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El terme desenvolupament sostenible s’uti-
litzà per primera vegada al 1987 a l’Informe 
Brundtland, un informe socioeconòmic 
encarregat per l’ONU  per la qual es formà 
la Comissió mundial sobre Medi Ambient i 
Desenvolupament (WCED).

Es diu que el creixement sostenible és “aquell 
creixement que satisfà les necessitats del 
present sense comprometre les necessitats 
de les futures generacions”.

L’any 1989 l’informe va ser discutit en l’As-
semblea General, que decidí organitzar una 
Conferència de les Nacions Unides sobre 
Medi Ambient i Desenvolupament.

Els moviments precursors d’aquesta voluntat 
i conscienciació de salvaguarda dels recursos 
naturals neixen als anys 60 amb els llibres 
Silent Spring (Primavera Silenciosa) de Rachel 
Carson (1962) i The Population Bomb (L’ex-
plosió demogràfica) de Paul R. Ehrlich.

El camí cap a la
Sostenibilitat (part I)

à l’article del mes
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I agafa especial ressò la publicació 
d’Els límits del creixement (The 
Limits to Growth) publicat per 
un grup d’economistes i científics 
europeus, el Club de Roma, el 1972. 
En aquesta publicació ja es parlava 
que calia abandonar el model eco-
nòmic actual per el perill imminent 
de l’esgotament irreversible dels 
recursos naturals que comprome-
tia el benestar de les generacions 
futures. És el primer cop que es 
posa en dubte el mite del creixe-
ment econòmic.

Finalment al 1992, 20 anys des-
prés de la publicació dels límits del 
creixement i 3 de l’acord de l’as-
semblea general, té lloc a Rio de 
Janeiro la primera Conferència de 
les Nacions Unides, més coneguda 
per Cimera de la Terra. A Rio es 
reuneixen representants de 178 
governs i entre d’altres acorden la 
“Declaració sobre el medi ambient 
i el desenvolupament” que preci-
sa la noció de desenvolupament 
sostenible.

“La sostenibilitat són les 
mesures conscients i respon-
sables que han de prendre 
les societats per garantir les 
necessitats actuals sense 
comprometre la capacitat 
de les generacions futures a 
satisfer les seves, garantint 
l’equilibri entre aquests tres 
àmbits alhora: la cura del 
medi ambient, el creixement 
econòmic i el benestar social. “

PER	ELENA I XANTAL CARBONELL

Vista de la 
granja Planeses 
Agricultura 
Regenerativa.

Un altre dels documents sorgit a la cimera 
de Rio és el Tractat Internacional sobre el 
canvi climàtic on es parla de la necessitat de 
frenar les emissions de gasos que produei-
xen l’anomenat efecte hivernacle, encara  
que no estableix cap compromís concret 
per part dels Estats signants. No serà fins al 
1997 en el Protocol de Kyoto on els països 
industrialitzats es comprometen a reduir 
les seves emissions un 5.2%, prenent com 
a referència els nivells de 1990. Cal dir que 
Estats Units encara no ha ratificat aquest 
protocol.

A la nostra granja produim: ous, 
pollastres i derivats, llet de vaca i 

derivats, conill i verdures de temporada

FEM CISTELLES PER ENCÀRREC!

LA TAULA. Carrer de I’Hospital, 13, 17820 
Banyoles • Mòbil: 635875097

COMPRA A PAGÈS
ET PORTEM A LA NOSTRA BOTIGA

EL NOSTRE PAISATGE
ELS NOSTRES GUSTOS

EL NOSTRE COMPROMÍS

LA TAULA

PLANESES
agricultura regenerativa
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També fruït de la Cimera de Rio és l’Agenda 
21.  Per primer cop a la història es concreta 
un programa polític d’accions a fer a nivell 
mundial, nacional i local, per limitar el 
creixement econòmic i tenir cura del medi 
ambient. 

Aquest repte és impossible sense la impli-
cació i la cooperació de tota la societat però 
és imprescindible que les administracions 
locals que són les més properes al ciutadà 
estableixin el marc bàsic de les actuacions i 
garanteixi la seva continuïtat. És per això que 
molts Ajuntaments tenen una Agenda 21 local.

L’any 2015, els governs dels països membres 
de les Nacions Unides van aprovar l’Agenda 
2030, una estratègia global per solucionar 
els problemes socials, econòmics i mediam-
bientals del planeta. Aquesta estratègia esta-
bleix disset objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) i cent seixanta-nou fites a 
assolir per a l’any 2030, i concreta indicadors 
específics per mesurar aquest assoliment.
L’Agenda 2030 serà un èxit si administra-
cions públiques, empreses, societat civil i 
ciutadania treballem conjuntament i tenim 

present els ODS en cadascuna de les actua-
cions que emprenem. 

Però quins són aquests límits del crei-
xement? Què és insostenible?
Diversos estudis suggereixen que la població 
actual a la Terra, més de set mil milions mig, 
és excessiva i no pot ser sostenible pel nostre 
planeta amb l’organització política , sistema 
econòmic i  tecnologia actuals. El ritme de 
consum i per tant de producció porta a un 
malbaratament i fins i tot l’esgotament de 
recursos que comprometen la vida al planeta 
de les generacions futures.

Però malgrat les bones intencions de la 
Cimera de Rio i dels protocols i conferències 
posteriors els canvis que havia de suposar al 
llarg del segle XXI no han estat suficients.

Gairebé 30 anys després de la cimera de 
Rio continuem creixent a un ritme supe-
rior al que el planeta es pot permetre. No 
hem frenat prou l’escalfament, ja advertit 
pel Protocol de Kyoto i acords successius, i 
l’amenaça de canvi climàtic i de pujada de 
nivell del mar cada vegada és més a prop. 

Polígon Pont Xetmar - Carrer 1, 23 • 17844, Cornellà del Terri, Girona
T 972 596605  info@cromolybikes.com • www.cromolybikes.com

Mou-te de manera 
còmoda, segura i 

sostenible.
Vine a provar-les!

à l’article del mes



   L’AGENDA / MAIG 2021 7

Ràpid, flexible, 
local i sostenible.

Paquets, tràmits, 
correspondència 
i campanyes 
promocionals.

T. 669 706 215
de dill a div de 8:30h a 15:30h
info@a-roda.cat

Tampoc s’ha reduït la contaminació de l’aire 
o de l’aigua del mar, dels rius o dels aqüí-
fers, elements bàsics per la supervivència 
dels éssers vius, ni tan sols hem aconseguit 
reduir l’absoluta dependència que tenim 
de recursos no renovables -com el petroli o 
d’altres recursos minerals- que ens calen per 
mantenir el nostre actual ritme de consum.
 
És inevitable perquè encara la mirada 
dels grups inversors està pensada en 
l’obtenció del màxim benefici i a curt 
termini. Pensar en les generacions futu-
res, idea clau del desenvolupament sos-
tenible encara no està marcada en groc 
en les seves agendes.

La unanimitat respecte a  que el creixement 
econòmic il·limitat portaria a una millora 
de la qualitat de la vida ja ha deixat de tenir 
sentit. Fins i tot la mateixa idea de “creixe-
ment” ha estat posada en dubte per un grup 
d’economistes que -seguint la teoria de Serge 
Latouche- creuen necessària la disminució 
regular i controlada de la producció per tal 
d’establir un nou equilibri entre l’esser humà 
i la natura. Són els partidaris de la Teoria 
del decreixement. Es a dir no es tracta 
de posar un adjectiu al creixement sinó de 
qüestionar el mateix concepte.

És clar que les administracions han de 
posar-se fermes en la implementació de 
tots aquests acords internacionals i vetllar 
perquè no quedin en paper mullat, però 
cal també el  recolzament d’una ciutadania 
conscient, activa i responsable alhora de 
triar què, quina quantitat i com consumir.
Ben a prop tenim alternatives de consum i 
serveis que ens ajuden a fer aquest pas cap 
una societat més sostenible.

C/ Porta Turers, 3 - Banyoles 
Tel. 622 755 099

Detergents Ecosostenibles
Productes de neteja de la llar:

Frega terres, suavitzants, renta plats 
i vitro, detergents per la roba, neteja 

vidres, blanquejadors, desengrasants...

El camí cap a la SOSTENIBILITAT (Part II) a L’agenda 
de juny. Accions i mesures que podem prendre per fer 
un món més sostenible.
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à activitats

01  Dissabte

FESTA DE LA VELLESA
Teatre

El Florido Pensil a càrrec 
de La Laguna, teatre de 
Sils. Memòria de l’escola 
nacionalcatòlica, del 1994, 
de l’autor Andrés Sopeña 
Monsalve. Recreació del 
sistema educatiu de la post-
guerra espanyola, identificat 
amb la ideologia nacionalca-
tòlica del primer franquisme, 
i una metodologia tradicional, 
basada en el dogmatisme, la 
imposició de l’autoritat mitjan-
çant la disciplina i l’adquisició 
rutinària dels coneixements per 
memorització.

 Dissabte 1 de maig

 19h

 Melianta - La capella

Reserves: 772 785 373 
(Ajuntament)

VISITA AL PARC 
NEOLÍTIC DE LA DRAGA
Visita guiada

En la visita al parc, podrem 
entrar a dins les reconstrucci-
ons de les cabanes prehistò-
riques 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 1 de maig

 11:30h

 Parc Neolític de la Draga

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

i  972 57 23 61 Museu 
Arqueològic

GORKA BENÍTEZ TRIO
Música Jazz

Amb més de 70 discos enre-
gistrats, actuacions a festivals 
i clubs d’Espanya i Europa, i 
col·laboracions amb artistes 
de la talla de Randy Brecker 
i Omara Portuando, Gorka 
Benítez és considerat un dels 
millors saxos tenors del pa-
norama jazzístic estatal. Crea-
tiu, tenaç, inquiet i valent, 
presenta el seu darrer treball 
discogràfic, Salalagua, en 
format trio amb Dani Pérez i 
David Xirgu.

 Dissabte 1 de maig
 20 h

 Auditori de l’ateneu

 12 €

02. Diumenge
TRIATLÓ B A BANYOLES
Esport

 Diumenge 2 de maig
 7.30 h

 Club Natació Banyoles

 150 EUR (federats) / 162 
EUR (no federats)

Programa 
d’activitats
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Més informació: Àrea 
d’Esports de l’Ajuntament de 
Banyoles. Tel. 972 57 00 50

V MARXA SOLIDÀRIA 
SERINYÀ MAS 
CASADEVALL
Cursa popular

 Diumenge 2 de maig
 10.00 h. Inici de la cursa

 Pavelló Poliesportiu de 
Serinyà

Destinataris: Totes les edats
Distància: 9Km
Inscripcions: Només prèvies 
www.cursesplaestany.cat

FES CRÉIXER EL PETIT 
FOTÒGRAF
Activitat i taller familiar 

Què s’ha de mirar abans de 
tirar una fotografia? Com 
es tria el millor enquadra-
ment? I la perspectiva? La 
fotografia ajuda a potenciar 
la creativitat i a expressar el 
punt de vista propi. Passejant 
pels racons més emblemàtics 
de la ciutat descobrireu el 

patrimoni natural i arquitectò-
nic alhora que experimentareu 
amb les imatges, els colors 
i les formes. Només us cal 
un mòbil, una càmera o una 
tauleta.  Activitat amb l’artista 
fotògrafa Anna Bahí.
Activitat recomanada de 7 a 
12 anys

 Diumenge 2 de maig

 11:00h 

 Oficina de Turisme

 Activitat gratuïta

FESTIVAL RECÒNDIT A 
CAMÓS

JOAN REIG
Concert

A 2/4 d’1 del migdia, davant 
l’església de Santa Magdalena, 
el Festival Recòndit farà la 
seva primera parada a Camós 
amb el concert de JOAN REIG. 
Prèviament, caminada i visita 
guiada amb recreació virtual 
en 3D al jaciment de la Vil·la 
Romana de Vilauba.

05. Dimecres

ENGLISH READING CLUB
Lectura en anglès

A year on the Provence
De Peter Mayle
Join us in reading a wide 
variety of authors with the 
opportunity to practise your 
English Reading in relaxed 
discussions. 
Moderator: Susan Baker

 Dissabte 15 de maig

 11:00 h

 Biblioteca Comarcal

CLUB DE LECTURA
El jardí de vidre, de Tatiana 
Tibuleac. Ens hi acompanya-
rà l’editora, Maria Sempere

 Dimecres 5 de maig

 20:15h

 Espai Eat

i  Prèvia inscripció. Llibreria 
L’Altell Tel. 972 580 270

07 Divendres

PROJECTE TURÓ
Xerrada

A càrrec de Salvador Sal-
vador (Director Tècnic del 
programa TUROCAT de recu-
peració del turó europeu a 
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à activitats

Catalunya). El turó és una de 
les espècies més amenaçades 
i desconegudes de Catalunya 
tot i tractar-se d’un mamí-
fer carnívor, un dels grups 
faunístics que més atenció 
acostumen a rebre. S’estima 
que durant els darrers 40 
anys ha desaparegut del 80% 
de la seva antiga àrea de 
distribució

 Divendres 7 de maig

 19:00h

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

i  972 57 44 67 Museu 
Darder

DONACIÓ DE PLASMA

 Divendres 7 de maig
 De les 17 a les 21h, Pavelló 

de Can Puig

LLEGIR TEATRE
Club de lectura

Comentarem la lectura de 
Galatea de Josep M. De 
Sagarra i organitzarem la 
sortida al TNC per veure la 
representació teatral.  
Aforament limitat. Cal ins-
cripció prèvia: biblioteca@
porqueres.cat

 Divendres 7 de maig

 19:00h

 Biblioteca de Porqueres

HISTÒRIES DE LES 
MEVES VEÏNES
Teatre

Companyia de Teatre Anna 
Roca. Visc al 1er 2a d’un edi-
fici amb 19 llars, amb 19 focs 
que s’ha de protegir, amb 19 
habitacles plens de vida amb 
19 finestres que et permeten 
veure fotografies del que 
passa dins. 

