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CALENDARI
D’EXPERIÈNCIES
GASTRONÒMIQUES
I CULTURALS
DEL	28	AL	6	DE	JUNY

Paral·lelament	els	dies	4,	5	i	6	de	juny	podrem	
gaudir	de	la	43ena edició de l’Exposició de 
Flors.	Enguany	amb	moltes	novetats.

Pol Butinyà

Lluís Cardenal

La veïna del costat

Pau Brugada

Oriol Tonietti

Ingrid Calpe
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

01  Dimarts
È BO, È MEL 
SETMANA	
GASTRONÒMICA	I	
FLORAL
L’excel·lència	a	Banyoles	és	
llaminera:	Per	dir	que	alguna	
cosa	és	molt	bona,	ja	sigui	un	
plat,	una	activitat,	un	especta-
cle...diem	È BO, È MEL!
Paral·lelament	els	dies	4,	5	i	6	
de	juny	podrem	gaudir	de	la	
43ENA EDICIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
DE FLORS.	Enguany	amb	mol-
tes	novetats,	com	un	itinerari	
per	alguns	dels	rentadors	que	
encara	es	conserven	en	els	
nostres	recs	decorats	amb	mo-
tius	florals	pels	alumnes	de	les	
escoles	de	Banyoles	i	Comarca,	
un	nou	i	exclusiu	muntatge	de	
les	Guerrilleres	del	Ganxet	a	la	
Plaça	Major.

04  Divendres
Joc familiar

EL JOC #DEBANYOLES
Tira	el	dau,	avança	les	case-
lles,	supera	els	reptes	i	respon	
a	les	preguntes.	Posa	a	prova	
tot	el	que	saps	de	Banyoles!	
Tu	i	el	teu	equip	sereu	els	
primers	a	acabar	de	fer	la	volta	
a	l’Estany?	Activitat	paral·lela	
a	l’exposició	Denominació	
d’Origen:	Banyoles.	Passat,	

present	i	futur	del	comerç	de	
proximitat.

Dia:	Divendres	4	de	juny
Hora:	19:00h	Durada	1,5h
Lloc:	Museu	Arqueològic
Activitat	per	a	famílies	amb	infants	a	
partir	de	6	anys
Reserva:	Museu	Arqueològic
Telèfon	972	57	23	61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Entesa del Pla de l’Estany

PRESENTACIÓ DEL 
DEBAT CONSTITUENT

Dia:	Divendres	4	de	juny
Hora:	20:00	h
Lloc:	Centre	Cívic	de	Porqueres

05  Dissabte
Esport

CAMPIONAT DE 
CATALUNYA DE REM 
OLÍMPIC

Dia:	Dissabte	5	de	juny

Lloc:	Estany	de	Banyoles

Sobirania fiscal

PARADA INFORMATIVA 
DE LA CAMPANYA DE 
SOBIRANIA FISCAL
Dia:	Dissabte	5	de	juny
Hora:	de	10	a	1	del	matí
Lloc:	Plaça	Major	de	Banyoles

Activitat esportiva

CAMINADA 
ESPORTNELLÀ 2021

Activitat	esportiva	i	gimcana	
interactiva	per	a	totes	les	
edats.	Inscripcions	el	mateix	
dia.
Dia:	Dissabte	5	de	juny
Hora:	10:00h
Lloc:	Plaça	1	d’octubre,	Esponellà

Visita guiada

VISITA AL PARC 
NEOLÍTIC DE LA DRAGA

PROGRAMA 
D’ACTIVITATS
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En	la	visita	al	parc,	podrem	en-
trar	a	dins	les	reconstruccions	
de	les	cabanes	prehistòriques	
i	descobrirem	el	dia	a	dia	d’un	
grup	de	pagesos	i	ramaders	
neolítics.	D’aquesta	manera	
esbrinarem	què	menjaven,	què	
caçaven,	què	cultivaven,	quins	
estris	i	eines	utilitzaven,	etc.
Dia:	Dissabte	5	de	juny
Hora:	11:30h
Lloc:	Parc	Neolític	de	la	Draga
Preu:	4€	entrada	general;	+65	anys,	
2’5€;	-6	anys,	entrada	gratuïta
Reserva:	Museu	Arqueològic
Telèfon	972	57	23	61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Presentació revista

EL CIERVO 
A	càrrec	de	Jaume Boix.	Núm.	
especial	del	70è.	aniversari	de	
El Ciervo,	revista	cultural	edi-
tada	a	Barcelona	des	de	1951.	
Des	de	l’any	2015	la	dirigeix	
el	periodista	banyolí	Jaume	
Boix	Angelats.	L’any	2020	la	
revista	rep	el	Premi	Nacional	al	
Foment	de	la	Lectura	per	haver	
promogut,	durant	la	seva	
trajectòria,	espais	de	debat	i	
reflexió	intel·lectual	i	cultural,	
i	de	trobada	de	creadors	i	
pensadors.

Dia:	Dissabte	5	de	juny
Hora:	12:00h
Lloc:	Sala	d’actes	Ajuntament	de	
Banyoles	/	Activitat	gratuïta

Visita teatralitzada

NUPTIALIS

Els	habitants	de	Vilauba	estan	
de	festa!	Es	casa	la	filla	del	
propietari.	

