrada general; +65 
anys, 2’5€; -6 anys, entrada 
gratuïta

IMPRESCINDIBLE FER RESERVA 

PRÈVIA A: MUSEU ARQUEOLÒGIC DE 

BANYOLES Tel. 972 57 23 61

comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

tEAtRE iNFANtiL

LÙ
Cia. Maduixa 
Dues nenes són les prota-
gonistes de Lù (?) (en xinès, 
“camí”). Treballen al camp 
sense descans però han 
convertit la dura feina que 

normalment faria un adult 
en un fantàstic joc per sobre-
viure i ser una mica felices. 

 Diumenge 25 d’abril 

 12:00 h / 17:00h 

 Teatre Municipal

 Anticipada: 5 € / 
Taquilla: 7 €

30. Divendres
CLUB DE CiNEMA

BASADA EN hEChoS 
REALES

Projectarem la pel·lícula 
Basada en hechos reales 
dirigida per Roman Polanski. 
Adaptació cinematogràfica 
de la novel·la  homònima de 
Delphine de Vigan.
Després de la projecció 
s’obrirà tertúlia oberta a 
tothom

 Divendres 30 d’abril

 19:00 h

 Biblioteca Porqueres

DANSA

KiNtSUGi
Passa el temps i sent com les 
debilitats la fan bella i forta. 
S’arrencarà la pell, molt a 
poc a poc, per acomiadar-se 
del passat i sentit com cons-
trueix el present. Vol fugir 
d’ella mateixa, deixar caure 
de cop el pes que li enterra 
els peus i ballar de puntetes 
sense sentir les ungles.

 Divendres 30 d’abril

 20:00h 

 Teatre Municipal

 8 €

02. Diumenge 
maig

ACtivitAt FAMiLiAR

FES CRÉiXER EL PEtit 
FotÒGRAF
Amb l’artista fotògrafa Anna 
Bahí.
Activitat recomanada de 7 a 
12 anys

 Diumenge 2 de maig

 11:30h 

 Cal Moliner (P. Major, 38)

Més informació i reserves:
telèfon 972 58 34 70 
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.1961-2021: Més de 60 anys 
pentinant a Banyoles
Inauguració el 16 d’abril a les 20:30h
Sala d’actes de l’Ajuntament
Exposició fotogràfica

Àlbums il·lustrats
Fins el 30 d’abril Biblioteca Pública
Exposició Àlbums il·lustrats, una selecció 
d’àlbums de tots els temps: clàssics i moderns, 
apta per a infants i adults.
 —
Fons especialitzat 
Recomanacions i novetats 
de St. Jordi
Fins el 30 d’abril Biblioteca Pública
Als expositors de novetats, durant tot el mes 
d’abril, hi trobareu recomanacions i novetats 
editorials de Sant Jordi per a totes les edats i 
de temàtiques diferents.

17è. Concurs de dibuixos 
del Manípul de Manaies
Fins el 25 d’abril Museu Arqueològic

Vampirs a Banyoles! Les 
històries naturals de Joan 
Perucho i el Museu Darder
Fins el 21 de juny
Museu Darder
La literatura fantàstica i d’aventures, el 
vampirisme, les guerres carlines i la guerra 
civil de 1936-1939 i el pop.

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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Banyoles rep el fons 
de l’homenatge a la 
vellesa per a l’arxiu 
municipal
L’Homenatge a la Vellesa, se celebra 
a Banyoles des de fa setanta anys.
La iniciativa l’ha impulsada el banyolí 
Pau Rigau que durant molts anys va 
ser responsable de l’oficina central 
de ‘la Caixa’ a Banyoles.

Ajuts al lloguer 
d’habitatge per a gent 
gran
Persones de 65 anys o més. Podeu 
presentar la sol·licitud a l’oficina 
Comarcal d’habitatge de Banyoles. 
Termini fins el 30 d’abril 2021.

à notes informatives
En marxa unes obres 
per consolidar els 
marges del rec d’en 
Teixidor de Banyoles
Els treballs, amb un pressupost de 
prop de 84.000 euros, afecten un 
tram d’uns 160 metres i estan inclosos 
en el Pla Únic d’Obres i Serveis.

Se suspèn oficialment 
la 12 Trobada de 
Vespes de Porqueres 
prevista pel 16 de maig
D’aquesta manera, l’activitat no es 
podrà celebrar per segon any con-
secutiu.

23 d’abril SANt JoRDi. vine a la nostra parada de llibres al a plaça 
Major on hi trobaràs totes les novetats!

Avda Països Catalans, 227 • Tel. 972 57 53 10 arxifesta@gmail.com 
oBRiM DE DiLLUNS A DiSSABtE, MAtÍ i tARDA

Marxa dels 40 km

La Marxa dels 40 km es farà el 9 de 
maig, amb un itinerari de Banyoles a 
Vilademuls d’uns 1.100 m de desnivell.
El Centre Excursionista manté la pre-
visió de 500 places i les inscripcions 
s’obriran el 12 d’abril si la situació 
sanitària ho permet.
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L
a història, la gastrono-
mia i la religió estan 
íntimament vincu-
lades en la nostra 

cultura. Aviat celebrarem 
el dilluns de Pasqua, amb 
un pastís tradicional al qual 
-fora de tota lògica gastro-
nòmica- li planten un ou 
amb closca a sobre: sem-
pre en el mateix dia de l’any 
padrines i padrins regalen 
a les seves filloles i fillols 
aquest present amb una 
intenció clarament simbò-
lica i religiosa. Tenim nom-
brosos àpats de celebració 
de festes litúrgiques, i l’Eu-
caristia mateixa no deixa 
de ser la celebració del san-
tíssim sagrament cristià de 
la transsubstanciació i de 
la consubstanciació reme-
morant el Sant Sopar de 
Jesucrist i els seus apòs-
tols. La rebosteria ocupa 
un lloc destacat en aquest 
repertori de connexió entre 

La tradició medieval de 
la Tortada de Banyoles

à a la recerca de...

L’arquebisbe Gauthier Cornut 
de Sens, mostrant la Corona 
d’Espines de la Passió de Jesu-
crist. Origen: Tours (França). The 
Cloisters, Nova York. (Vitrall)

Antoni Rossell
Universitat Autònoma de Barcelona
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el menjar i la religió: tots 
hem tastat els pastissos de 
diferents comunitats reli-
gioses que prenen el nom 
de santes i sants, o -sense 
anar més lluny- la crema 
catalana tradicional de la 
recentment celebrada fes-
tivitat de Sant Josep.
 Ens hauríem de pregun-
tar si totes aquestes men-
ges -amb les seves formes 
particulars i contingut- son 
obra del caprici de cuiners i 
pastissers, laics o religiosos, 
o si bé -com la “mona” de 
Pasqua- tenen un significat 
simbòlic i religiós. Si par-
lem de l’Edat Mitjana, res 
és anecdòtic ni fruït d’un 
caprici personal. És per 
aquesta raó que havent 
aterrat a Banyoles (servidor 
és un “nouvingut”) em va 
encuriosir la famosa Tor-
tada de Banyoles, tant per 
la seva excel·lent elaboració 
i deliciós gust, com per la 
seva forma. Com a curiós 
medievalista llaminer vaig 
voler buscar tant l’origen 

En una imatge tenim a Sant Lluís presentant la corona dins el reliquiari, i a l’altra, també amb 
el reliquiari a les mans, a l’arquebisbe Gautier Cornut de Sens, totes dues provinents de la 
ciutat francesa de Tours. Com la “mona” de Pasqua, els pastissos serveixen per commemorar 
i recordar les festes litúrgiques, i la tortada banyolina representaria i simbolitzaria la Corona 
d’Espines, amb la intenció de recordar als feligresos, grans i petits, tant la Passió de Jesucrist, 
com el dia de la rebuda de la relíquia a França, l’11 d’agost, dia de la festa instituïda a França 
per Sant Lluís. A la famosa i deliciosa tortada de Banyoles hi podem contextualitzar dues 
efemèrides que apleguen història, religió i gastronomia. 

El rei Lluís IX de França (1226-1270), Sant Lluís portant 
la Corona d’Espines de la Passió de Jesucrist. Origen: 

Tours (França). The Cloisters, Nova York. (Vitrall)

de la forma del pastís, com 
l’efemèride i la seva sim-
bologia. I aquest viatge 
intel·lectual em va portar a 
Nova York (EEUU). Fou en 
el museu The Cloisters, que 
custodia testimonis i peces  
de  part de l’art gòtic català-
rossellonés, occità i francès, 
on vaig trobar la resposta: 
la tradició medieval de la 
tortada banyolina es con-
necta amb la representació 
de la Corona d’Espines de 
la Passió de Jesucrist. 
 A la tercera dècada del 
segle XIII, el rei de Fran-
ça Lluís IX (1214-1270), va 
adquirir la relíquia de la 
Corona d’Espines  a Balduí 
IX de Flandes,  emperador 
llatí de Constantinoble, que 
se la venia per sufragar la 
precària situació econòmica 
de l’Imperi llatí d’Orient. 
El rei Lluís (Sant Lluís) va 
fer construir una magnífica 
capella, la Sainte-Chapelle, 
per conservar la relíquia, 
i va instituir la festa de la 
relíquia l’11 d’agost, el dia 

de l’arribada de la relíquia a 
França. Per assegurar-ne la 
seva perfecta conservació va 
fer fabricar un reliquiari  del 
qual en tenim dues imatges 
en dos vitralls conservats al 
museu novaiorquès.