 Divendres 7 de maig

 20:00 h

 12 € 

 Teatre Municipal

08  Dissabte
FESTA DEL ROSER
105è Homenatge a la vellesa 
8 i 9 de maig.

 Dissabte 8 de maig

 Serinyà

PRESENTACIÓ ESCOLA 
SURYA PORTES	OBERTES
8 de maig a les 12 h
a Can Camós (7Km  de 
Banyoles)
Info 637 441 405 Jaume

DONACIÓ DE PLASMA

 Dissabte 8 de maig

 De 10 a 14h i de 16 a 20h, 
Pavelló de Can Puig

DESCOBREIX EL MUSEU 
DARDER! 
Activitat familiar

 Dissabte 8 de maig
 11:00h 

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

NATURA NETA
Matins Verds 

Farem una passejada per 
gaudir de la natura i netejar-
la de deixalles.

 Dissabte 8 de maig

 11:00h 

 Escola de Natura
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A PORQUERES, 
CREIXEM PLEGATS
Cercle de percussió

Amb Jordi Vinyoles. Músic 
especialitzat en percussions i 
guitarra.

 Dissabte 8 de maig

 11:00h

 Plaça Major de Porqueres

VILAUBA EN 3D. 
ENTREM A LA VIL·LA 
ROMANA
Visita guiada

La Vil.la fou un centre 
d’explotació del territori, que 
funcionà durant gairebé tot 
el període romà.

 Dissabte 8 de maig

 17:00h 

 Vil·la romana de Vilauba.

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

i  Museu Arqueològic de 
Banyoles, 972 57 23 61

TARDES DE CIÈNCIA
Xerrada

Les ones gravitacionals: 
les noves missatgeres de 
l’Univers. A càrrec d’Alícia 
Sintes (Doctora en Física por 
la UIB [Universitat de les Illes 
Balears], va formar part de 
l’equip que va guanyar el 
darrer premi Nobel). 
L’astrofísica està vivint una 
època revolucionària: noves 
tècniques, instruments i teo-
ries estan proporcionant per 
primera vegada respostes co-
herents a les grans qüestions 
que la humanitat persegueix 
des de fa segles. Les ones 
gravitacionals, ondulacions 
en el teixit de l’espai-temps, 
són ara les noves missatgers 
que ens permetran obrir 
una nova finestra al cosmos 
que podrien revolucionar la 
compressió de l’Univers en 
què vivim.

 Dissabte 8 de maig
 19:00h 

 Teatre municipal

i  972 57 44 67 Museu Darder

FIRA 2 I 4 RODES
Tota mena de recanvis per 
a motos, cotxes, bicicletes, 
tractors i carros. Llibres i 
revistes de vehicles nacionals 
i estrangers

 Dissabte 8 de maig

 8:00h a 18:00h

 Davant del Pavelló de 
Melianta / info: 626 835 303
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COM ROBAR UN PAÍS
Cinema documental

Un grup de periodistes 
d’investigació destapa un cas 
de corrupció en el què està 
implicat Jacob Zuma, qui 
fou president de Sud-àfrica 
fins el 2018. Poc després, la 
redacció rep una campanya 
de desinformació. Dos joves 
d’una empresa tecnològica 
van trobar les proves que dei-
xaven al descobert el modus 
operandi darrere del segrest 
econòmic de l’estat de Sud-
àfrica, per part d’interessos 
privats i amb l’ajut d’alguns 
polítics.

 Dissabte 8 de maig

 20 h

 3 €

 Auditori de l’ateneu

09. Diumenge
MARXA DELS 40 KM
Activitat esportiva

La ruta circular s’inicia al pas-
seig Dalmau de Banyoles, en 
el seu recorregut transcorre 
per les poblacions de Banyo-
les, Porqueres, Fontcobert, 
Vilademuls i Esponellà
Entrega de dorsals: dissabte 
8 de maig de 16h a 20h a 
l’INS Pere Alsius.

Sortida: De 6:00h a 7:00h 
del matí al Passeig Dalmau 
de Banyoles, davant de l’INS 
Pere Alsius. S’aconsella sortir 
a primera hora a aquelles 
persones que desitgin fer la 
ruta corrents.
Inscripcions: www.centreex-
cursionistadebanyoles.cat

VIU EL RIU
Activitat familiar

Feu una passejada pel 
riu per gaudir del bosc de 
ribera i descobrir gorgs, salts 
d’aigua, rentadors, fonts i 
coves. Podreu cercar rastres, 
observar éssers vius i “estu-
diar” d’invertebrats aquàtics 
per determinar la qualitat de 
l’aigua.

 Diumenge 9 de maig

 11:00h / Durada: 2 hores

 Font del Salt Dalmau 

i  Tel. 972 58 34 70

VISITA AL PARC 
NEOLÍTIC DE LA DRAGA
Visita guiada

En la visita al parc, podrem 
entrar a dins les reconstrucci-
ons de les cabanes prehistò-
riques 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 9 de maig

 11:30h

 Parc Neolític de la Draga

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

i  972 57 23 61 Museu 
Arqueològic
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Neix Bonpreu
Esclat Energia

 bonpreuesclat.cat/energia 
900 500 005

L’energia 
de Catalunya

Fes-te dels nostres!
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EL GRAN FINAL
Espectacle familiar 

Cia. Bucraá Circus. Espectacle 
de carrer de clown contem-
porani i teatre gestual per a 
tots els públics. Dos pallassos 
es retroben després de 30 
anys per
acabar un espectacle que 
va quedar interromput per 
l’esclat d’una guerra civil just 
abans del seu gran acte final.

 Diumenge 9 de maig

 18 h

 Gratuït

 plaça de les Rodes

10. Dilluns
EN VIU I EN DIRECTE
Amb MHP Quim Torra pre-
sentant el llibre “Les hores 
greus” amb Oriol Ponsatí-
Murlà, Director de la Institu-

ció de les Lletres Catalanes.

 Dilluns 10 de maig

 19:00 h

 Auditori de Banyoles

i  Inscripció prèvia. Llibreria 
L’Altell Tel. 972 580 270

13. Dijous
LES ESPÈCIES 
INVASORES A L’ESTANY 
DE BANYOLES
Dijous culturals

A càrrec de Carles Quer Feo, 
(biòleg). Veniu al Museu 
Darder a descobrir les espè-
cies invasores a l’Estany de 
Banyoles.

 Dijous 13 de maig

 17:00h

 Museu Darder i en directe 
pel canal youtube

i  Tel. 972 57 44 67

CONTES DE GRANOTES
Hora del conte 

A càrrec de la Minúscula 
Les granotes són uns animals 
ben presents als contes 
infantils i la seva imatge, 
simpàtica i alegre, omple 
moltes pàgines que les han 
acostat als nens i nenes. Qui 
no ha intentat mai fer un 
petó a una granota a veure si 
es converteix en un príncep? 

 Dijous 13 de maig

 17:30 h

 Biblioteca Comarcal 
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L’ALETA BLAU VERDA
Hora del conte 

A càrrec d’Anna Batlle autora 
del conte i membre dels 
Esperxats del Pla de l’Estany
Activitat adreçada a nens i 
nenes a partir de 4 anys

 Dijous 13 de maig

 17:30 h

 Biblioteca de Porqueres

14. Divendres
FESTA DE LA 
PRIMAVERA A 
PORQUERES
Veure programa a la pàgina 28

PARADA I FONDA
Presentació de llibre

Història de la restauració 
al Pla de l’Estany, de Joan 
Anton Abellán. Presentarà 
Maria Àngels Juanmiquel, 

escriptora i professora de 
llengua i literatura catala-
nes, amb benvinguda de 
l’alcalde de Fontcoberta Joan 
Estarriola.

 Divendres 14 de maig

 19:00 h

 Can Jan de la Farrès. 
Fontcoberta

Reserva prèvia a l’Ajuntament 
de Fontcoberta 722 78 53 73

15. Dissabte
RUTA AL PUIG CLARÀ
Ruta guiada

Pujarem al Puig Clarà tot tra-
vessant pinedes mediterràni-
es per arribar al mirador que, 
en dies clars, ens permet 
veure el mar.

 Dissabte 15 de maig

 11:00h / Durada: 2,5 h

 casa de colònies El Vilà

i  Tel. 972 58 34 70 

CONTES EN ANGLÈS
Story Time 

By Bny Language Corner.
L’Story Times és l’equivalent 
a l’hora del conte: narraci-
ons en petit format perquè 

els infants de 5 a 10 anys 
puguin gaudir dels contes en 
anglès en un espai tranquil i 
agradable.
 

 Dissabte 15 de maig

 11:00 h

 Biblioteca Comarcal 

VISITA AL PARC 
NEOLÍTIC DE LA DRAGA
Visita guiada

En la visita al parc, podrem 
entrar a dins les reconstrucci-
ons de les cabanes prehistò-
riques 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 15 de maig

 11:30h

 Parc Neolític de la Draga

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

i  972 57 23 61 Museu 
Arqueològic
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NATURALEZA MUERTA
Presentació llibre

A càrrec de Miquel Molina.
Miquel Molina, periodista 
i director adjunt de La Van-
guardia publica aquest llibre, 
fruit d’anys d’investigació i 
passats 20 anys de l’enterra-
ment del “negre de Banyo-
les” a Botswana. L’autor 
repassa la seva història i po-
lèmica, des que els taxider-
mistes Verraux el dissequen, 
passant per la seva retirada 
el 1997 del Museu Darder, 
fins a concloure que mai va 
trepidar Botswana.
 

 Dissabte 15 de maig

 12:00 h

 Sala d’actes Ajuntament

BANYOLES MEDIEVAL: 
DEL CARRER AL 
MONESTIR
Visita guiada

Itinerari  per conèixer com es 

va fundar Banyoles i com s’hi 
vivia durant l’edat mitjana.

 Dissabte 15 de maig

 17:00h

 Museu Arqueològic

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

i  Museu Arqueològic de 
Banyoles, 972 57 23 61

LES IMPUXIBLES
Músiques modernes

Des-espera | Activitat 
emmarcada en el cicle Una 
primavera en dansa. Viure 
en contradicció i acceptar 
aquesta contradicció com a 
camí per créixer. Aquest és el 
leit motiv de Des-espera, un 
espectacle de Les Impuxibles 
de dansa, teatre i música en 
directe. Una proposta que 
parla del que s’espera de 
nosaltres, o del que no s’es-
pera. D’encendre i apagar, 
d’agitar i de calmar, de ferir 
i de curar, d’esperar i de des-
esperar.

 Dissabte 15 de maig

 20 h

 Auditori de l’ateneu

 10 € / 13 €

16. Diumenge
CURSA ATLÈTICA RUN 
RUN LA VALL DEL TERRI
Activitat esportiva

Distància: 10 Km 

 Diumenge 16 de maig
 A partir de les 10 del matí

 Plaça del Maig de Cornellà 
del Terri

 8€

Inscripcions: www.
cursesplaestany.cat
No hi haurà inscripcions el 
mateix dia. Recollida de 
dorsals de 8:30 a 9:30 h.

BTT PELS CORRIOLS DE 
L’ESTANY
Activitat familiar

Voleu gaudir en família i fer 
una volta a l’estany diferent? 
Us proposem un recorregut 
senzill en BTT pels corriols 
i les rieres del voltant de 
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l’estany que posarà a prova 
la vostra destresa com a 
ciclistes i us farà pujar l’adre-
nalina!
Si no disposeu de bicicleta, 
ens la podeu demanar a no-
saltres. Activitat recomanada 
a partir de 8 anys.

 Diumenge 16 de maig

 11:00h 

 Oficina de Turisme

 Activitat gratuïta 

i  Tel. 972 58 34 70

EN BLAUET I EL FOLLET
Conte amb titelles 

En Blauet, un ocell que viu 
en indrets d’aigua, i el seu 
amic follet que és molt 
entremaliat, ens explicaran 
una història sobre l’estany de 
Banyoles, els animals que hi 
viuen i la importància de l’ai-
gua. Després ens fabricarem 
una corona amb l’emblema 
d’en Blauet.

 Diumenge 16 de maig

 11:00h 

 Museu Darder

 Activitat gratuïta 

i  Tel. 972 57 44 67

FESTIVAL RECÒNDIT A 
FONTCOBERTA
RUTA AMB BURRICLETA
Bicicleta elèctrica

 Diumenge 16 de maig
 10:00 h Durada: 2 hores

 25 € 

 Sortida des de l’església 
de Sant Feliu (Fontcoberta)

  —
ANAÏS VILA
Concert

La cantant nascuda a Santpe-
dor va publicar l’any passat 
Contradiccions, el seu tercer 
treball discogràfic..