Tortada de Banyoles elaborada 
amb ametlles ou i sucre.
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Cercavila matinera de Sant Jordi per la plaça Major de Banyoles
Autor: Joan Comalat (1977). Arxiu Comarcal, Revista Horizontes

à foto record
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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

Processó dels Dolors mentre desfila per la Plaça Major i els carrers de Banyoles, any 1979
Fotos extretes de l’arxiu INSPAI de la Diputació de Girona del fons Joan Comalat Vilà

à foto record
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Espai plaça Major

De 9h a 21h. FiRA 
PRoFESSioNAL DE LLiBRES i 
RoSES

Ràdio Banyoles i la Biblioteca 
seran presents a la plaça Major 
de Banyoles amb un programa 
especial que s’emetrà de 17h a 
20h i comptarà amb la presència 
en directe de diversos autors de 
Banyoles i comarca que presen-
taran els llibres que han publicat 
l’últim any.

X trobada internacional de 
Mascotes de les Biblioteques 
de Banyoles i del Pla de l’Estany
A la  Diada de Sant Jordi no hi 
poden faltar les mascotes de les 
diferents biblioteques escolars 
de Banyoles i del Pla de l’Estany. 

Espai la Muralla. Espai 
d’activitats amb afora-
ment limitat

A les 17h. ACtivitAt FAMiLiAR 
DE SANt JoRDi
hoRA DEL CoNtE / Gratuït 
Els dracs no em fan por, a càrrec 
de Meri Yanes
Contes de dracs, que més que 
por ens fan riure. Contes de prin-
ceses valentes i de Sant Jordis, 
que no ho són tant. Contes de 
cavallers, de roses i d’enamo-
rats. Tot un seguit de contes 
per celebrar, com cal, una diada 
molt especial.

Entrada lliure i gratuïta amb 
retirada prèvia a partir de l’1 
d’abril: 
A través del web www.cultura.
banyoles.cat
A l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
de l’Ajuntament, mitjançant cita 
prèvia a 
www.banyoles.cat o trucant al 
972 57 00 50
Retirada el mateix dia de la ses-
sió. En cas que quedin entrades, 
es podran retirar una hora abans 
de l’espectacle 

CoNCURS. XXvè Concurs «Per 
Sant Jordi, un punt de llibre»
Tema: la cultura, la lectura i la 
fantasia.
Dibuixeu un punt de llibre que 
tingui com a tema qualsevol 
aspecte relacionat amb el món 
del llibre, la lectura, la Rita 
Xuclalletres o la Diada de Sant 
Jordi. La imaginació al poder!

Just abans de començar la sessió 
del conte de Sant Jordi, es dona-
ran a conèixer els/les guanya-
dors/es de les tres categories i es 
lliuraran els premis del concurs

A les 19h. AUDiCió DE 
SARDANES
LA PRiNCiPAL DE PoRQUERES
Activitat amb aforament limitat.

Façana de l’Auditori 
CMEM de Banyoles (c/ 
de la Canal)

PÒStERS ARtÍStiCS-
LitERARiS, SANt JoRDi 2021
Davant la impossibilitat de fer les 
Lectures a la Plaça Major durant 
la diada de Sant Jordi, el CRE 
del Pla de l’Estany i les escoles 
de la comarca, es reinventen 
amb un nou projecte artístic: 
plasmar en un pòster de dos 
x un metre, el que l’alumnat 
interpreta que és Sant Jordi, la 
llegenda, la diada, la cultura, la 
tradició, la innovació... 

L’exposició de treballs es podrà 
visitar, sempre que el temps ho 
permeti, durant tot el dia del 
mateix 23 d’abril, de les vuit 
del matí fins al vespre. 

A més, es prepararà una expo-
sició virtual en diferents entorns 
de la comarca, que es podrà visi-
tar a partir de la setmana de Sant 
Jordi a través del web https://
sites.google.com/a/xtec.cat/
dinamitzacio-bepe/

Sant
Jordi 

2021
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Participen
Escoles: Alzina Reclamado-
ra, Can Puig, Bora Gran, la 
Vila “Mossèn Baldiri Reixac”, 
Camins i Casa Nostra. 
Centres d’Educació Secundària: 
alumnat de les aules d’acollida 
del Pere Alsius, Josep Brugulat 
i Pla de l’Estany.

Activitats relacionades

Durant el mes d’abril. 
Comerços de la ciutat
DiBUiXA AMB NoSALtRES: La 
xicota del Drac de Banyoles
Els nens i nenes del Pla de l’Es-
tany podran dibuixar i pintar ells 
mateixos el conte infantil de “La 
Xicota del Drac de Banyoles”. Les 
làmines per dibuixar es trobaran 
repartides entre els diferents 
comerços de l’Associació Banyo-
les Comerç i Turisme. Busca-les 
totes i dibuixa amb nosaltres!

Per la Diada Sant Jordi, el 23 
d’abril de 17h a 19 h, a la Plaça 
Major de Banyoles trobareu les 
autores que signaran el con-
te que haurà dibuixat i pintat 
cada nen.

Organitza: Associació Banyoles 
Comerç i Turisme
Les autores: Duaita Prats i Eli-
sabet Saus

Dissabte 17 d’abril. 11h. La 
Muralla
PRESENtACió DEL CoNtE. 
Una aleta blau-verda 
Il·lustració: Anna Batlle Rico

Edició: Eli Burch Vinyals
Idea original: Comissió Pedagò-
gica Esperxats de l’Estany

Entrada gratuïta amb reserva 
prèvia (a principis d’Abril la colla 
castellera Esperxats de l’Estany 
farà públic a través de les seves 
xarxes socials el formulari de 
sol·licitud per reservar entrades).

Dissabte 17 d’abril. 12h. Sala 
d’actes Ajuntament
PRESENtACió DE LLiBRE. 
23espines
A càrrec de Jaume Geli
El llibre  23espines recull un pro-
jecte de participació col·lectiva 
creat a les xarxes socials en èpo-
ca de confinament, i que Jaume 
Geli va idear per a mostrar la 
cara B del panorama artístic 
actual. Amb la participació 
d’uns 200 artistes. Un esforç 
sorprenent d’aportació plural i 
multiplicadora

Dimarts 20 d’abril. 19h. 
Museu Darder 
CLUB DE LECtURA. L’Anell
De Jordi Llavina amb il·lustracions 
de Jaume Geli.

L’anell és un poema narratiu 
que descriu un viatge parisenc 
de dos amics. L’estada a la ciu-
tat durant quatre dies permet 
els dos protagonistes parlar de 
l’amistat, l’amor, el sexe, el 
dolor, la desesperació...Inter-
calant-se amb el relat líric, deu 
cançons que reflexione sobre la 
idea de la circularitat.
Ens hi acompanyaran els autors.
Conductor: Albert Torrescasana 

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

Elaboració pròpia
Carns de qualitat

Fem safates de formatges 
i embotits i preparem càterings
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Com a nosaltres els humans, l’arribada de la primavera afecta en varis aspectes la salut i el 
benestar dels animals: al·lèrgies, mudes, canvis de comportament, picors, paràsits.... És una 
bona ocasió per anar al veterinari i fer una revisió i d’aquesta manera prevenir mals majors.

CoM AFECtA LA PRiMAvERA 
A LA tEvA MASCotA?

Al.lèrgies 
La contaminació i el canvi climàtic ha incrementat 
el nombre d’animals de companyia amb algun 
símptoma al·lèrgic.
Irritació a la pell, granellades, picors i inflamació, 
així com esternuts solen ser els més freqüents. 
Existeixen diferents tractaments per alleujar les 
seves molèsties. 

Paràsits i muda
Amb l’arribada del bon temps els insectes i paràsits 
es reprodueixen amb major facilitat. 
Puces, xinxes, paparres i àcars i altres insectes son 
habituals acompanyants de les nostres mascotes, 
per això haurem de revisar el seu pelatge més sovint 
i ajudar amb pipetes, collars i locions antiparàsites 
a mantindre’ls a ratlla. El nostre veterinari ens 
aconsellarà quin serà el més recomanable per a 
la nostra mascota.
Les mascotes que no surten de casa, com gats i 
conills també poden ser víctimes de paràsits. De 
la mateixa manera el pentinat diari i la utilització 
de pipetes desparsitants també poden ser de gran 
ajuda.