 Diumenge 16 de maig

 12:30 h

 Davant de l’església de 
Sant Feliu (Fontcoberta)

 Activitat gratuïta 

i  Tel. 616 70 49 74

18. Dimarts
DONACIÓ DE SANG
Donació de sang

 Dimarts 18 de maig
 De les 18 a les 21h, al 

Pavelló de Serinyà

ANAÏS VILA
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DIA INTERNACIONAL 
DELS MUSEUS
Portes obertes

 Dimarts 18 de maig
 Museu Darder i Museu 

Arqueològic de Banyoles

CLUB DE LECTURA
Boulder. D’Eva Baltasar
La protagonista de Boulder 
és una dona atreta per la 
solitud com per un imant. 
Es guanya la vida fent de 
cuinera en un buc –la situació 
perfectes: una cabina, l’oceà, 
moltes hores per encara el 
buit i algun port on conèixer 
dones. Fins que una la reté, 
se l’emporta i l’embarca 

en la gestió assistida d’una 
criatura. Ens hi acompanyarà 
l’autora

 Dimarts 18 de maig

 19:00 h

 Museu Darder

20. Dijous
EL LLOP DE SORRA
Club de lectura infantil  

D’Asa Lind. La Valentina vivia 
amb els seus pares en una 
casa, vora la platja. La casa 
era petita, però la mar era 
immensa i t’hi podies banyar. 
Només hi havia un problema: 
els seus pares no tenien cap 
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ganes de baixar a la platja i 
no deixaven que la Valentina 
hi anés a banyar-se. Un relat 
sobre la incomprensió i la 
superació personal

 Dijous 20 de maig

 17:30 h

 Biblioteca Comarcal

EN VIU I EN DIRECTE
Amb Maite Marcó i Eva 
Gasull, autores de “Històries 
d’una panxa”. Conversaran 
amb Olga Jordà, psicòloga.

 Dijous 20 de maig

 19:30 h

 Espai Eat Art

i  Inscripció prèvia. Llibreria 
L’Altell Tel. 972 580 270

21. Divendres
ROSER DE CAMÓS 2021
Veure programa a la pàgina 32

28a MARXA SOLIDA-
RIA LA VALL DEL TERRI  
ONCOLLIGA

Ruta: 7,5 Km ( apte per totes 
les edats) La ruta estarà 
marcada des de divendres a 
les 16h fins a el diumenge a 
les 20h. Inici de la ruta: Plaça 
del maig de Cornellà del Terri
info: www.cornelladelterri.cat

A PORQUERES, 
PARLEM DE 
LITERATURA
Converses intergeneracionals entre 
autors

Us proposem un diàleg inter-
generacional entre escrip-
tors. El debat ha de servir per 
repassar la trajectòria i l’estat 
de la literatura catalana avui 
en dia.
A càrrec de Sebastià Ben-
nasar (autor «El rei de la 
Cerdanya») i Alba Sabaté 
(autora de «Galetes de mel i 
gingebre»)

 Divendres 21 de maig

 19:00 h

 Biblioteca de Porqueres

EN VIU I EN DIRECTE
Amb  Magí Camps presen-
tant “Parla’m amb estil”..

 Divendres 21 de maig

 19:30 h

 Llibreria L’Altell

i  Inscripció prèvia. Llibreria 
L’Altell Tel. 972 580 270

22. Dissabte
ROSER DE CAMÓS 2021
Veure programa a la pàgina 32

ESTIMEM L’AIGUA
Activitat familiar / Matins Verds

Farem jocs, dinàmiques i 
experiments per entendre la 
importància de l’aigua.
Aprendrem què podem fer 
per tenir-ne cura en el nostre 
dia a dia.

 Dissabte 22 de maig

 11:00h / Durada: 1 hora 

 Escola de Natura

i  escolanaturabanyoles.org

VISITA A L’ESTUDI 
TALLER DE CARLES 
FONTSERÈ
Visita guiada

Visita guiada a l’estudi-taller 
del polifacètic Carles Font-
serè. Un entorn únic, replet 
d’objectes i records que 
permeten resseguir el periple 
vital de l’artista.
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 Dissabte 22 de maig

 12:00h 

 Can Montguix (Porqueres)

 4€ per persona; 2€ tarifa 
reduïda (+65, pesionistes, carnet 
jove, carnet internacional estudiants, 
família nombrosa o monoparental, 
grups de 10 persones)

i  Tel. 972 58 38 98

EXPERIÈNCIA DE CAP 
DE SETMANA O D’UN 
DIA
Viu intensament un cap de setmana 
d’experiències a Banyoles. Millora 
el teu benestar! Gaudeix Banyoles 
intensament, de forma sostenible i 
respectuosa amb l’entorn.

Preu de l’experiència:
Preu cap de setmana (inclou les 3 
activitats): 15€ adults / 8€ nens
Preu per un dia (inclou l’activitat/s 
d’aquell dia): 10€ adults / 5€ nens
Imprescindible fer reserva prèvia*
Aforament limitat 
Preu nens: per a menors de 8 a 
15 anys

Informació i reserves:
Oficina de Turisme de Banyoles
telèfon 972 58 34 70
Whatsapp 690 85 33 95
turisme@ajbanyoles.org
de.banyoles.cat

BANY DE BOSC
Activitat inclosa a EXPERIÈNCIA DE 
CAP DE SETMANA O D’UN DIA

Estigues en contacte amb la 
natura i comparteix les sen-
sacions que l’entorn natural 
et pot fer despertar.
Un bany de bosc és una pràc-
tica de benestar, de connexió 
amb la natura que promou 
la salut però també augmen-
ta la consciència sobre la 

importància de la natura i el 
perquè val la pena preservar 
els paisatges i l’entorn.
Durant l’experiència d’apro-
ximadament 2 hores no es 
recorren més de 3 quilòme-
tres i es fan diverses propos-
tes per despertar els sentits, 
disminuir el ritme i poder 
connectar amb la natura.

 Dissabte 22 de maig

 17:00h 

 Can Puig de la Bellacasa

ANEM DE NIT AL 
MUSEU AMB EL 
SENYOR DARDER
Visita teatralitzada

Francesc Darder està a 
Banyoles preparant la inau-
guració del Museu que ha 
cedit a la població. Està molt 
atabalat per la feinada de 
tenir-ho tot a punt, i aquesta 
nit s’ha acostat al museu, 
que està tancat i tot fosc per-
què encara no han instal·lat 
la llum. Què hi farà, amb tots 
els curiosos que s’ha trobat 
davant la porta?

 Dissabte 22 de maig

 22:00h 

 Museu Darder 972 57 44 67

 Activitat gratuïta 
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LA VAMPIRA DE 
BARCELONA
Cinema

A la Barcelona de principis 
del segle XX hi conviuen dues 
ciutats: una burgesa i moder-
nista, l’altra sòrdida i bruta.

 Dissabte 22 de maig

 20 h

 Auditori de l’ateneu

 4,5 €

23. Diumenge
ROSER DE CAMÓS 2021
Veure programa a la pàgina 32

MARXA NÒRDICA
Activitat inclosa a EXPERIÈNCIA DE 
CAP DE SETMANA O D’UN DIA

Coneix els indrets més 
emblemàtics de l’Estany ca-
minant de forma saludable.

 Diumenge 23 de maig

 10:00h 

 Oficina de Turisme

PASSEIG EN BARCA 
TIRONA
Activitat inclosa a EXPERIÈNCIA DE 
CAP DE SETMANA O D’UN DIA

Vine a fer una volta a l’Estany 
amb la barca Tirona en la 
que gaudireu de l’entorn i 
us mostrarem l’estany des 
d’una perspectiva privilegi-
ada.

 Diumenge 23 de maig

 12:00h 

 Oficina de Turisme

VISITA AL PARC 
NEOLÍTIC DE LA DRAGA
Visita guiada

En la visita al parc, podrem 
entrar a dins les reconstrucci-
ons de les cabanes prehistò-
riques i descobrirem el dia a 
dia d’un grup de pagesos i 

FESTA MAJOR DE 
VILAVENUT
Església Ofici de Festa Major, 
amb acompanyament de 
l’Orquestra La Principal de 
Porqueres.
Seguidament cant dels goigs 
i Benedicció dels ulls.
A continuació petit concert de 
sardanes vermout.

 Diumenge 23 de maig
 12:00h 

 Vilavenut
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ramaders neolítics. D’aques-
ta manera esbrinarem què 
menjaven, què caçaven, què 
cultivaven, quins estris i eines 
utilitzaven, etc.

 Diumenge 23 de maig

 11:30h

 Parc Neolític de la Draga

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

i  Tel. 972 57 23 61 Museu 
Arqueològic

26. Dimecres
CLUB DE LECTURA
Comentarem el llibre En lloc 
segur de Wallance Stenger.

 Dimecres 26 de maig

 19:00h

 Biblioteca de Porqueres

27. Dijous
ANIMALETS
Hora del conte 

A càrrec de Joan de Boer
En Joan va estudiar conto-
logia a la Universitat d’Iràs i 
no en Tornaràs i és un gran 
expert en contes. En aquest 
sessió ens explicarà un munt 
d’històries d’animalets: car-
gols, girafes, lleons i micos, 
que viuran grans aventures

 Dijous 27 de maig

 17:30 h

 Biblioteca Comarcal

FEMJAZZ!
Festival de Jazz

 Del 27 al 30 de maig

 20 h

 6 €

 Auditori de l’ateneu

i  ateneu.banyoles.cat

Dshun 27 de maig

Àlex Cassanyes 28 de maig

Barcelona Art Orchestra 
29 de maig

Dani López Quartets 30 
de maig

28. Divendres
È BO È MEL
Fira gastronòmica

Setmana gastronòmica i 
floral.
Del 28 de maig al 6 de juny

TROBADA JOVE
Trobada per comentar el 
llibre Tan sols viure amb els 
seus autors Sara Montesi-
nos i Martí Albesa i veure el 
documental   18+1
Després de la projecció 
s’obrirà tertúlia.

 Divendres 26 de maig

 18:30h

 Biblioteca de Porqueres
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29. Dissabte
DESCOBRIM EL MÓN 
DE LES CIGONYES
Activitat familiar 

Feu una passejada per 
descobrir la nova llacuna 
al costat de l’Estany, que 
és l’hàbitat de fauna molt 
diversa, especialment d’aus 
d’aiguamoll com les cigonyes 
i esbrinareu com se n’ha fet 
la reintroducció.

 Dissabte 29 de maig

 11:00h / Durada: 2 hores

 Estadi Miquel Coromina 
Morató (camp de futbol nou)

i  Tel. 972 58 34 70

AVUI FEM DE NEOLÍTICS
Activitat familiar 

Visita a l’interior de les ca-
banes per tal d’endinsar-nos 
en la vida quotidiana dels 
homes i les dones del neolí-
tic. Tindrem la possibilitat de 
posar en pràctica algunes de 
les activitats dutes a terme 
pels habitants del poblat ara 
fa uns 7.400 anys en aquell 
mateix indret, així com la 
mòlta de blat, la ceràmica o 
la cacera.

 Dissabte 29 de maig
 11:30h

 Parc Neolític de la Draga

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

i  Tel. 972 57 23 61 Museu 
Arqueològic

PRESENTACIÓ DE 
LLIBRE

1 fill inesperat i 1 sofà. La 
vida amb Josep Valent amb 
l’autora del llibre, Gemma 
Vilanova.

 Dissabte 29 de maig

 11:30 h

 Llibreria L’Altell

i  Inscripció prèvia. Llibreria 
L’Altell Tel. 972 580 270

30. Diumenge
26a MITJA MARATÓ 
DEL PLA DE L’ESTANY
XIII VOLTA POPULAR A 
L’ESTANY
Activitat esportiva

 Diumenge 30 de maig
 Club Natació Banyoles

Als participants a la Mitja 
se’ls farà entrega d’una 
samarreta i una medalla 
commemorativa.

Foto: Oriol Palmada
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LA LLEGENDA DEL DRAC
Titelles, jocs i taller. 

 Diumenge 30 de maig

 11:00h 

 Escola de Natura

i  972 58 34 70

FESTIVAL RECÒNDIT
PALOL DE REVARDIT
MARXA NÒRDICA: RUTA DELS 
SOLDATS DE SALAMINA
Una activitat que et permetrà 
gaudir i descobrir la marxa 
nòrdica, els boscos de Palol 
de Revardit i un fet històric 
de casa nostra.

La 1a part de l’activitat. 
Iniciació a la marxa nòrdica. 
Durada: 45’

La 2a part de l’activitat. Ruta 
dels Soldats de Salamina. 
Durada: 1 hora
Són 3,5 km, és una ruta força 
planera i fàcil.

La 3a part i última. Estira-
ments. Durada: 15’
Una vegada tornem al punt 
d’inici, farem estiraments i 
recollida de material.

 Diumenge 30 de maig

 10:00 h Durada: 2 hores

 12 €

 Sortida des del Castell de 
Palol de Revardit

  —
MIREIA VIVES I BORJA 
PENALBA
Concert

Penalba ha estat guitarrista 
de Maria del Mar Bonet, Lluís 
Llach i Feliu Ventura, entre 
molts altres i Vives va ser una 
de les pioneres del rap en 
valencià al capdavant dels 
històrics Rapsodes.

 Diumenge 16 de maig

 12:30 h / Gratuït

 Davant del Castell (Palol 
de Revardit)

i  Tel. 616 70 49 74

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

SERVEI INTEGRAL I 
ALTAMENT QUALIFICAT
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FINS EL 21 DE JUNY 
Museu Darder

VAMPIRS 
A BANYOLES!
Les històries naturals de Joan Perucho 
i el Museu Darder. La literatura 
fantàstica i d’aventures, el vampirisme, 
les guerres carlines i la guerra civil de 
1936-1939 i el pop.

INAUGURACIÓ 
DISSABTE 29 DE MAIG A LES 18:00 H

40 ANYS 
PUJANT A 
LA MINA I 
CARIÀTIDES
Pintura - Escultura
Jordi Bosch Lleó -Barraca
Castell de Palol de Revardit
Dissabtes de 10:00 a 12:00 i de 18:00 a 20:00 h
Diumenges: de 10:00 a 14:00 h

DES DEL 14 DE MAIG
Biblioteca Carles Fontserè de Porqueres

TEMPS DE 
FLORS
El municipi de Porqueres per Festa Major 
s’engalana de flors i a la biblioteca hi trobareu 
un aparador de flors ben literari.

Del 03.05.21 al 31.05.21
Biblioteca Pública

EXTRA! CÒMIC 
2021
Una mostra d’algunes de les novetats més 
recents. El còmic és una narració seqüencial 
d’il·lustracions que expliquen una història. 
Considerat com el novè art, en l’actualitat viu 
una era daurada. La irrupció de nous creadors i 
l’exploració de diferents formats i tècniques han 
revolucionat el gènere.

DE L’1 DE MAIG AL 27 DE JUNY
Museu Arqueològic

LLAPIS, PAPERS 
I BOMBES 
(1936-1939)
Al llarg de la història, quan comença una 
guerra, els infants es converteixen en víctimes 
i protagonistes del conflicte. Expliquen en 
imatges el que senten; ho fan amb llapis i 
paper mitjançant el llenguatge més senzill i 
plàstic que han tingut tots els nens i nenes del 
món: el dibuix.

FINS EL 17 DE MAIG

1961-2021: MÉS DE 60 ANYS

PENTINANT A 
BANYOLES
Exposició fotogràfica
Sala d’actes de l’Ajuntament de Banyoles

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY
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FINS EL 17 DE MAIG

1961-2021: MÉS DE 60 ANYS

PENTINANT A 
BANYOLES
Exposició fotogràfica
Sala d’actes de l’Ajuntament de Banyoles

   CORTINES DE VIDRE   BALCÓ PVC AMB PERSIANA

  FINESTRA DE PUNT RODÓ

   MALLORQUINA   MOSQUITERA

  PORTA PVC

  BALLESTA    TANQUES DE JARDÍ
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Divendres, 14 de maig
A les 19.30 h al pavelló
Pregó inaugural amb Xicu Caba-
nyes i presentació del cartell 
amb Emma Reixach
L’acte acabarà a l’exterior del pave-
lló amb el castell de focs protago-
nitzat per Gàrgoles de foc.

A les 20 h a la plaça Major
Concert amb La Sra. Tomasa
Preu: 2 €. Venda anticipada d’en-
trades a www.porqueres.cat.

Dissabte, 15 de maig
A les 11 h al pavelló 
Homenatge a la Gent Gran

A les 11.30 h a la plaça Major
Música en família amb Xiula
Activitat gratuïta amb retirada prè-
via d’entrades a www.porqueres.
cat. Aforament limitat.

A les 13 h a l’Estudi Taller Carles 
Fontserè
Vermut musical amb David 
Mauricio Preu: 5 €. Venda antici-
pada d’entrades a www.porqueres.
cat. Aforament limitat.

A les 19 h a la plaça Major
Concert amb Bicèfal i Mafalda
Preu: 2 €. Venda anticipada d’en-
trades a www.porqueres.cat. Afo-
rament limitat.

Diumenge, 16 de maig
A les 11.30 h al pavelló
Circ en família amb Koselig
Activitat gratuïta amb retirada prèvia 
d’entrades a www.porqueres.cat.

A les 12 h a la plaça Major
Concert amb El Pony Pisador
Preu: 2 €. Venda anticipada d’en-
trades a www.porqueres.cat.

A les 12 h a l’església de Sta. Maria 
de Porqueres
Ofici solemne seguit d’una audi-
ció de sardanes

A les 13 h a l’Estudi Taller Carles 
Fontserè
Vermut musical amb Maria Jau-
me Preu: 5 €. Venda anticipada 
d’entrades a www.porqueres.cat. 

A les 17 h al Centre Cívic 
Escambellada de primavera
Activitat gratuïta amb inscripció prè-
via a escambellencs@gmail.com.

A les 19.30 h a la plaça Major
Concert amb la Cobla Orques-
tra Selvatana Activitat gratuïta 
amb retirada prèvia d’entrades 
al pavelló.

Dilluns, 17 de maig
Durant el matí als establiments de 
restauració de Porqueres:

Esmorzar del Ganut als bars res-
taurant Establiments participants: 
Restaurant Casa Maria . El Bar del 
Cívic. Restaurant Les Estunes. Bar 
Els Minairons. Bar La Paradeta. Bar 
La Pedrera. El Bar Zona Esportiva

A partir de les 10.30 h al Bosc de 
Can Ginebreda
Visita guiada pel Bosc de Can 
Ginebreda Sessions: A les 10.30 
h, les 11.30 h i les 12.30 h
Preu: 3 €. Màxim 20 persones per 
sessió. Venda anticipada d’entra-
des a www.porqueres.cat.

A les 20 h a la plaça Major
Concert amb Toti Soler i Gemma 
Humet Preu: 10 €. Venda anticipa-
da d’entrades a www.porqueres.
cat. Aforament limitat.

Exposició de Flors
Durant la Festa de Primavera es 
podrà veure la mostra floral, que 
estarà instal·lada a la Biblioteca, 
als Locals Parroquials i el Centre 
de Dia de la Gent Gran.
El concurs de l’Exposició de Flors 
es farà de nou virtualment. www.
porqueres.cat.

COMPRA D’ENTRADES
La compra d’entrades i la reserva 
d’entrades gratuïtes es podrà fer 
a partir del 3 de maig a www.
porqueres.cat
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FESTA DE PRIMAVERA DEL MUNICIPI DE PORQUERES
14, 15, 16 i 17 de maig
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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

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

Nova col.lecció 
Toni Pons 75è Aniv.

EL TRENET
C/ Girona, 35 Banyoles 
626 335 430 

Àngel Guimerà, 3
T. 972 58 47 69
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Plaça dels Turers, 12
17820 Banyoles 
Tel. 972 57 48 68  / 622 643 101
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II CONCURS 
D’ENGALANAMENT DEL 
ROSER
Durant tot el cap de setmana..

Divendres, 21 de maig
A les 2/4 de 9 del vespre, a les 
esglésies del municipi. REPIC DE 
CAMPANES D’INICI DEL ROSER.

A partir de les 2/4 de 9 del ves-
pre, pels carrers de Camós. RUA 
CAMOSKA. 

Dissabte, 22 de maig
A les 12 del migdia, al Pavelló 
Municipal. PREGÓ DEL ROSER a 
càrrec de Joaquim Tremoleda i 
Pere Castanyer.

A les 5 de la tarda, al Pavelló Muni-
cipal. TEATRE “UN MAL DIA EL 
POT TENIR TOTHOM” a càrrec del 
Grup de Teatre de Camós. 

Reserva d’entrades gratuïtes a par-
tir del 10 de maig a l’Ajuntament 
de Camós de forma presencial o 
trucant al telèfon 972 57 31 92.

A 2/4 de 9 del vespre, al pàrquing 
del Pavelló. CAMOSKA 2021 amb 
concert del grup GERMÀ NEGRE. 

Reserva d’entrades gratuïtes a par-
tir del 10 de maig a l’Ajuntament 
de Camós de forma presencial o 
trucant al telèfon 972 57 31 92.

Diumenge, 23 de maig
A 2/4 de 10 del matí, a l’església 
de Sant Vicenç. OFICI SOLEMNE 
que marcarà l’inici de la Cercavila 
del Roser.

A partir de 2/4 d’11 del matí, pels 
carrers de Camós. CERCAVILA 
DEL ROSER 2021 amb l’acom-
panyament del grup de música 
Mini-Stress. Podeu consultar el 
recorregut de la cercavila a la pàgi-
na web de l’Ajuntament de Camós.

A partir de les 5 de la tarda, al 
pàrquing del Pavelló. ACTIVITATS 
INFANTILS i PASSEJADES AMB 
PONI. Activitats gratuïtes, no és 
necessària reserva prèvia d’en-
trades.

A les 6 de la tarda, al Pavelló 
Municipal. CONCERT a càrrec de 
l’ORQUESTRA ROSALEDA.

ROSER DE CAMÓS 2021
21, 22 i 23 de maig

RENDA 2020, CONFÏI LA SEVA RENDA A PROFESSIONALS 
AMB MÉS DE 25 ANYS D’EXPERÈNCIA

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13:30 i de 16 a 20 hores

Avinguda Països Catalans, 45-47, entresòl, 1a - 17820 BANYOLES

Tel. 972 570 919 - Fax 972 573 611
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ombanyoles@gmail.com
Tel. 625 855 812

C/Josep Tarradellas, 16
Banyoles

Medicina Tradicional Xinesa

Meritxell Fusellas Puigdevall
Tlf. 617 925 795
meri_fupu@hotmail.com

C A M I N A N T
F E M  V I D A

R A Q U E L  P A D R Ó S  S U À R E Z

F E M  E L  C A M Í  J U N T S
E D U C A C I Ó  S A N A ,  E S C O L A  D E  V I D A

T r e b a l l  p e r s o n a l  d ' a c o m p a n y a m e n t  a m b
c o m p o n e n t s  v i v e n c i a l s  i  r e l a c i o n a l s

b a s a t s  e n  p e d a g o g i a  s i s t è m i c a .

MOXIBUSTIÓ
JAPONESA

Meritxell Fusellas
Tlf. 617 925 795

Mireia Del Campo
651165019

Mireia Del Campo
651165019

651165 019



34  L’AGENDA / MAIG 2021

à notes informatives

Finalitzen els 
treballs per millorar 
l’accessibilitat a la 
Caseta de Fusta

L’Ajuntament de Banyoles ha fina-
litzat els treballs per millorar l’ac-
cessibilitat a la zona de bany de la 
Caseta de Fusta. Les obres, que han 
suposat una inversió d’uns 15.000 
euros, han suposat la instal·lació 
d’una nova escala i d’una nova 
rampa per a una cadira amfíbia 
amb l’objectiu de facilitar l’accés a 
l’aigua a persones amb dificultats 
de mobilitat.

Modificada l’ordenança 
de circulació per 
incorporar-hi els 
patinets elèctrics

S’ha consensuat amb la resta de 
grups polítics municipals a través 
de la taula de la mobilitat.

S’adapten les activitats 
de la Guia de Recursos 
Educatius a les escoles
Anem a escoltar música’ i ‘Anem a 
veure teatre’, que habitualment es 
feien a l’Auditori i al Teatre, es tras-
lladen aquest trimestre als centres. 

El Molí dels Paraires 
ja és visitable després 
que s’hagi completat la 
rehabilitació

L’Ajuntament de Banyoles ha com-
pletat les obres per rehabilitar el 
Molí dels Paraires que han tingut un 
cost d’uns 80.000 euros. Els treballs 
han permès instal·lar també a l’espai 
una picoturbina com a exemple de 
font d’energia hidràulica sostenible.
Les obres de rehabilitació de l’edifici 
s’han centrat a consolidar l’estruc-
tura, repicar la pedra i restaurar les 
zones més degradades. 

hem vist...

Algú podria explicar-me que hi fa aquest mòdul tan bonic instal·lat des de fa setmanes a la plaça 
Catalunya davant del  CAP?
Suposo que el Institut Català de la Salut de la Generalitat (ICS) ha manat instal·lar aquest mòdul en 
relació al Covid, suposo que seria la substitució de la tenda  que hi ha a la dreta de la porta del CAP 
que s’ha utilitzat per els tests del Covid amb la idea d’assegurar la protecció de les dependències del 
Centre d’atenció primària. O potser per les vacunes.. Imagino que és perquè aquest element funcional 
tingui alguna funció. Imagino...i suposo...
És una gran incògnita, molt bonic, molt ben pensat però ben tancat des de que el van instal·lar. 
Serà una altre representació tipus iceberg de la utilització dels nostres impostos en benefici de tots?  
O una mostra de la bona organització del ICS? Si algú ho sap que m’ho digui.
 

Busquem opinions, idees, crí-
tiques o elogis Envian’s la teva 
imatge  amb un text explicatiu a 
lagendabanyoles@gmail.com

L’agenda no es fa responsable de les 
opinions expressades en aquest espai. 
Per qualsevol cosa podeu contactar-
nos per mail.
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Reobre al públic la ruta de 
Salamina 3: el Santuari del 
Collell
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany (CCPE) ha 
reobert al públic la ruta de senderisme ‘Soldats 
de Salamina 3: el santuari del Collell, presó de 
guerra’ un cop reparats els desperfectes que 
el temporal Glòria va provocar en un tram de 
l’itinerari. 

Gairebé 300 vespes capturades 
en la campanya ‘Caça la vespa 
asiàtica’, que s’amplia fins al 15 
de maig
El Consell ha decidit prorrogar la iniciativa perquè 
les temperatures per sota la mitjana registrades 
les darreres setmanes han fet endarrerir el cicle 
biològic de les vespes, que han sortit a fer els nius 
més tard del que sol ser habitual.

La faràndula banyolina incor-
pora un capgròs dedicat a 
l’escriptor Joan Perucho
La nova figura es podrà veure al Museu Darder, 
coincidint amb l’exposició dedicada a l’obra de 
l’escriptor Les històries naturals

Plaça dels Turers, 16 - 17820 Banyoles
Tel. 972 283 330 / / 619 711 878

info@esteticarisma.com
alqvimiabanyoles@gmail.com

ARISMA
By Lídia Ferrer
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Com a empresa elèctri-
ca fortament arrelada 
al territori, creiem 
que ser-hi presents i 
al costat dels instal-
ladors és una manera 
de donar un millor 
servei als nostres 
clients finals d’electri-
citat, ja que els instal-
ladors compleixen un 
paper d’intermediació 
entre les necessitats 
energètiques de 
particulars i empreses 
i la nostra possibilitat 
de cobrir-les com a 
empresa elèctrica.