Pèl
Aquesta època de l’any coincideix amb la muda de 
molts animals i una major caiguda de pèl.
És molt important tenir una bona cura del pelatge 
de l’animal. Portar-lo al perruquer caní i fer-li un tall 
de cabell adequat segons la seva mida i raça, ens 
ajudarà a prevenir nusos, adherència d’espigues, 
plantes i insectes.
Un o varis raspallats diaris i un bon bany al mes 
si viuen a casa o cada dues setmanes si ho fan al 
jardí, seran també de gran ajuda per retirar l’excés 
de pèl mort.
Amb una bona cura del pelatge, a més d’aconseguir 
fer-los lluir un pèl bonic i brillant, evitaràs també la 
molesta pèrdua de cabell al cotxe i a casa.

Leishmaniosis
A la primavera augmenten notablement els casos 
d’animals amb leishmaniosis. El mosquit que porta 
aquesta malaltia està molt més present en l’ambient 
i pot  transmetre-la tant a las mascotes, como als 
propis humans. Els símptomes més freqüents en 
animals solen ser la pèrdua de pèl, creixement 
anormal de las ungles, ferides que no acaben  de  
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Multifauna
Coll-Verd

· ANIMALS DE COMPANYIA ·
· ACCESSORIS· 

· ALIMENTS ·

RESIDÈNCIA CANINA
(tracte individualitzat)

C/de la Llibertat, 43 · 17820 BANYOLES
T 972 57 32 35 · info@multifauna.com

Gaudiu de la primavera 
amb la vostra mascota!

cicatritzar, inflamació dels ulls, atrofia muscular, 
cansament, aprimament… Els collars antiparàsits 
i els repel·lents poden ajudar. A més, existeixen  
vacunes que s’injecten a partir dels sis mesos, per 
a reduir el risc de desenvolupar una infecció activa.

Alimentació
Degut al augment de temperatures i hores de sol, 
el metabolisme s’alenteix  i és normal que notis a 
la teva mascota més ensopida i desganada. També 
cuidar la seva nutrició és important per fer front a 
l’abstèmia primaveral que com nosaltres també 
poden patir.

Altres aspectes
Tant pels que surten de casa com pels que no, és 
important assessorar-vos amb el vostre veterinari 
sobre la desparasitació interna, que es fa cada sis 
mesos aproximadament.
Fer una revisió dental i plantejar-se una neteja anual 
professional és un aspecte a valorar encara que es 
segueixi el raspallat diari i s’utilitzin les joguines i 
aliments adients per a una neteja dental segura.
El veterinari t’aconsellarà la cura dental adequada 
i et posarà al dia en les ultimes novetats.
També aprofita per revisar l’estat de la seva pell, 
potes i coixinets plantars.
És molt important aprofitar aquesta època de l’any 
on s’allarga el dia a ampliar l’estona d’exercici físic 
del teu gos més enllà del passeig habitual. Jugar a 
l’aire lliure us proporcionarà beneficis tan a tu com 
ala teva mascota i enfortirà el vostre vincle, cosa 
sempre gratificant.

C/ canigó, 1, 17834 Porqueres 
T 972 979 314 / 686 139 758

C/ del Pare Butinyà, 8 Banyoles
T 972 58 06 61

C/ de la Llibertat, 43 Banyoles
T 972 57 32 35 • info@multifauna.com

ANIMALS DE COMPANYIA 
• ACCESSORIS • ALIMENTS

RESIDÈNCIA CANINA (tracte individualitzat)

1981 - 2021

40 
Aniversari

Cita prèvia 633 35 20 63
Passeig de la Puda 16 - Banyoles
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Parlem 
de solars

ESTÈTIC MÒN 
C/ Colom, 1

17820 Banyoles
Tel. 972 57 45 43

32  
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A COOLA som conscients del que entra en els 
nostres productes, però ens preocupa igualment 
el que mantenim fora. Seguim una llista d’in-
gredients estrictament restringida que va més 
enllà dels estàndards de la indústria per excloure 
més de 1000 ingredients no desitjats de totes les 
nostres formulacions. Entre els nostres no-llista 
hi ha els següents, amb els quals podeu estar 
segurs que no formulem:

totES LES NoStRES 
FoRMULACioNS SóN:

totS ELS NoStRES 
PRoDUCtES SóN:

• Parabens
• Ftalats
• Silicones cícliques
• Sulfats (SLS / SLES)
• Fragàncies sintètiques o artificials
• EDTA
• Formaldehid
• Hidroquinona
• Lanolina
• Micro-comptes
• Oli mineral
• Petrolatum
• Parafina
• Poliacrilamida
• Talc
• BHA i BHT
• MIT
• Fenoietanol
• Octinoxat
• Oxibenzona

LA NoStRA LLiStA DE “No”
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Plaça dels Turers, 16 - 17820 Banyoles
Tel. 972 283 330 / / 619 711 878

info@esteticarisma.com
alqvimiabanyoles@gmail.com

ARISMA
By Alqvímia Banyoles

francesc & carme
 PERRUQUERIA HOME & DONA

Trucan's i consulta els nostres preus 972 57 19 01
Plaça Turers, 12 • BANYOLES 

Manicura i 
Pedicura normal

Tint permanent de 
pestanyes

Esmaltat 
semitransparent

Neteja facial profunda

C/ Santa Maria, 27 Banyoles
WhatsApp: 609 386 651

costaperruquer@icloud.com
www.costaperruquer.com
@costa_perruquer_stylist

®
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C/ Barcelona, 2 - baixos
17820 BANYOLES (Girona)
Tel. 972 573 861

HOME  DONA

Hores convingudes

Hores convingudes 972 58 43 91 Passeig Indústria, 54 Banyoles

PERRUQUERIA UNISEX

PACK JOVE

TALLAR + SECAR 25 €
de 15 a 35 anys

PRoMoCió MES D’ABRiL

perruqueriaalteuestil.banyoles

C/ Llibertat, 149 Baixos • 17820 Banyoles • Tel. 872 500 813
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La miLLor opció per La 

Teva imaTge Des De 1935

LA TEVA SOLUCIÓ
PER EL DEBILITAMENT 

CAPILAR

TracTamenTs D’avanTguarDa 
per eL cabeLL DebiLiTaT. 

inspiraTs en eLs TracTamenTs 
De La peLL faciaL

NIOXIN
nioscope

Perruqueria Homes C/ Santa Maria, 32 BanYOLES tEL. 972 57 07 53
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CURLON - BIO PERM
ESCULL LA TEVA ONA PERFECTE

ONES DE 
PLATJA 

O RISSOS?

0%
AMMONIA.

THIOGLYCOLIC
ACID

86%
NATURAL

INGREDIENTS

Av. dels Països Catalans, 45
17820 Banyoles
T 972 57 43 96 www.cebado.es
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Un pentinat,  
       una pelu!!

FRANCESC i CARME
Plaça Turers, 12
T 972 57 19 01

JoRDi PERRUQUER
Plaça Perpinyà, 5 entr. 1a
T 972 57 36 17

CoStA PERRUQUER
@costa_perruquer_stylist
WhasApp: 609386651
Carrrer Santa Maria 27 Banyoles

MAYoLES
Santa Maria, 32
T 972 57 07 53

NovA DiMENSSió
Passeig Generalitat, 16

T 872 983 819

ANNA i RoBERt
annairobertperruquers
T 972 57 11 12

CEBADo
Av. dels Països Catalans, 45
T 972 57 43 96
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Un pentinat,  
       una pelu!!

NovA iMAtGE
Av Països Catalans, 33-35 Ent.2a
T 972 57 60 87

Hores convingudes

KAti’S
Llibertat, 31, baixos
972 58 08 77 / 650 245 888

AL tEU EStiL
Passeig Indústria, 54
T 972 58 43 91

FRANCESC i CARME
Plaça Turers, 12
T 972 57 19 01

PERRUQUERiA NEUSC/ Barcelona, 2 - baixosT 972 573 861

ANNA i GEMMA
C/ Llibertat, 149 Baixos
T 872 500 813
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37 ANYS
MIMANT EL TEU COS!

37 anys de créixer i compartir. De viure i sentir. 
De cuidar-nos. I sobretot, d’il·lusionar-nos. 

Sense vosaltres res de tot això hauria sigut possible. 
Amb l’experiència i la vostra confiança ens hem con-
vertit en un centre de referència en estètica, benes-
tar i alta cosmètica. I no podem estar més agraïdes.

Per molts més anys de salut, bellesa i benestar al 
vostre costat. 

Equip Saló Yang

Av. Països Catalans, 41 - 43 entresol 2a · Banyoles
972 57 40 91 · 619 707 755 · www.saloyang.com

TRACTAMENTS FACIALS
TRACTAMENTS CORPORALS
RITUALS SPA
DEPILACIONS
MANICURES I PEDICURES
PESTANYES
MAQUILLATGES
MICROPIGMENTACIÓ
APARATOLOGIA
ESPECIAL NÚVIES
COSMÈTICS
DEPILACIÓ LÀSER

DESCOBREIX
ELS NOSTRES SERVEIS
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Moda 
sostenible

Avui parlarem de moda sostenible. 
Aquest no és només un concepte 
que sembli que estigui de moda, 
sinó que és una necessitat que ho 
sigui.

Una bona definició seria que és un tipus de 
moda on els recursos que hi intervenen en la 
seva fabricació no comprometen els recursos 
de les futures generacions, respecten el medi 

ELiSA tEiXiDoR
Assessora d’imatge personal
www.elisateixidor.com

à bellesa i moda
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ambient i totes 
les persones que 
hi intervenen.

La moda sos-
tenible, tam-

bé anomenada 
“moda ètica” o 

“slow fashion”, és 
una part de la creixent 

filosofia del disseny que es 
basa en la sostenibilitat i el seu objectiu 
és crear un sistema de responsabilitat 
social respectuós amb el medi ambient.

Soc de l’associació Agimod, que té com a 
objectiu la conscienciació, la pedagogia 
i la promoció de marques i dissenyadors 
que treballin de manera sostenible.

Uns dies abans de la pandèmia, ara fa 
un any, vaig anar una jornada de moda 
sostenible al parc científic de Girona, 
on vaig tenir oportunitat d’escoltar dife-
rents empresaris que han orientat el seu 
negoci cap aquestes tendències. Allà vaig 
poder comprovar que, en aquest sentit, les 
empreses s’estan posant les piles.

• El món de la moda és el segon sector més 
contaminant del Planeta i un dels que 

té les condicions laborals més abusives. 
• Els preus de la moda ràpida han fet que 

els consumidors comprem més del 
que necessitem. Penseu en els vostres 
armaris, utilitzeu tot el que hi teniu?

Hem de fugir del concepte de la moda 
“escombraria”, barat i de consum ràpid. 
La moda és un producte molt valuós on hi 
participen intensos processos de disseny, 
de fabricació, de màrqueting i de presen-
tació; on hi treballa molta i molta gent. 
Si ho pensem bé, cada peça és un luxe!
Podríem pensar que la moda, com a con-
cepte efímer i passatger, és una activitat 
contradictòria a la sostenibilitat, però 
entre tots hem de fer possible aquest 
canvi de model.

Crec que, com a consumidors, hem de 
ser conscients i responsables i les nos-
tres opcions de compra haurien de ser 
conseqüents amb aquesta idea, i això, una 
bona assessora ho ha de tenir en compte.

La moda 
sostenible és 

el nostre futur, 
no en tingueu 

cap dubte!

Us deixo unes petites idees 
per començar-hi a pensar:
 
•  Compreu moda que tingui 

una filosofia conscient, 
compromesa i respectuosa.

•  Recicleu la roba un vegada no la 
necessiteu, amb intercanvis, dona-
cions o punts de reciclatge tèxtils.

•  Utilitzeu roba menys sintètica, de 
teixits orgànics (cotó, seda, llana...).

•  Cuideu la roba que teniu a casa per-
què tingui una bona durada: renteu 
les peces menys vegades, amb aigua 
més freda i assequeu-la a l’aire lliure.

•  Eviteu comprar sense sentit.
•  Compreu a botigues de proximitat.
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DosaDos
C/ de la Canal, 35 Banyoles

Natal
C/ de la Rambla, 36
T. 972 57 24 36

Sabateria 
Banyoles
Sandalies amb plataforma, fetes 
en espanya, 100% pell, planta 
encoixinada, talles 36-41, preu 
39.90€ 
Galerias Perpinya Guimera

Vim Leather
Àngel Guimerà, 3
T. 972 58 47 69

PoSA’t 
GUAPA 
A BANYoLES

Arisma
Plaça dels Turers, 16 Banyoles
T. 972 283 330 / 619 711 878
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L’art de mimar el teu cos

Av. Països Catalans, 41-43 entresol, 2a
T. 972 57 40 91 / 619 707 755

Fusió Moda
C/ de la Llibertat, 44 Banyoles
T. 972 58 02 60

Vista òptica
C/ Born, 14 Banyoles
T. 972 57 49 86

comalatdona
C/ Mercadal, 9 Banyoles
T. 972 574 856
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La font del regal
Llibertat, 36 Banyoles
T. 972 57 40 86 / 619 711 878

Mim
Moda íntima muralla
C/ Muralla, 20
T. 972 57 63 67

Trapelles
C/ Mercadal, 1 Banyoles
T.  646 962 197 

Plaça dels Turers, 12
T. 972 57 48 68 / 622 643 101
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Porta dels Turers, 10 B
T. 695 856 466

Calçats Busquets
C/ Valls, 57 Banyoles
T. 972 57 08 89 / 676 659 683

Oh la la
C/ Porta Turers, 1 Banyoles
T. 642.149.075

C/ Mercadal, 5, 
T. 972 57 61 13

Estètic mòn 
C/ Colom, 1 Banyoles

T. 972 574 543 / 686 904533 

Autobronceador Solar Solar esprai
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C/ Guèmol, 21 • 17820 Banyoles 972 58 13 09

meDicina naTuraL, osTeopaTia, 
fisioTerÀpia, acupunTura, DepiLació 

LÀser, esTÈTica

CB&E
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C/ Mercadal, 5, 17820 Banyoles 
Tel. 972 57 61 13

info@lilaperfumeria.com
www.lilaperfumeria.com
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El clima mediterrani té el particular privilegi de impregnar 
en l’espècie humana, més concretament en la femenina, 

temperament, passió i vigor.

La influència d’aquest meravellós clima temperat, estable i tan 
apte per desenvolupar aquest extraordinari cultiu humà tan 

apreciat, fa que estem rodejats de fèmines molt potents, aptes 
per capitanejar empreses i negocis sempre emergents.

Avui la nostra referència cau sobre les espatlles de dues dones 
amb “les ulleres molt ben posades”

sempre a la recerca de la innovació sense perdre l’encant i 
l´amabilitat de saber-se adaptar adecuadament a cada situació. 

En una paraula el que avui definim com a unes persones 
emprenadores.

La Tere i la Lídia responsables de Closa Fusté, llicenciades amb 
ÒPTICA OPTOMETRISTA molt acuradament valoren el que 

necesiten les persones a cada edat: miopia infantil, vista cansada, 
visuals problemàtics de gent gran etc…

Per altra part disposen d´una línea molt generosa per cobrir tots 
els gustos en quan a les ulleres cara al sol. Protecció i moda tot en 
el mateix paquet Fons i forma al servei del client Elles están molt 

preparades TERE & LIDIA… LÍDIA & TERE.

Tere Closa 
Lídia Roca

à l’entrevista

Gustau Adolf B.
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Plaça dels Turers, 12  17820 Banyoles 

Tel. 972 57 48 68    622 643 101
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L
’últim CIS apunta que el 30,3% dels 
joves ha patit trastorns d’ansietat els 
últims mesos de pandèmia. Que les 
persones joves som les que més risc 

correm de patir seqüeles en la salut mental 
a causa de la Covid. Depressió, trastorns ali-
mentaris i addiccions. De veritat que algú es 
creu que l’ansietat sorgeix únicament d’estar-
se tancat tres mesos en un mateix espai? Que 
la depressió apareix d’un dia per l’altre? És 
clar que no! Fa temps -m’atreveixo a dir anys- 
que es gesten uns mals hàbits i menyspreu 
als joves del nostre país. 

Només cal observar Banyoles, una ciutat 
amb més de 20.000 habitants. Les neces-
sitats dels joves a la ciutat són vàries, però 
segurament coincidiríem en el fet que els 
estudis, l’habitatge i el treball són tres punts 
que ens preocupen a totes i a tots. Si volem 
cursar uns estudis superiors no tenim pro-
blema, però per fer uns estudis universitaris 
hem de desplaçar-nos a altres ciutats. Això 
suposa un cost en el transport i en molts casos 
d’habitatge. On són les ajudes per potenciar 
i donar la oportunitat a que tots els nostres 

joves segueixin formant-se? Una petita ajuda 
que a primer de carrera et doni 10 bitllets de 
TEISA per desplaçar-se a Girona, Olot i Bar-
celona no ens serveix. Un grau universitari 
són 4 anys, si tot va bé, i si no estudies a cap 
d’aquestes destinacions, em sap greu, però es 
veu que tu no pots gastar en desplaçament. 

Els joves tenim ganes d’emancipar-nos i 
tots coneixem l’egocentrisme banyolí que 
no ens deixa marxar de la comarca. Buscar 
habitatge ja és prou difícil per si sol: qualse-
vol persona que hagi intentat buscar un pis 
a Banyoles haurà vist que hi ha una manca 
d’habitatges de lloguer a un preu adequat per 
a joves -i no tan joves!-. La mitjana del lloguer 
per pis és de 600€. Si sumem aquest fet a les 
poques oportunitats de treball a la ciutat 
i comarca, el salari juvenil en deu anys de 
tendència negativa, l’atur juvenil de mitjana a 
Catalunya del 38,14% i una oferta de comerç 
i oci a Banyoles cada dia més reduïda, les exi-
gències del mercat laboral -que per una feina 
mínimament ben pagada es pretén que amb 
poc més de 22 anys tinguis una experiència 
laboral de 10 i una formació impecable-... 
les perspectives no són gaire favorables, oi?