És per això que creiem que una 
bona sintonia i col·laboració 
amb instal·ladors és un valor 
afegit més que podem oferir 
als nostres clients.

Per aquest objectiu, hem sig-
nat un conveni de col·laboració 
amb el Gremi d’Instal·ladors de 
Girona, que ens permetrà par-
ticipar i organitzar jornades tèc-
niques pels associats del Gremi, 
així com escriure articles tècnics 
a la revista del Gremi d’interès 
per les empreses agremiades.

Perquè, en definitiva, volem 
ser una empresa elèctrica 
que ho posi fàcil, i sabem que 
molts de tràmits administra-
tius amb les distribuïdores 
d’electricitat poden resultar 
caòtics o confusos.

à energia verda

Al costat de l’instal·lador

Aquí podem oferir el nostre 
coneixement intern per a 
facilitar i agilitzar tots aquests 
tràmits, com ara altes noves 
de subministrament, canvis 
contractuals o gestió de sub-
ministraments.

Tot això mitjançant una plata-
forma única de gestió, amb un 
assessor especialitzat que t’ho 
posarà fàcil, amb experiència 
i professionalitat.

En definitiva, posem els nos-
tres coneixements, experièn-
cia i disponibilitat al servei dels 
instal·ladors, tot amb l’objec-
tiu de col·laborar a prestar un 
millor servei, més complet i 
amb més valor afegit, al client 
energètic final.

Des d’Agrienergia vam 
signar un conveni de 
col·laboració amb el 
Gremi d’instal·ladors 
de Girona, amb l’ob-
jectiu de facilitar la 
cooperació i bona re-
lació amb un col·lectiu 
proper amb la nostra 
tasca de facilitadors 
de serveis energètics 
pels nostres clients.
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l’energia que t’impulsa

Al costat de l’instal·lador

amb experiència i professionalitat.
Contacta’ns.

T’ho posem fàcil,
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R
ecordo quan estudiava l’últim curs 
d’Acupuntura, (2001, ha plogut molt 
des de llavors!), teníem els exàmens 
finals tots concentrats en un cap de 

setmana, tots estàvem molt “agobiats”, era 
molta matèria... però be, així és com són els 
exàmens finals de totes les disciplines! Un 
company de classe va tenir una «crisi». No 
podia llegir ni una sola línia, era incapaç 
de concentrar-se, no podia dormir, estava 
desesperat, en els seus ull s’hi llegia patiment 
i desesperació, també incomprensió, no 
aconseguia fixar la mirada...

La Dra Domingo, que era la directora de 
l’escola i la que ens donava les assignatures 
més dures de la formació, va agafar el cas 
del nostre company, i sense entrar en els 
detalls personals del cas, ens va fer una petita 
classe aprofitant la situació... ens va explicar 
que el nostre company havia col·lapsat, 
que no es podria presentar als exàmens... 
nosaltres estàvem atònits! I fent acupuntura 
no es podria arreglar?? La resposta de la Dra 
Domingo, severa com sempre, va ser: NO

La nostra ment forma part de la resta del 
nostre cos, no la podem veure com una 
entitat separada, necessita nutrients, 
necessita descans, és un processador 
que ens pot donar moltes alegries però 
compte, per què si no la cuidem ens pot 
portar a llocs molt obscurs.

La dificultat de concentració i l’insomni 
són les presentacions més lleus del que 
s’anomenen «Alteracions del Shen», (en 
medicina xinesa el terme Shen es refereix a 
la ment), la depressió i les malalties mentals 
també són «Alteracions del Shen».

Prendre estimulants i no dormir suficient, 
ambdues coses molt incorporades a la 
nostra quotidianitat, posen tot l’organisme 
i el sistema nerviós en particular en una 
alerta constant, que no es pot sostenir a 
llarg termini. Donem per suposat que un 
estudiant jove, té bona energia i és molt 
capaç de suportat pressió, però com que 
tothom té un límit.

Exàmens finals... el SHEN

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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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

No podem oblidar, per molt que t’hi 
juguis en uns exàmens finals, que part 
del teu rendiment dependrà de que el 
teu Shen funcioni de manera òptima, i 
per tant, dormir 8 hores seguides al dia, 
menjar de manera adequada, fer descansos 
(aixecar el cap de la pantalla!), passejar i 
prendre l’aire, fer parèntesis en l’estudi, 
compartir angoixes i preocupacions amb 
altres companys... és imprescindible per 
aconseguir millor rendiment i potser, evitar 
un col·lapse, com el del meu ex company de 
classe, o una depressió posterior.

El nostre company va haver de  renunciar 
a fer els exàmens finals, va haver de fer 
un “resset” vital per poder tornar la seva 
ment a un lloc estable, va començar a fer-se 
acupuntura amb continuïtat però sobretot va 
haver de regular els seus hàbits amb pautes 
horàries molt estrictes, reeducant el seu 
Shen, per recuperar els cicles interns (dia i 
nit). Estic segura que mai oblidarà aquell any 
de reprogarmació, després ha refet la seva 
vida, ara és acupuntor, ha seguit estudiant, 
només va haver de dedicar un any a cuidar-se 
i a aprendre quins eren els seus límits per 
no traspassar-los mai més.

reflexions de vida i salut

VISTA ÓPTICA
CENTRE D’OPTOMETRIA I 
REEDUCACIÓ VISUAL

C/ Born, 14 • 17820 Banyoles
vistaoptica.com
972 58 49 86

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

CENTRE 
TERAPÈUTIC PAT

Avda. Països Catalans 126 - 128
17820 Banyoles
972 57 47 89
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NOU CENTRE A 
BANYOLES DE 

VEHICLES D’OCASIO

Disposem d’una àmplia gama de vehicles multi-marca 
seminous, km “0”, gerència...Etc. 

Visiteu-nos i trobareu el vehicle que més s’ajusti a la vostra 
necessitat, al milor preu i possibilitat de finançament.

—
HYUNDAI i10
GASOLINA, 1.0 MPI 66CV, 
ANY 2018, 32.200 KM PREU 
FINANÇAT: 7.900 €

—
HYUNDAI i20 ACTIVE

 GASOLINA, 1.0 TGDI  100CV, ANY 
2019, 16.000 KM  PREU FINANÇAT: 

11.200 €

—
HYUNDAI i30
DIESEL, 1.6 CRDI 110CV, ANY 
2017, 62.800 KM , PREU 
FINANÇAT: 11.200€
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—
HYUNDAI KONA
GASOLINA, 1.0 TGDI 120CV, 
ANY 2019, 37.800 KM 
PREU FINANÇAT: 15.500 €

—
HYUNDAI TUCSON

GASOLINA, 1.6 GDI 132CV, 
ANY 2017, 33.000 KM PREU 

FINANÇAT: 14.900 €

C/ MATA, 107
BANYOLES

TEL. 972 57 27 77AGENT OFICIAL HYUNDAI I TALLER MULTIMARCA



42  L’AGENDA / MAIG 2021

 FEMJazz!Isidre Palmada és 
professor de trombó i 
de trompeta, codirec-
tor de la Banyoles Big 
Band i de la secció de 
vent de la JOB Bal-
ma. Però també és el 
director del FEMJazz! 
que se celebrarà a 
l’Auditori de l’Ateneu 
del 27 al 30 de maig.

Aquest mes el FEMjazz! 
Ha costat tirar el festi-
val endavant després 
d’aquest any tan compli-
cat per la cultura?
Sí, l’any passat vam haver 
d’adaptar el festival per 
la pandèmia i el vam fer, 
però només amb un pícnic 
al setembre i aquest any, 
com que encara no sabem 
del cert què podrem fer i 
què no, hem optat per pro-
gramar quatre concerts a 
l’Auditori de Banyoles.

Com us l’heu plantejada 
aquesta edició?
Tot i que ni una pandèmia 
ens aixafa les ganes d’es-
coltar música i de veure 
concerts, hem hagut de 
reubicar les actuacions a 

«El gruix de persones que portem 
el FEMJazz! venim de l’EMMB

l’Auditori per tal d’assegu-
rar que es poden complir 
totes les mesures antico-
vid. Quatre concerts de jazz 
durant quatre dies seguits.

Quines característiques 
tenen les bandes que heu 
programat? 
Portem quatre propostes 
ben variades. Dijous 27 vin-
drà Dshun, un trio de la mà 
del guitarrista Octavio Her-
nandez. És un guitarrista 
canari, però establert a Bar-
celona, probablement és un 
dels guitarristes amb més 
control harmònic de Cata-
lunya, val la pena veure-ho. 
Divendres 28 tindrem la 
Carta Blanca a Àlex Cas-

à entrevista

Isidre Palmada
Director	del	FEMJazz!

sanyes, una producció que 
ve de l’Estival, el festival de 
jazz d’Igualada. Molt ben 
escrita, gent jove tocant, un 
nonet tan ben equilibrat no 
es veu cada dia. Dissabte 29 
tindrem la BAO (Barcelona 
Art Orquestra). Sempre ens 
fa il·lusió poder portar una 
orquestra de músics. Dic 
orquestra, però no és una 
formació de clàssica, és una 
formació moderna, però 
amb cordes (cel·lo, violí) i 
instruments de cambra que 
normalment veiem al clàs-
sic com una trompa. Diu-
menge 30 tenim un quartet 
que ens fa especial il·lusió 
perquè el líder és un olotí 
jove amb moltes ganes de 
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 FEMJazz!
fer i escriure música. Pro-
posta fresca i moderna per 
acabar el festival.

Diverses persones que 
esteu o heu estat darrere 
del FEMjazz!, com ara tu 
mateix, sou professors de 
l’EMMB. Una coincidèn-
cia poc casual?
Gens ni mica casual! Podrí-
em dir que hem passat de 
consumidors i alumnes a 
portar nosaltres el festival 
i ser professors. El gruix de 
persones que estem por-
tant el festival venim d’aquí 
d’alumnes de l’EMMB i 

joves que esperàvem el 
festival per poder veure 
concerts i d’aquí neix tam-
bé les ganes de continuar 
amb tot això. Esperem que 
les properes generacions 
també tinguin ganes de 
participar no només com 
a espectadors sinó com a 
organitzadors del festival.

Quina diries que és la salut 
del jazz a la comarca?
Aquesta sempre és una 
pregunta difícil. Des del 
meu punt de vista la veig 
millor que mai. Trobo que 
les generacions joves tenen 

moltes més facilitats i opor-
tunitats per veure concerts 
i estudiar. L’Ateneu és un 
gran exemple d’això, tot i 
que encara ens queda molt 
camí per recórrer. Perso-
nalment penso que com 
a societat hauríem de ser 
que capaços de posar la 
música molt més a la vida 
de la gent. Ja sigui com a 
aficionats, com a intèrprets 
amateurs o com a intèr-
prets professionals. Tinc 
l’esperança que a poc a poc 
ho aconseguirem.

Acadèmia
GAMMA

CURS D’HIVERN
MATRÍCULA OBERTA

Pl. Major, 46 · BANYOLES
Tel. 972 57 30 55

admin@acgamma.com
www.acgamma.com

CURS D’ESTIU
MATRÍCULA OBERTA

Aquesta entrevista ha estat realitzada 
pel butlletí electrònic de l’EMMB.
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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
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BEQUES PER ALS CASALS DE LLEURE PER A TOTHOM
Fins al 21 de maig podeu sol·licitar la beca per als casals d’estiu del programa Lleure per 

a Tothom. És imprescindible apuntar-se a un dels casals de Lleure per a Tothom abans 
de sol·licitar la beca!. Podeu consultar les bases de les beques i descarregar-vos els 

formularis a plaestanyjove.cat.  + info: plaestanyjove.cat
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Els casals de La Pinya, Petits Dracs, Sarau i Escàndol s’ofereixen en dos espais, 
l’Escola de La Vila i l’Escola Camins, per tal que puguem oferir el màxim de places 

possibles i així vetllar perquè cap infant es quedi sense casal aquest any. 

Per a més informació: Envieu-nos un correu a coordinadora.casal@gmail.com o 
truqueu al 606046849 (A partir de l’1 de maig). 
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El Patinatge Artístic Porqueres vol difondre la pràctica del patinatge artístic sobre 
rodes dins i fora del nostre municipi. Els seus principals objectius són educar apli-
cant els valors universals de l’esport com l’esperit de superació, l’autodisciplina, 
el treball en equip, el companyerisme, l’amistat, la diversió…

El patinatge és una activitat d’oci i una pràctica esportiva saludable, divertida i molt 
complerta, amb nombrosos beneficis pel creixement emocional i el desenvolupament 
motriu de les persones, ja que potencia l’equilibri, l’autonomia personal, l’esforç, 
l’amistat...

Actualment el Patinatge Artístic Porqueres està format per una cinquantena de pati-
nadores dirigides per les entrenadores Paula i Carla Martí Fructuoso; equip tècnic 
molt preparat i motivat que compta amb tot el suport de la Junta Directiva del Club. 

A més dels entrenaments habituals, també oferim continuïtat dels entrenaments 
durant el mes de juliol, organitzem matinals per Setmana Santa, tecnificacions al mes 
d’agost, festivals... intentant sempre combinar la part esportiva amb la part més lúdica.