De veritat que l’ansietat ens ve d’estar uns 
mesos confinats i confinades? Deixeu-nos de 
dir que ens queixem per a tot, que no sabem 
què era viure en la precarietat i que en l’època 
dels nostres avis i àvies tot era pitjor. Dei-
xeu-nos de subestimar i tractar com a éssers 
incompresos. Escolteu-nos. Perquè sí, tenim 
propostes. Ens preocupa la crisi climàtica, 
l’econòmica i la falta d’humanitat. Ens pre-
ocupa el futur: el nostre i el vostre. 

Els joves aquests que 
es queixen per tot

à un Banyoles crític

helena teixidor i Camps
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Ramon Margalef López
Centre d’Estudis Comarcals

2017. Dietari d’un any 
convuls

Josep Navarro Santaeulàlia

Novetats editorials de tema o autor local 
publicats al Pla de l’Estany.
Sant Jordi arriba carregat de llibres, una vintena 
llarga conformen l’oferta de novetats perque puguis 
triar el teu llibre.

Sa
nt

 Jo
rd

i

Avda Països Catalans, 227
arxifesta@gmail.com • Tel. 972 57 53 10

 MATERIAL ESCOLAR I D’OFICINA
Obrim de dilluns a dissabte, matí i tarda

c/Canal 2.  17820 Banyoles
Tel 972.580.270 Fax 972.580.067

http://www.laltell.cat/  http://llibrerialaltell.wordpress.com
http://www.facebook.com/llibrerialaltell

https://twitter.com/LlibreriaLAltel
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vilademuls
Jaume Colomer, Jordi Galofré

Sant Martirià, cos sant de Banyoles
Francesca Español 

Som Can Xapes
ESPAI GASTRONÒMIC

LLiBRERiA BLANCh • LLIBERTAT, 12
972 57 05 59 17820 BANYoLES

llibreriablanch@gmail.com

Botigues de Banyoles
Josep Grabuleda 

Parada i fonda
Joan Anton Abellán
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Editorial Efadós
Banyoles desapareguda és un viatge en el temps a la Banyoles 
d’abans. S’hi repassen molts dels seus elements desapareguts 
i s’hi mostren, a través de fotografies, els canvis urbanístics i 
socials. És una mirada enrere en la història i en l’espai d’una 
ciutat actualment inexistent.

BANYOLES 
DESAPAREGUDA
de Josep Grabuleda i Sitjà

PRESENtACió DE LLiBRE

Dissabte 10 
d’abril 
12 h
Sala d’actes de 
l’Arxiu Comarcal 
del Pla de l’Estany
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La plaça de la Constitució a 
principis del segle XX.

Vista actual de la plaça Major.

Carrer de la Muralla a principis del 
segle XX.

Vista actual del carrer de la Muralla.
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Mots de calç i sal

Jaume Geli

Fer, desfer, refer

Jaume Geli

Fora, dintre, enlloc

Jaume Geli

Cap i pota

Jaume Fàbrega

Abecedari socioecològic

Ramon Folch

Contacte terminal

Balta Navarro

 Els cadàvers del candidat

Miquel Aguirre

tirar endevant el Mas

Tomàs Cortada

Racons del Pla de l’Estany

Pere Llorens
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Paisatge i aigua

Anna Bahí

BanyoleSpeculum

tino Sorian

 El catalanisme a Banyoles

Jordi Galofré, Josep Grabuleda 
i Xavier Crehuet

Llibreria, premsa, revistes...
Horari: de dimarts a dissabte

8 - 13:30h / 15:30 - 19h
Diumenge 8 - 13:30h Dilluns tancat

Pg. de la Indústria, 28 - 17820 Banyoles
Tel 972 58 14 81

f facebook.com/Llibreria-FORUM

 Naturaleza Muerta

Miquel Molina

Llibreria • Papereria 
Revistes/ premsa • Copisteria

Ronda Monestir 88 Banyoles
      972580269 - 618427095 • dictumllibreria@hotmail.com
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Ja fa dies que la llibreria és un tragí de caixes i piles de llibres. Molts títols busquen posicio-
nar-se al millor racó per a fer les seves gales i picar l’ullet a lectors àvids de curiositat. Surten 
moltes, moltíssimes novetats i és un any amb llibres molt bons. 

Si teniu ganes de viatjar podreu anar a la Xina agafats de la mà d’en Jordi Cussà amb El 
primer Emperador i la Reina Lluna. Xalareu amb el seu gran domini de la llengua mentre 
estareu submergits en un orient apassionant. Després podeu agafar un avió i anar-vos a 
Canadà, concretament al Quebec per gaudir amb en Víctor García Tur del Premi Sant Jordi. 
Assistireu a la catarsi inesperada d’una família en una trobada d’estiu familiar. Encara a 
Canadà us podreu endinsar en una comunitat mennonita i descobrir de la ploma de la Mi-
riam Toews Una bondat complicada, una novel·la audaç, irreverent i lúcida sobre l’entrada 
a la vida adulta. I també una exploració intel·ligent sobre la pertinença a una comunitat i 
religió, i sobre l’impuls d’escapar-se’n.

M’agradaria fer-vos viatjar per més racons, n’hi ha tants... S’acosta Sant Jordi, entreu a la 
llibreria des d’ara mateix i deixeu que us acompanyi a les destinacions que més us seduei-
xin fins i tot les de l’ànima.

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

à recomenacions literàries

iRENE toRtóS-SALA
LLIBRETERA

 @LlibreriaLAltel  @llibrerialaltell   @llibrerialaltell
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L’única manera de controlar i gestionar les coses 
és entendre-les.
Per això volem fer una explicació senzilla de la fac-
tura elèctrica, que et permeti controlar la despesa 
i gestionar el teu consum, de manera que, sense 
perdre qualitat de vida i servei, puguis optimit-
zar tant l’energia que utilitzes i el seu cost, com 
l’impacte dels canvis regulatoris que s’apropen 
(nous costos del sistema a carregar en la factura, 
aprovats pel Govern, que s’aplicaran a partir de 
l’1 de juny de 2021).

Podem dividir la factura en tres parts:

1. Energia Elèctrica
Representa aproximadament i en mitjana un 20% 
del cost total de la factura. Incorpora el cost de 
comprar l’electricitat i la resta de costos associats 
(desviaments del sistema, suport a vulnerables, 
a l’eficiència energètica...), així com el marge de 
gestió i servei de l’empresa comercialitzadora. 
Aquesta és la part que pots controlar i reduir, 
baixant el teu consum, buscant una comercialit-
zadora de confiança i/o instal·lant-te un sistema 
d’autoconsum.

2. Costos del Sistema (costos en la factura 
regulats per llei)
Representen aproximadament i en mitjana un 
55% del cost total de la factura, i són de dos tipus:

• Els Peatges, que són fixats per la CNMC (Comis-
sió Nacional dels Mercats i la Competència), i 
recapten els costos de transportar i distribuir 
l’electricitat des de la seva generació al punt de 
consum, que les comercialitzadores paguen al 
Sistema Elèctric per retribuir a REE (Red Eléctrica 

de España) i les empreses distribuïdores.
• Els Càrrecs, que són fixats pel Govern, i recap-

ten diners per cobrir altres costos del Sistema 
Elèctric, com ara la retribució de renovables 
(les conegudes “primes”), la moratòria nuclear 
decretada als 80 pel Govern, el sobrecost de 
portar l’energia als territoris extrapeninsulars 
o el dèficit de tarifa que es genera cada any.

Aquesta part de la factura depèn d’uns coeficients 
fixats per llei, que es multipliquen per la potència 
contractada i per l’energia consumida, i la pots 
controlar menys que la part d’Energia, encara 
que pots intentar repartir consums a les hores 
del dia (períodes) on els peatges i càrrecs siguin 
més baixos per llei.

3. impostos (també regulats per llei)
Representen aproximadament un 25% del cost 
total de la factura, i són de dos tipus:
• Impost elèctric, del 5,11% del cost de l’Energia 

i els Costos del Sistema
• IVA, del 21% del cost de l’Energia, els Costos 

del Sistema i l’Impost Elèctric
Aquesta part depèn del Govern, dels tipus impo-
sitius que apliqui al consum d’energia elèctrica.

Esperem que aquesta explicació t’hagi aclarit el 
contingut de la teva factura elèctrica, i t’ajudi 
a controlar-la, adaptant el consum a les teves 
necessitats i reduint la despesa energètica de la 
teva llar, negoci o empresa.
Par acabar, volem recordar-te que amb Agriener-
gia gaudiràs de l’energia elèctrica més sostenible, 
més propera i a un preu molt competitiu, i a més, 
amb transparència, per donar-te tota la confiança 
i la tranquil·litat.

à energia verda

Entendre el contingut 
de la factura elèctrica
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Informes Energètics Gratuïts
 - Agrienergia Digital -

l’energia que t’impulsa

w w w . a g r i e n e r g i a . c o m

Entendre la factura
de la llum

Controla la despesa amb una 
gestió informada i eficient 

de la teva factura 
de la llum

www.agrienergia.com/entendrelafactura
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L ’hort i el jardí a l’abril

Hort  Sembrarem carbassons, tomates, escaroles, espinacs, melons, cogombres, 
raves, síndries i cebes. Esclarirem el planter de tomates i albergínies. Sembra de 
mongetes primerenques. Els carbassons i els cogombres caldrà fer clots, posar-hi 
fems vells, terra fina, les granes de carbassó (4 o 5) i terra fina per tapar. Les granes de 
cogombre s’hauran de nasprar, igual que les dels pèsols per a què facin una bona pro-
ducció. Recol·lectarem pastanagues, porros, bròquils, cols, faves, pèsols, espinacs, 
ravanets, alls tendres, cebes tendres, bledes,....

Jardí A principis d’abril és l’hora de la plantació de bulbs i tubercles de floració 
estival. L’abril és també un moment molt adequat per adobar les plantes del nostre 
jardí així com la gespa per tal de que creixi densa i d’un color verd intens durant tota 
la primavera i estiu cal eliminar les males herbes que puguin anar sorgint i en el ma-
teix lloc ressembrar-hi altre cop llavor.
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Les principals propietats nutricionals dels espinacs 
Els espinacs són una hortalissa amb molta aigua (92%) i ens aporten molt 
poques quilocalories (100 g contenen 22 kcal). En canvi són rics en fibra 
(1,8%), tenen una quantitat considerable de proteïnes (2,5 %) i moltes vi-
tamines i minerals.

Quines són les principals vitamines que ens aporten els espinacs?
Vitamina A en forma de betacarotè: els espinacs tenen quantitats destaca-
bles de carotens (500 mcg equivalents de retinol) que l’organisme transfor-
marà en vitamina A essencial per a la vista, el bon estat de la pell, els cabells, 
les mucoses, els ossos i el bon funcionament del sistema immunològic.

Quins són els principals minerals que ens aporten els espinacs?
Ferro: encara que en contenen (2,1 mg per 100 grams d’espinacs cuits), no són de les hortalisses que en tenen més, 
i a més, com que també hi ha àcid oxàlic, s’absorbeix parcialment. L’escalfor inactiva relativament aquests àcids, 
per això és important menjar-los sempre cuits. El ferro és un mineral essencial perquè forma part de l’hemoglobina 
que actua en el transport de l’oxigen i el diòxid de carboni; a més participa en el procés de respiració cel·lular, que 
ens permet obtenir energia dels aliments.
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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

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

TALLAGESPES HRG | IZY hobby
PROMO
NEW!
iZY 41 P
Motor:GCVx 145
Avançament: Manual
Xassis: Acer
Bossa: Tela 42 L
Ample de tall: 41 cm

413€

458€

PROMO
NEW!
iZY 41 S
Motor:GCVx 145
Avançament: Autopropulsat
Xassis: Acer
Bossa: Tela 42 L
Ample de tall: 41 cm

510€

566€

C/ St. Andreu, 42 • 17834 Porqueres Tel. 972 57 08 64
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Dijous 1 d’Abril
A 2/4 de  8 de la tarda, al Espai 
Teatral Can Font
Obra de Teatre 
iNAUGURACió DEL NoU 
ESPAi - EL MotivADoR amb 
FEL FAiXEDAS Preu:  4 €

Divendres 2 d’Abril
A les 2/4 de 12 del mati,  Pavelló 
CoNCERt iNFANtiL AMB ELS 
AtRAPASoMNiS, gratuït 
—
A les 2/4 de  7 de la tarda,  Pavelló 
CoNCERt AMB MiQUEL DEL 
RoiG, concert gratuït 

Dissabte 3 d’Abril
A les 2/4 de 7 del vespre, Pavelló
CoNCERt AMB LA BEth, 
concert gratuït - 

Diumenge 4 d’abril
A les 2/4 de 1 del migdia, Plaça 
del Maig Pavelló
Pregó, a càrrec de Sra. 
Laura Marata ibañez
Perruquera històrica de Cornellà, 
vinculada a diferents entitats 
com el Casal del Jubilat o la Junta 
Parroquial.  
—
A les 6  de la tarda,  Pavelló 
CoNCERt  del Grup 
MiLLENiUM, concert gratuït 

Dilluns 5 d’abril
A les 12 del migdia
Acte Simbòlic de la Planta-
da de l’ARBRE DEL MAiG i 
BALL DEL CoRNUt – Directe 
per TV BANYOLES
—
A 2/4 de 7 del vespre, al pavelló.
CoNCERt,  a càrrec de la 
SELvAtANA.
Preu 10 € COMPRA LA TEVA 
ENTRADA al Casal de la Gent Gran 
de dilluns a divendres de 2/4 de 3 
a 2/4 de 5 del 15 al 30 de març.
—
A 2/4 de 7 de la tarda, al Espai 
Teatral Can Font Obra de Teatre - 
EL CoMEDiANt amb MARCEL 
toMAS. Preu:  4 €

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

SERVEI INTEGRAL I 
ALTAMENT QUALIFICAT
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Plantes, 
flors 
i planters 
d’horta

merCaTs seTmaNaLs
Dimarts verges • Dimecres banYoLes 
• Divendres ceLrÀ • Dissabte sTa. 
crisTina • Diumenge QuarT
Venda ambulant

Josep Pla Caldas
gerent i administrador
T 685 459 743  
josepplacaldas@gmail.com
www.planteriflors.es
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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

salut i benestar
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A
quest mes, on L’agenda dedica el 
seu Especial a la bellesa, us podria 
parlar de l’Acupuntura cosmètica, 
que difumina les arrugues, o dels 

tractaments per aprimar i modelar la 
cel·lulitis amb ventoses... certament hi ha 
qui ha aplicat les tècniques i coneixement 
de l’Acupuntura i la Medicina Xinesa per 
tractaments  cosmètics que donen bons 
resultats. No és el meu cas,  jo particularment 
no he volgut mai aprofundir en aquesta 
vessant, m’interessa molt més una altre 
tipus de bellesa.

«La salut és bellesa», aquesta afirmació 
és certa sobretot quan el concepte salut és 
el que contempla la Medicina Xinesa, una 
salut que emana del teu interior, una salut 
que no és l’absència de símptomes, que no 
prové de la regulació química dels valors 
d’una analítica...

La «Salut» de la medicina xinesa implica 
un equilibri cos i ment, inclou múltiples 
factors, com l’exercici moderat i una dieta 
equilibrada i d’acord amb la naturalesa 
de cadascú, però sobretot un equilibri 
emocional, on no ens ancorem al passat, ni 
vivim pendents del futur, on els pensaments 
no s’estanquen i la ira no ens domina, on 
sentim que tenim un lloc al món i els 
nostres ulls poden veure el món com el 
lloc meravellós que és. Tot això, i no menys, 
és Salut.

Aquesta idea holística de la medicina 
xinesa veu de la font del Taoisme, en la que la 
plenitud de l’ésser humà, totalment vinculat 
al seu entorn, es proposa com a camí de vida.

Tornem al principi... què dèiem de la 
bellesa?

Qui no ha conegut algú que un dia està 
radiant perquè que ha conegut algú que el 
fa feliç? o que per fi s’ha alliberat d’una feina 
que no li agradava? o que ha aconseguit 
treure’s del damunt una preocupació que 
l’ofegava?

Cada petita cosa que fem a la nostra vida 
pot donar-nos o treure’ns salut i bellesa.

Allibera’t del tòxics quotidians (tabac, 
alcohol, sucre) i veu aigua!. Passeja per la 
natura i respirar aire pur (olorar l’herba 
després de la pluja, sentir l’onatge del mar, 
escoltar els ocelles, observar els cicles de la 
natura i sentir que en formes part...). Plora 
si estàs trista, riu si estàs contenta, resol 
els conflictes que t’amoïnen. Balla i canta 
sempre que en tinguis ocasió!

Cuina amb amor per tu i els teus, i menja 
sentint tot l’amor que hi has posat. Gaudeix 
del teu “hobbie” particular en soledat o en 
companyia.

No lluitis contra el pas del temps, és una 
batalla perduda, accepta els canvis del teu 
cos perquè són el testimoni d’una vida.

En definitiva, estima’t i dóna’t tot el que 
mereixes, bellesa assegurada!