A l’any 2018 ens vam iniciar en la modalitat de xou, formant el primer grup del Pla 
de l’Estany, dirigit per la Laia Massaguer, patinadora del grup de xou petit del PA 
Maçanet i guanyador de títols nacionals i internacionals.  Ens considerem un Club 
flexible, que s’ha sabut adaptar a les noves situacions generades per la pandèmia de 
la Covid-19, i que es seguirà adaptant per poder continuar entrenant i proporcionant 
allò que necessiten els/les nostres esportistes. Volem continuar amb el nostre pro-
jecte, amb el suport de tots els que formen i formaran part del nostre Club; volem 
millorar, assolir objectius i sobretot, ser un gran equip.

Anima’t i vine a passar-t’ho bé sobre rodes!

Patinatge Artístic Porqueres
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L’Escola Municipal de Música de Banyoles (EMMB) 
encara la recta final del curs amb moltes ganes després d’uns mesos complexos arran de la 
pandèmia. Adaptant-se al màxim a la progressiva flexibilització de mesures de seguretat, l’es-
cola organitzarà durant aquest mes i el que ve algunes activitats de final de curs que s’aniran 
anunciant a les xarxes socials de l’escola (@emmbanyoles).

Paral·lelament, el 17 de maig s’obriran les preinscripcions del curs 2021-2022, que es podran 
realitzar a través del web www.emmb.banyoles.cat fins a l’11 de juny. En el marc de les inscrip-
cions, tindrà lloc una jornada de portes obertes.

L’EMMB ofereix una proposta formativa àmplia i diversa d’educació musical, adreçada a tota 
la ciutadania, de totes les edats, perfils i interessos estètics. L’EMMB ha esdevingut un agent 
cultural i educatiu totalment arrelat a Banyoles que ofereix una proposta pedagògica rica i 
plural en benefici del creixement musical i cultural de la ciutat. 

El Pla d’estudis de l’EMMB, reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, s’agrupa en cicles. També s’ofereix formació musical per a adults, així com altres 
itineraris paral·lels. L’EMMB ofereix ensenyaments de violí, viola, violoncel, contrabaix, guitarra, 
guitarra elèctrica, baix elèctric, bateria, piano, flauta travessera, clarinet, trompeta, trombó, 
saxofon i veu. 

La jornada de portes obertes tindrà lloc del 31 de maig al 4 de juny 
amb inscripció prèvia a emmusica@ajbanyoles.org
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C/ Ponent, 45 (17820 Banyoles) Tel: 972 573 603 - 669 471 475
www.escolabressolpatufets.cat   patufets@escolabressolpatufets.cat

L’exploració espontànea amb que neix 
l’infant esdevé joc. Tot jugant acompanyem 

els infants a la descoberta del seu 
entorn i cap una progressiva autonomia 

respectant les diferències en el seu ritme 
d’aprenentatge.

Equipa el teu fill/a per aquest 
estiu! casal, colònies, platja...

Carretera de Camós, 79 • Banyoles
www.xicschics.com
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LLAR
D’INFANTS

SECUNDÀRIA

PARVULARI

PRIMÀRIA

MATRÍCULA OBERTA
LLAR D’INFANTS i PARVULARI

www.escolacasanostra.cat

I aquest estiu, torna el casal!
Demana informació

“Una escola per créixer”“Una escola per créixer”
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Jugar lliurement és innat en els infants. Si els observem podem veure que amb qualsevol peça, 
element o joguina són capaços de jugar de manera no dirigida. És amb el joc lliure que els infants 
treballen les emocions, recreant situacions viscudes durant el dia, exploren els seus límits i apre-
nen. Sí, amb el joc lliure, s’aprèn! Matemàtiques (classificant peces), relacions socials (jugant 
amb altres nens), ciències (veure què passa quan fem un torre ben alta), escriptura (fent el llistat 
de preus de la botiga)...

Perquè un infant jugui lliurement no cal fer res. Però si volem crear l’entorn adequat perquè es 
doni el joc lliure hem de deixar temps i donar presència, sense jutjar i confiant en ells. Com 
a pares o acompanyants podem crear un espai preparat amb peces soltes. Les peces soltes són 
elements oberts a la imaginació que es poden convertir amb el que un vol. Poden ser elements 
naturals com pinyes o fustes, peces reciclades com caixes de cartró o taps de suro o elements que 
trobem a casa com botons o bols metàl·lics. També podem tenir joguines, com menys estructu-
rades millor, ja que permeten un joc més ric i més obert. La sorra o les sortides a la naturalesa 
són un gran aliat del joc lliure.  

Donem valor a aquesta activitat que de manera tant bella fan els 
nostres infants cada dia.

Joc lliure
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A Can Camós
Un espai priviliegiat a 7Km 

de Banyoles

Per a
Infants i adolescents 

de 3 a 17 anys
Horari: 9 a 13h o de 9 a 16h

Presentació:
Portes obertes 8 de 

maig a les 12 h

Informació
637 441 405 Jaume
620 200 209 Imma

suryaescoladelavida@gmail.com 

Natura Valors 
Alegria Créixer

Inscripcions obertes
637 441 405 Jaume
www.bhagavan.es

A Can Camós
Un espai priviliegiat a 7Km de Banyoles

Del 28 de juny al 30 de juliol

Casal 
d’Estiu

de 3 a 17 anys

Educació viva, Valors, Emocions, Experiències, Escola de vida.
www.iogabanyoles.com - www.bhagavan.es

Un espai per créixer

Partim d’un projecte ambiciós on atorguem als infants i adolescents un 
lloc central en la seva pròpia vida i en l’escola. Un lloc on poden experi-
mentar-se… un lloc on experimentar les diferents facetes socials i un lloc 
on interactuar de manera lliure amb un gran nombre d’estímuls.Curs 2021-2022

Escola de vida
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Aquest és el 3r any que el club Gimnàstica Artística Porqueres 
organitza el CASAL ESPORTIU DE PORQUERES, amb gran i 
èxit i el segell de professionalitat que caracteritza al club.
El casal va destinat als infants entre 3 i 12 anys que vulguin 
gaudir de l’esport, fer nous amics, participar en activitats de 
caràcter lúdic, social i cultural, i aprendre nous coneixements 
a través de dinàmiques, projectes i tallers.

El casal no és només un projecte esportiu, sinó que con-
templa activitats de caràcter multidisciplinar. Es duen a 
terme una gran diversitat d’experiències, col·laborant amb 
moltes entitats del municipi, i fent que els infants gaudeixin 
i descobreixin totes les oportunitats que brinda el poble: 
piscina, hípica, escalada, excursions, gimnàstica, cultura...

Cal mencionar el mèrit que té l’equip humà. Tot això no seria 
possible sense els coordinadors, monitors i premonitors. 
Són joves, dinàmics, esportistes i amb ganes de treballar. 
Disposen de les titulacions requerides, venen d’algun club 
esportiu del municipi, i porten tota la vida fent esport, 
aportant la seva experiència als infants i compartint la seva 
passió per l’activitat física i el lleure.

Les inscripcions al casal estaran obertes des del 26 d’abril 
i durant tot el casal mentre hi hagi places disponibles.

 Us hi esperem!

CASAL 
ESPORTIU DE 
PORQUERES

Mesures COVID-19

PAVELLÓ ESPORTIU DE PORQUERES

MULTIESPORT, ESCALADA, TALLERS, 
PISCINA, HÍPICA, SORTIDES

i moltes activitats més per a que la mainada 
gaudeixi, jugui, es relacioni i aprengui

www.gap.cat
casalporqueres@gap.cat
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Robòtica 
educativa

Inscriu-te
pel setembre!
a partir del 20 de 
maig s’obren les 
inscripcions pel
curs 21 - 22

Casal d’estiu
del 28 de juny
fins al 30 de 
juliol

Casal de juny
del 7 al 18
de 15:00 a 16:30h

Xavi 691 968 867 - Josep 691 958 935                        espai_tic

www.espaitic.cat - info@espaitic.cat         

Crea el teu 
videojoc

Programació 
educativa

Impressió 3D Les xarxes socials 
- adults

Domina el teu PC 
- adults

Creació web
- adults

Domina el teu Mac 
- adults

Alfabetització 
tecnològica

c/ Santa María 33, Banyoles

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF_agenda_150x230_espai_tic_ok.pdf   1   23/4/21   1:21
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L
a gran majoria de nosaltres -dels joves- 
ens despertarem un dia i trobarem un 
infant que més o menys ens reconeixerà 
com el seu pare (o mare). I, pel camí, 

realment haurem portat aquesta persona al 
món i li haurem projectat unes esperances de 
futur: un vertigen total d’expectatives inasso-
libles. La promesa d’educar-lo, de ser un bon 
referent i de donar-li les eines (cada dia n’hi 
ha més) per fer del món un lloc millor. I penso 
que és bonic -però quina responsabilitat, tu.

Hi ha gent de la meva edat i més petits que 
dediquen el seu temps lliure a carregar el pes 
titànic d’aquesta responsabilitat. A cuidar 
d’aquestes persones petites. A empastifar-se 
de fang fent excursions a l’estany i a sacrifi-
car anys de vida dormint poc en tendes mal 
muntades d’uns campaments. Perquè volen, 
majoritàriament sense rebre res a canvi o amb 
un sou molt humil. I en saben molt.

Com tots els pobles del món, també tenim el 
nostre cau, l’Agrupament Escolta i Guia del 
Pla de l’Estany. Et diran que el seu objectiu 
és despertar el compromís i conscienciar 
els infants en la societat a través del lleure, 
però no, no, no. El seu objectiu real és tenir 
un tema de conversa amb els futurs amics 
d’universitat que de petits hagin anat a un 
esplai, teixir una xarxa mundial de “perso-
nes de cau” que sempre t’oferiran un llit (on 

siguis) i aconseguir una excusa per poder 
fer grups d’amics amb noms d’animals com 
Llops o Daines.

Tenim tantes entitats de lleure que fa uns 
anys vam haver de crear la Coordinadora, 
que és com un esplai per persones amb res-
ponsabilitats. Els coneixereu per portar dues 
arracades a cada orella, parlar molt fort pel 
carrer i per ser l’amic que diu “tiu, però si una 
hora a peu tampoc és tant”. S’encarreguen que 
funcioni Ei Gent!, Escambell, Fem Tram, La 
Traça, Somiatruites, els campaments musi-
cals d’Oix, els camps de treball, el casal de 
la Coordinadora i probablement qualsevol 
cosa decent que s’organitzi al vostre poble. 
Busquen monitors amb els braços oberts, 
tot i que m’han dit que no us ho digués. Que 
sobretot no us ho digués (apunteu-vos-hi).

I quan els preguntis que per què hi són, et 
diran motius petits, concrets i banals. “Per-
què un nen del cau el va mirar i li va dir que 
de gran volia ser com ell. Perquè hi havia 
anat de petita i sempre havia somiat en ser 
monitora. Per dinar macarrons freds tots 
plegats després de pujar una muntanya. 
Que s’estimen, que son persones increï-
bles i que no s’imaginen una vida sense el 
lleure.” Motius petits i concrets que, tan és 
quan hagis format part del món del lleure, 
et faran brillar els ulls.

El lleure de 
les persones 
petites

à un Banyoles crític

Guillem Lloret i Triola
@lloretitriola
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MUSEUS BANYOLES
Casal d’estiu per a nens i nenes
AIGUA! APRENEM, JUGUEM I ENS DIVERTIM!
Allà on hi ha aigua hi ha vida i Banyoles no és cap 
excepció. 
Descobrirem què ha portat a una gran varietat d’éssers 
vius a escollir aquest indret com al seu hàbitat. Desco-
brirem que l’aigua pot ser font d’inspiració i mitjà de 
creació. Descobrirem tots els camins que segueix l’aigua 
i, també que és un bé escàs i molt preuat. Esteu a punt 
per començar? 
Dates: Del 5 al 30 de juliol i del 30 d’agost al 10 de 
setembre
Horari: de 9.00h a 13.00h 
Lloc de realització: Museus de Banyoles 
Preu: 50 € per setmana. 
Informació i inscripcions:
A partir del 3 de maig a www.museusdebanyoles.cat 
trobareu un link per a la preinscripció i la informació 
que necessiteu.

Observacions:
L’organització es reserva el dret de cancel·lar l’activitat si no 
s’arriba a un mínim d’inscrits.
Places limitades.
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La/Martiriana és un espai de treball 
compartit per a creatius i artistes.
El projecte neix de la necessitat de les seves impulsores, 
de tenir un espai per crear i desenvolupar idees dins 
la producció artesanal i artística. Al mateix temps, la 
voluntat és acostar el treball artesà i posar en valor el 
procés creatiu, la qualitat, cura i esforç associat a un 
treball fet a mà.

Un espai dinàmic on s’hi desenvolupen mensualment 
una varietat de tallers i activitats de disciplines artístiques 
diferents. L’activitat recorrent és els Dijous Martirians: 
dibuix al natural. Cada quinze dies es proposen sessi-
ons de dibuix lliure amb model en viu. La finalitat és 
experimentar el nu amb la disciplina desitjada (llapis, 
pintura, pastels, carbonet…) i practicar tant posicions 
curtes per esbós com de llarga durada. Properes dates: 
13 i 27 Maig, i 10 Juny.

Per a més informació:
La Martiriana Carrer Sant Martirià 18 

Tel. 611 494 603 / 630 244 709
Instagram @la_martiriana 
lamartiriana@gmail.com

Nous espais creatius a Banyoles

Un nou espai d’educació tecnològica 
ha arribat a Banyoles!
A espai_TIC, volem promoure la creativitat i l’aprenentatge 
tecnològic de manera col·laborativa. Per aconseguir-ho, 
s’ha dissenyat un espai que combina l’aula i el taller com 
a elements essencials per fomentar la cultura Maker.