La salut és bellesa

à 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

ELiSABEt RoBLES
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Casal
PRIMAVERA 2021

Quatre dies de natura, d’amics, de 
jocs i d’experiències... aprofita’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 monoparental)
INSCRIPCIONS 
A partir del dilluns 1 de març
• A la web: www.escolanaturaba-
nyoles.org
• Al telèfon 972 58 13 16

Taller familiar
DESCOBRIM ELS INSECTES

Quan arriba  la primavera i els insec-
tes ja surten a visitar-nos... t’atrevei-
xes a classificar-los? Vols saber com 
són, què mengen, on viuen, com 
canvien al llarg de la seva vida?... 
doncs veniu amb família al Museu 
Darder i ho descobrireu. Ep! No ho 
diguis a ningú però els hi farem una 
casa...
Dissabte 10 d’abril 
16:30h
Museu Darder
Més info: Tel. 972 57 23 61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Concurs
PARTICIPACIÓ AL 
XIX CONCURS DE 
FOTOGRAFIA DE NATURA

El tema del concurs en aquesta 
edició són els amfibis i rèptils. S’ac-
ceptaran les imatges que tinguin 
com a motiu principal algun exem-
plar d’aquests grups faunístics, és 
a dir: granotes, gripaus, salaman-
dres, tritons, serps, sargantanes, 
llangardaixos, dragons, tortugues, 
cocodrils, etc. Es valorarà que les 
fotografies s’hagin realitzat en els 
seus ambients naturals.
Tens fins l’1 de maig per presentar les 
fotografies al concurs. Pots consultar 
les bases completes al web www.
museusdebanyoles.cat.

Curs
CURS DE MONITOR/A 
DE LLEURE

L’Oficina Jove, en col·laboració amb 
Coordinadora de Lleure, ofereix el 
curs de premonitor/a de lleure. El 
curs es farà presencialment a la 
casa de colònies de Sant Martí del 

Llémena el cap de setmana del 7 al 
9 de maig. 
Inscripcions a Cal Drac del 6 al 30 
d’abril (tardes de 16h a 19h).
+ info: plaestany.cat

BEQUES PER ALS CASALS DE LLEURE 
PER A TOTHOM

Del 26 d’abril al 21 de maig ja 
podreu sol·licitar la beca per als 
casals d’estiu del programa del 
Lleure per a Tothom. Serà impres-
cindible apuntar-se a un dels casals 
del Lleure per a Tothom abans de 
sol·licitar la beca!
Podreu consultar les bases de les 
beques i descarregar-vos els formu-
laris a plaestanyjove.cat després de 
Setmana Santa.

CAL DRAC CENTRE COL-
LABORADOR LABDOO

L’Oficina Jove del Pla de l’Estany – 
Cal Drac participa en la xarxa Lab-
doo. Labdoo és una xarxa social col-
laborativa que té per objectiu donar 
una nova vida en l’àmbit escolar a 
ordinadors portàtils reciclats. 

Anglès - francès
SESSIONS DE CONVERSA

Els grups de conversa formen part de 
les activitats que ofereix l’EOI Banyo-
les. Es tracta d’un servei autofinançat 
per les persones que hi participen 
i s’organitzen essencialment per 
practicar l’expressió oral.

Quin objectiu tenen?
L’objectiu principal dels grups de 
conversa és oferir als alumnes i ex-
alumnes de l’Escola l’oportunitat 

à cursos, tallers, concursos...



   L’AGENDA / ABRIL 2021  73

de fer un ús pràctic i informal de 
la llengua estrangera que estan 
estudiant. Amb aquesta activitat 
es pretén complementar i reforçar 
les activitats de conversa que ja es 
fan en el curs oficial.

Qui és la persona que condueix 
el grup?
La persona que dirigeix el grup és 
una persona nadiva, o bé amb un 
alt nivell de la llengua, amb aptituds 
comunicatives per animar el grup, 
proposar temes diversos i conduir 
la conversa d’una manera en què 
tothom hi participi. No és necessà-
riament un professor o professora.

informació i horaris
El màxim és de 12 persones per grup.
La inscripció és per a 5 sessions d’una 
hora a la setmana.
El preu total per a les 5 sessions és 
de 20 euros per a alumnes oficials 

i de 25 euros per a alumnes lliures 
(ex-alumnes o no alumnes).
www.eoibanyoles.cat

CASAL DE LA 
GENT GRAN 
PORQUERES

Playback

Dissabte 24 d’abril a les 19 h al 
pati del casal de la gent gran. 
Playback a càrrec del Casal de la 
Gent Gran de Porqueres. 
Entrada: Donació voluntària i es 
destinarà íntegrament a la Marató 
de TV3.

Biblioteca
Concurs
L’ENDEVINALLA DE LA RITA

Quin l’encerta l’endevina!
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?

JA ÉS PRiMAvERA,
i AL NiU, CoNtENtS, 
REFiLEN DE PRiMERA

NOVETATS A LA BIBLIOTECA

Novetats

INFANTIL- FICCIÓ

Capitana Rosalie. 
Timothée de Fombelle
L’Evie i els animals. Matt Haig
La Lena, en Trille i el mar. 
Maria Parr

INFANTIL CONEIXEMENTS

Atles: el gran viatge il·lustrat. 
Pascale Hédelin
Color animal. 
Emmanuelle Figueras
Cómo se hace un museo. 
Martin Vanek

NARRATIVA JUVENIL

Festival. Eloi Fortuny
La nit porpra. Imma Monsó
Mangata. Ricard Ruiz
Expedició al Congo bwana nyani. 
Alfred Sala

àabril

renting
Lloguer i venda de material 
ortopèdic

C/ Girona, 18
17820 Banyoles 

T 972 57 68 83 / 972  57 00 79
ortopedia.alsius@gmail.com 
per consultes       620 685 019
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ADULTS -FICCIÓ 

En el contagi. Paolo Giordano. 
La mar rodona. Sebastià Perelló. 
La pira al port. Boris Pahor. 
Utilidad de las desgracias y otros 
textos. Fernando Aramburu. 

ADULTS- NO FICCIÓ

Breve atlas de los faros del fin del 
mundo. González Macías. 
El que m’agradaria que la dansa 
fos.  Cesc Gelabert. 
Paisatge i aigua: l’art pictòric al 
voltant de l’estany de Banyoles. 
Anna Bahí Tarafa.
Parada i fonda: història de la res-
tauració del Pla de l’Estany. Joan 
Anton Abellán.

Musicoteràpia activa
SONA EL SO - VIU LA VEU

Dissabte 17 d’abril a les 10 h
Inversió: 10€
Lloc: Pg. de les Saques. 7
Facilita l’esxpressió del món emocio-
nal. Connecta amb l’alegria. Energia 
cos, ment i esperit.
@musicoterapia_holistica

MoU-tE i BALLA 
AL tEU AiRE!

Cada dilluns a les 10h a.m parc 
dela Draga
Confirmeu al wassap 636 77 29 43
Inversió: 10€

Activitats Ateneu de la dona 2021

à cursos, tallers, concursos...
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Formacions gratuïtes
ESTÀS BUSCANT FEINA?

Tens dubtes sobre quins recursos 
tens per trobar feina? De com prepa-
rar el teu currículum? O com accedir 
a recursos ocupacionals i formatius?

Coneixes les formacions en línia 
del Servei d’Ocupació Municipal 
d’Ocupació de la de l’Ajuntament 
de Banyoles?

Des del SOM hem organitzat una 
sèrie d’accions formatives gratuïtes 
amb l’objectiu de resoldre els dub-
tes que puguis tenir sobre aspectes 
relacionats amb la recerca de feina, 
les relacions laborals o prestacions 
d’atur, entre altres.

Formacions gratuïtes i 100% online.

Demana més informació o inscriu-
te a:
Passeig de la Generalitat, 15-17 (Vila 
Olímpica) 17820 – Banyoles
Tel. 972 58 11 20
promocio@ajbanyoles.org
Atenció presencial amb reserva 
prèvia.

SESSIONS

25 de març, a les 10h. 

On podem buscar feina?

26 de març, a les 10h. 

L’entrevista laboral. Con-
sells i pautes per superar 
amb èxit l’entrevista.

31 de març, a les 10h. 

Feina Activa. Què és? 
Com funciona?

7 d’abril, a les 10h. 

Recursos ocupacio-
nals i formatius.

12 d’abril, a les 10h. 

Els processos selectius a 
l’Administració Pública.

20 d’abril, a les 10h. 

Els contractes laborals: 
conceptes bàsics.

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 diumen-
ge 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

ACTIVITATS FÍSIQUES

Gimnàstica de manteniment -acti-
vitat 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
Demaneu informació al Casal Cívic 
Banyoles  972571162

àabril
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FUNDACIÓ ESTANY

Activitat Familiar a Mas Alba
Diumenge 18 d’abril de 10h a 12h.
Contacte amb cavalls des de peu a 
terra i muntant.
Exploració del benestar i de noves 
sensacions al voltant d’aquest ani-
mal i el seu entorn.
Lloc: Equinoteràpia Girona (Mas Alba 
s/n Terradelles)
Inscripcions:
info@fundacioestany.cat · T972 57 
66 30 / 648 021 405

CERCLES

AL RITME PRIMAVERAL
Dissabte 17 d’abril
9:30h - 13:15h

Sessió de ioga
Ioga Flow Creatiu
Dansa
Gestalt, cos i moviment

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-na-
dons
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

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

C/ Sant Martirià, 177
Tel. 669 744 759
www.carmebadosa.com

Formació esportiva

CURS DE FORMACIÓ PER ENTITATS 
ESPORTIVES

Període: Des de l’abril fins a desem-
bre del 2021
Horari: Cada dilluns de 19 a 21h
Format: Virtual des de la platafor-
ma Zoom
Destinataris: Entitats Esportives del 
Pla de l’Estany

Activitats amb les 
inscripcions obertes

VIATGE ESPORTIU COMARCAL

Període: Del 10 al 25 d’abril del 
2021
Horari: Lliure
Format: Presencial i en família
Lloc: A algunes escoles de la 
comarca
Destinataris: Per tothom.