Oferim cursos i tallers d’informàtica, robòtica, progra-
mació, impressió 3D, ofimàtica, programari, creació de 
videojocs, per a totes les edats. 

També disposem d’altres serveis, com el de formacions en 
l’àmbit tecnològic per a escoles i els seus docents. I també, 
per a equips de treball empresarial i negoci.

Entra al web i descobreix-ho!

www.espaitic.cat

C/ Santa Maria, 33 Banyoles 691 968 967 / 691 956 935

Els projectes creatius que es 
troben dins l’espai són:
@jor.ceramics  
@oiae_
@xupxup_
@paulausinclay
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Som en Miquel i la Diana, dos artistes de Banyoles. 
Junts hem engegat el projecte de La Pica, un taller 
d’arts plàstiques on els alumnes poden treballar tant 
la ceràmica, com l’escultura i pintura. Amb la voluntat 
de potenciar la creativitat i la capacitat dels alumnes 
per a realitzar les seves pròpies creacions.

C/Colom n3, 17820, Banyoles. • Instagram @lapicataller
Miquel Samaniego 680760102 • msamaniego.alsina@gmail.com
Diana Bonet 681145318 •dbhaberkorn@gmail.com

Blau d’Art és un espai d’art 
i cultura creat per l’artista-
fotògrafa Anna Bahí Tara-
fa. Un espai on millorar 
coneixements, educació i 
divulgació amb propostes 
i reflexions sobre el món 

de l’art així com tallers de dibuix i pintura per a mai-
nada, tècniques pictòriques amb diferents materials 
per adults, art digital, fotografia, tallers musicals i 
mini concerts de piano. Tots tenim la nostra manera 
d’expressar-nos, de comunicar-nos i el que es tracta 
és de conèixer el propi llenguatge i desenvolupar-lo. 
Investigar i experimentar ja sigui amb pintura, tècni-
ques mixtes, suports digitals així com aprofundir o 
iniciar-se en el món musical. Tallers de dibuix i pin-
tura per a nens i nenes a partir de 6 anys i els tallers 
musicals per a qualsevol persona major de 16 anys.

Passeig de la Generalitat 19-21 - 17820 Banyoles, zona Vila 
Olímpica T. 676157 800 • info@blaudart.com
www.blaudart.com • @blaudart • Facebook: Blaudart

TALLER D’ESTIU A BLAU D’ART 
del 5 al 30 de juliol 2021

Anna Bahí artista fotògraf 
juntament amb Gemma Riba 

artista i professora d’arts plastiques, 
oferiexen els taller d’estiu.

Tallers matins de 9 a 13h.
4 setmanes (a escollir) preu 70€ la 

setmana
Informació i pre-inscripcions maig 2021 
de dimarts a dijous matins de 10 a 12h i 

tardes de 18h a 20h
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Concepció Gratacós, responsable de la 
primera “fàbrica d’àngels voladors” del 
Pla de l’Estany. Ella, amb el seu tarannà 
tan elegant digne d’un dels cignes de 
l’estany d’en Txaikovsky, ha aconseguit 
introduir la seva tècnica sempre buscant 
la perfecció, aplicant el talent basat en la 
disciplina i la constància.

Més de dues generacions han gaudit del 
privilegi dels seus coneixements, prova 
d’això, són els resultats, el pla de l’estany 
té una reputació de belles fèmines joves 
i no tan joves reconeguda a tot arreu.

Hola Concepció, si us plau, explica’ns 
una mica la teva història ...
El ballet clàssic sempre ha estat la meva 
passió i després d’uns quants anys d’es-
tudis pel territori nacional i estranger 
vaig venir a Banyoles per obrir la primera 
escola de ballet a la nostra ciutat.

Banyoles em va rebre amb els braços 
oberts (aleshores estava a punt de fer 20 
anys) i puc dir amb molt d’orgull que a dia 
d’avui tinc a l’escola filles i netes d’aquelles 
primeres alumnes que van disposar tota 
la confiança en mi. Són milers les alumnes 

à l’entrevista

que han passat en aquests quaranta-sis 
anys, i ara juntament amb la Joana i 
l’Elena seguim treballant amb la matei-
xa il·lusió del primer dia amb l’alumnat 
perquè segueixi estimant cada dia més el 
ballet. I es que apart dels beneficis que 
comporta ( postura corporal, reflexes, 
disciplina, equilibri, ritme, coordinació, 
treball en equip...) és un meravellós art a 
on conviu la sensibilitat i l’elegància amb 
una energia i força insuperable.

Podem gaudir d’algun espectacle on es 
vegi el treball de les teves ballarines?
Des de sempre anem oferint gales i festi-
vals, últimament a Girona  a l’ Auditori i 
al Teatre municipal on els alumnes poden 
gaudir d’espais més amplis.

El Trencanous, però és una peça que 
venim interpretant cada dos o tres anys i 
que a Banyoles ha esdevingut un referent 
a la nostra vila en època de Nadal.

Sempre estaré agraïda a Banyoles per 
permetrem desenvolupar el meu treball 
com a ballarina, professora i coreògrafa.

Concepció Gratacós i Agulló

Concepció 
Gratacós
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L’entrevista	de Gustau Adolf B.
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Escola 
de Ballet 

Carrer de la Barca, 17 - baixos • 17820 Banyoles
Tel. 972 572 541 / 636 665 490

46 anys de ballet a Banyoles

Concepció 
Gratacós
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Ajuntament de Camós

CONCURS
II CONCURS “PRIMAVERA 
A CAMÓS”

Per aquesta edició el tema 
dels escrits o il·lustracions 
serà “Un Camós de llegenda”. 
Termini de presentació de 
treball abans del 23 de maig 
al correu electrònic prima-
veracamos@gmail.com. 

ROSER DE CAMÓS 2021
II CONCURS 
D’ENGALANAMENT 
DEL ROSER
Durant tot el cap de setmana.
Arran de l’èxit de la primera 
edició, l’Ajuntament de Camós 
ha organitzat aquesta segona 
edició del Concurs d’Engala-
nament perquè els camosins 
i camosines engalanin els 
seus balcons, finestres, 
entrades o carrers abans 
de la Cercavila del Roser. 
Inscripcions del 10 
al 20 de maig. 

Ajuntament de Porqueres

ABONAMENTS PISCINA 
MUNICIPAL 2021
Del 3 al 14 de maig 
renovacions. 
A partir del 18 de maig 
nous abonats.
Inscripcions presencials: 
Consell Esportiu del Pla de l’Es-
tany (972581344) de 9:00h 
a 14:00h i Pavelló municipal 
de Porqueres (972581807) 
de 16:30h a 20:00h. 
Inscripcions online: www.
piscinaporqueres.cat  

BEQUES PER ALS CASALS 
DE LLEURE PER A TOTHOM
Fins al 21 de maig podeu 
sol·licitar la beca per als casals 
d’estiu del programa Lleure 
per a Tothom. És imprescin-
dible apuntar-se a un dels 
casals de Lleure per a Tothom 
abans de sol·licitar la beca!
Podeu consultar les bases 
de les beques i descar-
regar-vos els formularis 
a plaestanyjove.cat. 
+ info: plaestanyjove.cat

TALLER ‘ACOMPANYANT 
LA INCERTESA’
Els moments que vivim són 
difícils i incerts, i ens poden 
sorgir emocions que no sabem 
com gestionar. Per intentar 
fer front a aquesta situació 
hem preparat un taller per a 

joves a partir de 16 anys. El 25 
de maig, de 17h a 19h, a Cal 
Drac farem el taller ‘Acompa-
nyant la incertesa’. El taller 
és gratuït però cal inscripció 
prèvia (de les 8h del 26 d’abril 
a les 20h del 14 de maig).
+ info i inscripcions: 
plaestanyjove.cat

CAL DRAC CENTRE 
COL·LABORADOR LABDOO
L’Oficina Jove del Pla de 
l’Estany – Cal Drac participa 
en la xarxa Labdoo. Labdoo és 
una xarxa social col·laborativa 
que té per objectiu donar una 
nova vida en l’àmbit escolar a 
ordinadors portàtils reciclats. 
A Cal Drac en som centre 
col·laborador, així que si 
tens un portàtil vell que ja 
no utilitzes porta’ns-el.

à cursos, tallers, esport, concursos...

CLASSES DE DIBUIX 
I PINTURA
Per a nens i nenes de 
primària. Estudi d’art 
Porqueres. Laura 660 130 601
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Biblioteca
AULA D’ESTUDI (17 DE 
MAIG AL 10 DE JUNY)

La Biblioteca obre, fora del 
seu horari habitual, i ofereix 
un espai silenciós i tranquil, 
apte per a l’estudi i el treball. 
L’Aula d’estudi és un servei 
adreçat a investigadors i estu-
diants majors de 16 anys
Per accedir-hi, cal presentar 
el DNI a l’entrada. Hi ha 
connexió wi-fi No funcionarà 
el servei de préstec.

HORARI ESPECIAL DE 
CAP DE SETMANA
Dissabte 22 de maig i 
diumenge 23 de maig

Dissabte 29 de maig i 
diumenge 30 de maig
Dissabte 5 de  juny i 
diumenge 6 de juny
10:30-14:00 / 16:00-22:00 h

HORARI ESPECIAL 
ENTRE SETMANA
Del 17 de maig al 10 de juny
Matins: de dimarts a 
divendres: 10:00-14-00 h
Tardes: de dilluns a diven-
dres: 16:00-22:00 h

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 cor-
recta sortejarem un llibre. Per 
a nens i nenes fins als 11 anys
Què és?

COM CLOQUEJA,
QUIN ENRENOU
QUAN PON UN OU!

NOVETATS
INFANTIL- FICCIÓ
Aviat aniré a l’escola. Marian-
ne Dubuc
On van els àngels de neu. 
Maggie O’Farrell
El misteri del paper de vàter 
volador. Anna Cabeza

INFANTIL CONEIXEMENTS
Guinness World Records 2021
Mercats: un món per desco-
brir. Josep Sucarrats
Raigs de sol per esmorzar. 
Michael Holland

NARRATIVA JUVENIL
El Tron de les set illes. Adalyn 
Grace

ADULTS -FICCIÓ 
Jack. Marilynne Robinson. 
Matar el marit. Li Ang.
Tomás Nevinson. Javier 
Marías 

ADULTS- NO FICCIÓ
En flames: la defensa (en-

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

à cursos, tallers, esport, concursos...
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cesa) del Green New Deal. 
Naomí Klein. 
Parlar bé, collons! La Incorrecta
Viral: la historia eterna lucha 
de la humanidad contra los 
virus. Juan Fueyo.

CINEMA
El colapse Les Parasites
Sentimental Cesc Gay

MÚSICA
10 anys El Pot Petit
Cançons de fer camí Mireia 
Vives & Borja Penalba

TALLERS
8 MAIG de 10.00 a 13.00h
TALLER DE DESBLOQUEIG 
CREATIU 
A càrrec de Neus Frigola
Preu: 18€ (material inclós)
Dirigit a persones que volen 
expandir el seu potencial 
artístic però no s’atreveixen, 
o bé a artistes que es troben 
en un bloqueig creatiu. A 
càrrec de Neus Frigola.
Es treballaran dinàmiques 
basades en l’experimentació 
amb el fi de vincular-se amb 
la part lúdica, oberta i plural 
de l’activitat artística així com 
activitats dirigides a connec-
tar-se amb la pròpia emoció. 
Aquestes propostes es faran 
invocant a diferents tècniques 
com el dibuix i la pintura.
Reserves a lamartiriana@
gmail.com o al 611 494 
603 / 630 244 709

13 i 27 DE MAIG de 
19.00 a 21.00h
DIJOUS MARTIRIANS: 
Sessions de dibuix al natural.
Preu: 15€
Sessions de dibuix lliure 
amb model en viu. Porta el 
teu material i vine a expe-
rimentar el nu amb la teva 
disciplina desitjada (llapis, 
pintura, pastels, carbonet…). 
Practiquem posicions curtes 
per esbós i de llarga durada.
Reserves a lamartiriana@
gmail.com o al 611 494 
603 / 630 244 709

29 MAIG de 10.30 a 13.00h
TALLER CREATIU DE 
COMPLEMENTS
A càrrec de KUIR
Preu: 25€ (material inclós)
Corretges per màrfegues 
de ioga, lleixes, jardineres, 
entre d’altres complements, 
són algunes de les opcions 
que es plantegen per fer 
en aquest taller. El deno-
minador comú? El cuir.   

Reserves a lamartiriana@
gmail.com o al 611 494 
603 / 630 244 709

671 582 509 · 972 576 051
www.restauracioart.com

taller de restauració d’art
neus campmany

Restauració
d’art

pintura
escultura
ceràmica

antiguitats
mobles...

       @eltaller_neus
També podràs restaurar-ho 
al taller amb la nostra ajuda
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Dissabte 1 de Maig 11h a 13h
JOC LLIURE EN FAMÍLIA. 
Vine a jugar amb la família 
a Kincakau. 8€/família.