INSCRIPCIONS AL CASAL D’ESTIU 
2021

Període: Del 12 d’abril al 10 de juny 
del 2021
Destinataris: De P3 a 6è de 
primària

INSCRIPCIONS A ESTIU JOVE 2021

Període: Del 12 d’abril al 10 de juny 
del 2021
Destinataris: De 1r a 4t d’ESO

CURSA POPULAR DE FONTCOBERTA

Data: Diumenge, 18 d’abril del 
2021
Horari: A partir de les 10h del matí
Lloc: Pavelló de Fontcoberta
Destinataris: Joves i adults

AIGUAGIM

Període: Del 13 d’abril al 15 d’agost
Horari: Dimarts de 10 a 10.45h | 
Dijous de 11.15 a 12h | Divendres 10 
a 10.45h. Lloc: C Natació Banyoles
Destinataris: Adults

à cursos, tallers, concursos...
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ACtivitAtS CoNtÏNUES (amb la 
possibilitat d’inscriure’s)

ESCOLA MULTIESPORTIVA CURS 
20/21

Dates: 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, Escola 
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
Activitats: Activitats extraescolars 
d’iniciació a diversos esports

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 
Reixac
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 

Dates: Del 21 de setembre al 26 
de juny 
Lloc: Parcs urbans de salut de la 
comarca
Destinataris: Totes les edats

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 manteni-
ment 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 16.15 h.
Destinataris: Adults i Gent Gran
Activitats: Activitats de manteni-
ment i millora de la condició física 
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: 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

+ info.: www.ceplaestany.cat
inscripcions obertes: Consell 
Esportiu - 972 58 13 44

2n CoNCURS LitERARi DE LA vALL 
DE CAMPMAJoR

1. objectiu del concurs
• L’objectiu d’aquest concurs és 
el de promoure la creació literària 
en llengua catalana així com el de 
celebrar la festivitat de Sant Jordi 
amb la creació de les diferents 
obres presentades.

2. Categories, destinataris i 
modalitat de creació literària 
Hi ha 4 categories, segons l’edat, 
en modalitats diferents.
• Categoria 1 - Nascuts entre l’any 
2021 i l’any 2015 (veïns del poble), 
dibuix lliure.
• Categoria 2 - Nascuts entre l’any 
2014 i l’any 2009 (veïns del poble), 
text il·lustrat.
• Categoria 3 - Nascuts entre 
l’any 2008 i l’any 2004 (veïns del 
poble), text lliure.
• Categoria 4 - Nascuts l’any 2003 
o abans de l’any 2003, text lliure.

3. Condicions per a la partici-
pació
Hi poden participar les persones 
que compleixin els requisits 
següents:
• En les categories 1, 2 i 3, ser veí 
de St. Miquel de Campmajor.
• En la categoria 4, pot participar 
tothom nascut l’any 2003 o abans 
de l’any 2003, sigui o no veí del 
poble.
• Presentar una única obra, no 
presentada en cap edició anterior.
• Presentar treballs originals. 
Aquells que hagin estat plagiats 
seran desqualificats.
Organitza: Ajuntament de Sant Mi-
quel de Campmajor 972 57 46 26

àabril
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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
ETS EMPRENEDORA/OR? T’agrada 
treballar lliure d’horaris, respectant 
el medi ambient? Truca’m 686 832 
402 i t’ho explico.

Fas esport? Et proposo un camí on el 
màxim rendiment NO és un límit: és 
un REPTE. Contacta’m 686 832 402

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 cos-
tat Preu: 145.000€ telef.: 609 386 651

COSTA PERRUQUER Descomptes per 
jubilats/des tots els dies de la setmana, 

nova web www.costaperruquer.com 
Atenem amb cita prèvia. WhatsApp: 
609 386 651 telf. 972 57 04 61

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

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

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

publiqueu gratuïtament lagendabanyoles@gmail.com

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

VENC CASTELL a Camós 609 386 651

à de compres

CAN XUMEiA
Av. Països Catalans, 93 
T 972 57 02 61

“viNE A vEURE 
LES oFERtES DE 
PRiMAvERA”

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

Es busca persona per 
treballar a temps 
parcial  o complert, 
amb coneixaments de 
cosmètica i xarxes socials. 
Envieu el currículum 
cv@cipbell.net
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Des de l’Assemblea treballem per enfortir la 
societat catalana en diversos aspectes clau per-
què el següent embat democràtic, aixecament 
de la DUI o nova declaració puguin ser sostin-
guts i reals. I des del darrer Onze de Setembre 
estem treballant en la sostenibilitat econòmica 
del Govern propi en cas de trencament. Vaja, 
com diu el títol: tenir la clau de la caixa.

Actualment, cal que siguem conscients que 
la Generalitat només gestiona un 5,3% dels 
impostos que paguem els catalans i catalanes, i 
crec que és evident que amb aquesta quantitat 
no es pot iniciar un estat.

Aleshores, com ho fem perquè a la nostra 
caixa, en el moment del trencament, hi hagi 
més d’un 5,3% dels nostres impostos? Exercint 
la sobirania fiscal. És un acte tan simple com 
pagar els impostos (l’IVA, l’IRPF i l’IS dels 
autònoms i empreses, i la declaració de la renda 
de les persones físiques) a l’Agència Tributària 

Sobirania fiscal: 
la clau de la caixa

de Catalunya (ATC), i avisar l’espanyola que ja 
s’ha pagat a l’ATC. És un acte totalment legal, 
perquè l’agència espanyola considera l’ATC 
com a equivalent; per tant, entén que li has 
pagat correctament.

És a dir, nosaltres seguim pagant els impos-
tos i Espanya els segueix rebent (i espoliant), 
però el cobrament passa a través de la Genera-
litat. Així que, si en algun moment aquesta vol 
aturar la transferència a l’Estat espanyol, ho 
pot fer i quedar-se amb les arques plenes per 
iniciar un nou estat amb una posició de poder.

És un acte perfecte per preparar d’una 
manera ben real la independència i, alhora, 
per pressionar el govern i treure-li excuses. 
Només cal que entreu al web de l’Assemblea i 
seguiu els passos que us hi indiquem, fins i tot 
hi ha un telèfon específic per resoldre-us els 
dubtes. Més fàcil i eficient impossible!

à societat

ANC
ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA

Avda. Països Catalans 126 - 128 • 17820 Banyoles Tel. 972 57 47 89

PAT
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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 

EL tRoBADoR 
Tastet a la carta. Frankfurts, Bradwurts, 
Cervela, Xistorra, Pikantwurst, Tirole-
sa... MENJAR PER EMPORTAR
C/ Born, 10 - Banyoles
626 100 005 / 972 665 868

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

AL BoRN
Platets i tapes aptes per a tothom!
Servei per emportar i a domicili. Tallers 
de cuina i tastets de vins
c/ Àngel Guimerà, 14 Banyoles
t 972 98 17 08

17820 PAStA ARtESANA
Horari només migdia dijous divendres 
i dissabte.
c/ Abeuradors, 6 - Banyoles
t 665 820 254

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

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

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

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

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 972 746 040 / 627 149 104

à menjar i beure

LA PoRtA DEL MóN
CUINA MEDITERRÀNIA, AMB FLAMES 
D’ARREU DEL MÓN. ATURADES 
ESPECIALS AL MARROC I A CATALUNYA.
C/ de la Canal, Banyoles
t 872 07 22 11
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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

Bar 
Restaurant 
Borgonyà
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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

XXI Festa del Cargol de Fontcoberta 2021 
Quinzena gastronòmica (17 D’ABRIL AL 2 DE MAIG)

Aquest any a causa de la situació actual podreu degustar els cargols als establiments col-
laboradors. Reserva la teva taula, ja que l’aforament és limitat i es mantindran les distàncies 

de seguretat. Si te’ls vols emportar a casa, encarrega la teva ració!

à menjar i beure
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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



CASAL ESPORTIU D’ESTIU
Club Natació Banyoles

PREINSCRIPCIONS
Del 26 d’abril al 23 de maig 
per Internet a www.cnbanyoles.cat

Casal 
d’estiu!
Casal 
d’estiu!

Del 28 de juny al 30 de juliol

PER A NENS I NENES DE P3 A 6è I PER A NOIS I NOIES DE 13 A 16 ANYS! 

MÉS INFORMACIÓ
972 570 859