Dissabte 8 de Maig 11h a 13h. 
PINTEM EN CERÀMICA
acompanyats de la ceramista 
Carolina Ferreia.  Vine a pintar 
la teva tassa de ceràmica. I 
queda’t a jugar!  De 3 a 12 
anys. 12€  (11€ descompte)

Dissabte 15 de 
Maig 11h a 13h. 
Provocació d’Art 
de Primavera
Vine a crear i experimentar 
amb la natura al pati de 
Kincakau. De 3 a 9 anys. 
12€ (11€ descompte)

Diumenge 30 de 
Maig 11h a 13h. 
VERMUT I MÚSICA 
EN FAMÍLIA
Vine a fer el vermut i a 
jugar en família a Kin-
cakau. 10€/família

CASAL 
CÍVIC 
BANYOLES
SERVEIS
Oficina d’Afers 
Socials i Famílies
dimarts de 10 a 14h

Punt d’assessorament 
digital Horari d’atenció: 
dimecres de 9 a 16h

Podologia dijous, a 
partir de les 9 h

Cafeteria menjador
Menú diari obert a tothom i 
diumenge menú especial. 

Perruqueria unisex
dimecres, de 9 a 13 h 

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

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

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

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

ACTIVITATS FÍSIQUES
Gimnàstica de 
manteniment -activitat en 
línia. del 12 d’abril al 14 de 
juny  dilluns, de 10 a 11.30 h

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

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

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

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ
Demaneu informació al Casal 
Cívic Banyoles  972571162

à cursos, tallers, esport, concursos...

MOU-TE I BALLA 
AL TEU AIRE!
Cada dilluns a les 10h a.m parc de 
la Draga. Gratuït
Confirmeu al wassap 636 77 29 43
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Dilluns
9:30h - 11h Ioga
17h - 18:30h Ioga embaràs
19h - 20:30h Ioga adults
21h - 22h Tai Txi
Dimarts
7:15h - 8:30h Ioga adults
9h - 10h Pilates
16h - 17h Pilates
18h - 19:30h Ioga adults
20h - 21:30h Ioga adults
Dimecres
19h - 20:30h Ioga adults
21h - 22:15 h Ioga

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

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

Horari: De dilluns a dissabte de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 h • Diumenge de 10:00 a 14:00 h

A PROP DE L’ESTANY, 
BOTIGA DE PROXIMITAT

C/ Winthuysen, 12 - Banyoles

Hotel Mirallac

Classes de Ioga 
Matins i tardes!!
Dilluns i Dijous a les 19h
Dijous a les 10h.
Informa’t dels preus i altres 
horaris al:  619 711 878

ARISMA
By Lídia Ferrer

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
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FORMACIÓ ESPORTIVA
CURS DE FORMACIÓ PER 
ENTITATS ESPORTIVES
Format: Virtual des de la plata-
forma Zoom
Destinataris: Entitats Esporti-
ves del Pla de l’Estany

2a jornada – Gestió d’inscrip-
cions i protecció de dades
Data: 10 de maig de 2021
Horari: 19 a 21h
3a jornada – Les relacions 
amb les administracions
Data: 31 de maig de 2021
Horari: 19 a 21h

ACTIVITATS AMB LES 
INSCRIPCIONS OBERTES
V MARXA SOLIDÀRIA 
SERINYÀ MAS CASADEVALL
CIRCUIT DE CURSES POPULARS 
DEL PLA DE L’ESTANY 
Data: Diumenge 2 de maig
Horari: 10.00 h. Inici de la 
cursa
Lloc: Pavelló Poliesportiu de 
Serinyà
Destinataris: Totes les edats
Distància: 9Km

CASAL D’ESTIU 2021
Del 12 d’abril al 10 de juny
Destinataris: De P3 a 6è de 
primària

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

ACTIVITATS CONTÏNUES 
(AMB LA POSSIBILITAT 
D’INSCRIURE’S)

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: 
dimecres (joves) i divendres 
(infants) de 17.00 a 18.30 h
Lloc: Barri de Sant Pere: pista 
de bàsquet
Destinataris: Infants de 1r a 
6è de primària; Joves de 1r a 
4t d’ESO 

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

GIMNÀSTICA DE 
MANTENIMENT
Dates: Del 22 de setembre al 
22 de juny 
Lloc: Banyoles, Cornellà del 
Terri, Esponellà i Sant Miquel 
de Campmajor
Destinataris: Adults i Gent 
Gran
Activitats: Activitats de mante-
niment i millora de la condició 
física

EXERCICI FÍSIC I 
SALUT “PILATES”
Dates: Del 24 de setembre al 
17 de juny 
Horari: Dijous de 15.15 a 16.15 h.
Destinataris: Adults i Gent 
Gran
Activitats: Activitats de mante-
niment i millora de la condició 
física amb base de Pilates
Inscripcions: Al telèfon del Con-
sell Esportiu 972 58 13 44

RELAXACIÓ
Dates: Del 14 gener a l’1 d’abril
Horari: Dijous de 09.15 a 10.15h.
Destinataris: Adults i Gent Gran
Activitats: Activitats de relaxa-
ció i control de la respiració
Inscripcions: Al telèfon del 
Consell Esportiu 972 58 13 44

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

à cursos, tallers, esport, concursos...
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TODO ESTÁ ORDENADO,
TODO ESTÁ ORDENADO A LA PERFECCIÓN.

•          
TODO ESTÁ ORDENADO,

COMO UN COPO DE NIEVE CALIENTE,
EN VERANO.

•
TODO ESTÁ ORDENADO,

COMO LA ÚLTIMA INHALACIÓN, DE UN CI-
GARRO,

QUEMANDO EL DEDO DE MI MANO.
•

TODO ESTÁ ORDENADO,
COMO LA BOMBILLA ARDIENTE,

DE MI MATE EN MIS LABIOS.
•           

TODO ESTÁ ORDENADO,
COMO EL REGALO DE UN NUEVO AMIGO,

ENVIADO A MI LADO.
•        

TODO ESTÁ ORDENADO.
TODO ESTÁ ORQUESTADO,

AÚN SIENTA TU AUSENCIA,
SÉ QUE SIEMPRE HAS ESTADO,
SON LOS LAZOS DE LO AMADO.

TODO ESTÁ ORDENADO,
TU MIRADA SIENTO EN FALTA,

SU CRUZADA DESTINADA.
•       

TODO ESTÁ ORDENADO,
EN MI ÁRBOL ENRAIZADO,
TODO ESTÁ ORQUESTADO,

NO HAY PARADA, SÓLO ENCONTRADA.
•         

TODO ESTÁ ORDENADO,
COMO LA ABEJA REINA,

NO ELIGE SER REINA,
NACE SIENDO REINA,

TODO ESTÁ ORQUESTADO.
•

SOMOS COMPLEMENTARIOS,
COMO LA TIERRA Y EL SOL,

COMO EL RUIDO Y EL SILENCIO,
CREANDO MÚSICA SIN ESFUERZO.

•
TODO ESTÁ ORDENADO,

COMO EL ACCIDENTE OCASIONADO,
TODO ESTÁ ORQUESTADO.

COMO EL ENCUENTRO DESTINADO,
TODO ESTÁ ORDENADO.

ES EL ORDEN DECRETADO,
POR EL SENTIDO DADO.

•
TODO ESTÁ ORQUESTADO…

“ AHO ! ”

BIENVENIDO HOMBRE NUEVO
Gràcies Banyoles.

Gracias a todo Dios.

Sí

@alvaro framis @photoart-minimalistnature
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Hort  Recol.lecció de maduixes, enciams, 
escaroles, faves, pèsols, alls tendres, cebes 
tendres,... Nasprarem les mongeteres quan 
el fil faci 20 cm. És millor lligar les canyes de 
4 en 4, per aguantar millor el vent. Plantarem 
mongetes tendres i tomates, ben fondes. Sul-
fatarem com a tractament preventiu: Amb 
aigua d’ortigues per prevenir dels fongs (ma-
cerem ortigues amb aigua uns dies i la tirem 
directament sobre les plantes). Amb sulfat 
de coure (vitriol) les patates, i també per al 
mildiu, després de cada pluja. Les invasions 
de caragols les evitem fent una ratlla, que no 
passaran, amb cendra o guix .Les papes de les 
patates les eliminem amb nicotina.

Jardí Sembreu dàlies, petúnies, begònies, 
coronats, amarants, lliris, gladiols i clavells. 
Reproduïu les plantes per murgó, empelts o 
esqueixos.

Remeieres Sembreu les labiades i fonoll. 
Planteu safrà. Colliu melissa, camamilla, 
julivert i caputxina (les flors de caputxina són 
molt apreciades a l’alta cuina).

Els nutricionistes coincideixen a afirmar que una 
dieta sana i equilibrada ha de tenir en els llegums 
un dels seus principals pilars. Un dels llegums més 
habituals és la fava, molt present a la cuina catala-
na i molt beneficiosa per a l’organisme. Es tracta 
d’un aliment que redueix el colesterol i la hiper-
tensió, ric en antioxidants i en algunes vitamines 
del grup B que té moltíssimes utilitats: en podeu 
fer amanides o cremes, acompanyar-les amb carn 
i embotit o utilitzar-les com a complement de 
plats d’arròs, pasta, marisc o peix. A més (i aquest 
és, sens dubte, l’argument més convincent), són 
boníssimes!

FAVES

L ’hort i el jardí 
al mes de maig

Faves estofades
Tipus de plat Primer

Dificultat Mitjana

Racions 4
Ingredients
• 2,5 kg de faves 

desgranades i molt 
tendres 

• 6 talls de botifarra 
negra 

• 6 talls de cansalada 
• 4 cebes tendres 
• 3 alls tendres  
• 1 tomàquet gros 
• menta  
• sal

Preparació
En una cassola, 
rostiu-hi una mica la 
cansalada i la botifar-
ra, i tot seguit tireu-
hi els alls nets, les 
cebes i el tomàquet, 
sense deixar que es 
facin massa.

Afegiu-hi les faves 
i coeu-les fins que 
estiguin a punt de 
servir, uns 25 min. 
Per tal d’aconseguir 
la millor cocció, cal 
tapar la cassola (pre-
feriblement de fang) 
amb un plat soper 
ple d’aigua. De tant 
en tant cal remenar 
les faves sacsejant-
les i sense tocar-les 
amb res. En aquesta 
recepta, s’hi pot afe-
gir qualsevol mena 
d’herba, julivert, 
llorer o all tendre, 
però mai no hi ha de 
mancar la menta. La 
botifarra ha de ser 
de qualitat, gruixuda 
o, encara millor, 
l’anomenat paltruc, 
que té més bon gust 
i no es desfà.(F
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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

Varietat de cereals i farines a granel • Pa artesà • 
Fruita i verdura fresca • Cosmètica • Productes de 
neteja per la llar • Herboristeria • Subministrament 
agrari • Menjars per animals • Planters

Ctra. d’Olot 7, Besalú - Tel. 972 59 18 79 agrobotigabesalu@gmail.com

Tot en productes 100% ecològics
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Joventut 70, d’esquerra a dreta: Xicu Tarrés, Narcís Planella, Jaume Planas, Pere Gironès  
i Joan Carpio. Autor: F. Xavier Butinyà (1972). Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany.

à foto record

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€ tel.: 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

Es busca persona per 
treballar a temps parcial, 
en el sector de l’estètica.

Envieu el currículum 
info@esteticarisma.com
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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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Amor i no, d’Alba Dalmau. Editorial Angle
En aquest llibre, Alba Dalmau barreja l’art, l’amor, 
els sentiments i les afeccions com una artista mo-
dela la seva obra.

“Amor i no” està ple de detalls i captures difícils 
d’oblidar. Dalmau ens passeja per dues vides de 
manera magistral. El lector no es desempallega 
dels sentiments ans al contrari, mica en mica es 
van acumulant i van creixent amb fermesa i soli-
desa a la seva gola talment com no es pot parar 
de llegir de manera irrefrenable cada mot de la 
narració.

L’Yngve i la Carme un dia van ser parella, però la 
seva ruptura no va fer que l’amor s’acabés. Pot 
haver-hi amor després de l’amor?

Cadascú en la seva vocació i les seves vides troba-
ran la manera per ser presents, veure’s i no per-

dre tot el contacte. Tindran altres amors, formaran famílies, tindran fills... es formaran nous 
calius, passions... en definitiva una història poc convencional però meravellosa!

“... ens hem estimat fins al final i ens hem begut tot l’amor que conteníem l’un per l’altre, 
sense que existís una paraula per fer-ho, perquè el dia que vam declarar la fi vam tornar 
a començar sense ser amics, ni germans, ni amants, només com dues persones que van 
decidir que valia la pena continuar i prou.”

L’amor que l’escriptora ens escriu és dur amb una càrrega emocional que ha de treballar la 
duresa de qualsevol temptació.

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

MENÚ DIARI, RACIONS, SOPARS, 
ESMORZARS

PUNT DE TROBADA

EL POLÍGON

Menjar per 
emportar
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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 - en-
trepanes 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 diven-
dres 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 Banyo-
les, 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

BANYOLES
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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

L’ESPORTIU BRASA
Bar - Restaurant
Menú diari I Menú Cap de setmana
Dilluns tancat
Passeig Dalmau 61
Camp de futbol nou T 661 798 191

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

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

EL BAR DEL CÍVIC 
Gastrobar
Menjar a domicili o per emportar 
de dijous a dissabte 19 h a 22.30 h
C/Mercè Rodoreda 5
Porqueres
T 661 798 191

PORQUERES



Posa’t en forma 
amb el Club!

Passeig Antoni Gaudí, 3  (Banyoles) - 972 57 08 59 - secretaria@cnbanyoles.cat

Paga la matrícula en 48 mesos
 i sense interessos!*

 
Soci titular: 24,17€/mes 

Soci titular+beneficiari: 35,83€/mes 

Soci beneficiari (màxim 24 mesos): 23,33€/mes

PROMOCIÓ!

* A partir de l’1 d’abril i vàlid fins al 30 de juny de 2021