Dia:	Dissabte	5	de	juny
Hora:	19:00h	Durada	1h
Lloc:	Vil·la	romana	de	Vilauba	
Reserva:	Museu	Arqueològic
Telèfon	972	57	23	61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Gimcana dinamitzada

GIMCANA DELS 
RENTADORS

Us	imagineu	una	gimcana	que	
vagi	de	recs,	rentadors,	sabó,	
llençols	nets,	xafarderies	arran	
d’aigua,	calces	i	calçotets	
estesos?	Caldrà	superar	proves	
i	resoldre	reptes,	tot	descobrint	
mil	i	una	històries	viscudes	en	
els	rentadors.	No	us	la	podeu	
perdre.	Correu	a	apuntar-vos-hi!

Dia:	Dissabte	5	i	diumenge	6
Hora:	11:00h	i	17:00h
Punt de trobada:	Plaça	Maria	Ros	i	
Gussinyé.	(porta	d’entrada	de	l’esco-
la	La	Draga)
Activitat	recomanada	a	famílies	amb	
infants	de	4	a	12	anys
Reserva:	Oficina	de	turisme

T.972	58	34	70	
WhatsApp	690	853395
turisme@ajbanyoles.org

Música

PAUL FUSTER
El	músic	i	compositor	Paul	Fus-
ter	torna	als	escenaris	amb	la	
formació	original	dels	seus	pri-
mers	dos	discs,	36	weeks	(1998)	
i	Battleship	(1999).	Acompanyat	
de	Jaume	Catà	a	la	bateria	i	Àlex	
Permanyer	al	baix.

Dia:	Dissabte	5	de	juny
Hora:	19	h
Lloc:	Estudi	taller	Carles	Fontserè
Preu:	10€	/	Venda	d’entrades	a	
rereltelo.cat

Cinema Documental

HIGH MAINTENANCE

L’artista	israelià	Dani Karavan	
ha	creat	prop	de	100	instal-
lacions	ambientals	a	tot	el	
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món.	Ha	guanyat	alguns	dels	
premis	internacionals	d’art	
més	prestigiosos	i	li	arriben	
constantment	peticions	per	fer	
conferències	sobre	la	seva	obra	
innovadora.

Dia:	Dissabte	5	de	juny
Hora:	20	h
Lloc:	Auditori	de	l’Ateneu
Preu:	3€

06  Diumenge
Esport

CAMPIONAT DE 
CATALUNYA DE REM 
OLÍMPIC
Dia:	Diumenge	6	de	juny

Lloc:	Estany	de	Banyoles

Visita teatralitzada

ANEM AL MUSEU AMB 
EL SENYOR DARDER!
Francesc	Darder	acompanya	
els	visitants	al	museu	que	aca-
ba	de	crear	i	els	explica	com	
ha	portat	tot	el	material	des	de	
Barcelona,	quines	històries	hi	
ha	darrera	alguns	dels	objectes	
i	què	espera	d’aquesta	nova	
aventura.

Dia:	Diumenge	6	de	juny
Hora:	11:30h
Lloc:	Museu	Darder
Reserva:	Museu	Darder
Telèfon	972	57	44	67

Gimcana dinamitzada

GIMCANA DELS 
RENTADORS

Us	imagineu	una	gimcana	que	
vagi	de	recs,	rentadors,	sabó,	
llençols	nets,	xafarderies	arran	
d’aigua,	calces	i	calçotets	
estesos?	Caldrà	superar	
proves	i	resoldre	reptes,	tot	
descobrint	mil	i	una	històries	
viscudes	en	els	rentadors.	No	
us	la	podeu	perdre.	Correu	a	
apuntar-vos-hi!

Dia:	Diumenge	6	de	juny
Hora:	11:00h	i	17:00h
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Punt de trobada:	Plaça	Maria	Ros	i	
Gussinyé.	(porta	d’entrada	de	l’esco-
la	La	Draga)
Activitat	recomanada	a	famílies	amb	
infants	de	4	a	12	anys
Reserva:	Oficina	de	turisme
T.972	58	34	70	
WhatsApp	690	853395
turisme@ajbanyoles.org

07  Dilluns

Setmana dels museus

MUSEUMWEEK
7	dies,	7	idees,	7	hasthags	
dedicats	a	la	creativitat.	La	
MuseumWeek	convida	a	totes	
les	institucions	culturals	i	a	
tots	els	públics	a	ser	creatius	
amb	els	seus	telèfons	intel-
ligents	en	aquesta	vuitena	
edició.	Consulteu	i	participeu	
a	la	programació!	museum-
week.org

Dia:	Del	7	al	13	de	juny
Informació:	Museus	de	Banyoles,	co-
municaciomuseus@ajbanyoles.org

10  Dijous

Xerrada

DIJOUS CULTURALS

Deportats i espais de memò-
ria  al Pla de l’Estany. Una pro-
posta pedagògica.	A	a	càrrec	
de	Jordi Galofré	(historiador)	i	
Gerard Sardeña	(professor	de	
l’INS	Josep	Brugulat)

Dia:	Dijous	10	de	juny
Hora:	5	de	la	tarda
Lloc:	Sala	d’Actes	del	Museu	Darder	
i	en	directe	pel	canal	youtube	dels	
Museus	de	Banyoles.

11  Divendres
Diàlegs

DIÀLEGS SOBRE 
RACISME AMB 
MATTEW TREE
Diàlegs	sobre	el	racisme	amb	
Matthew	Tree	(escriptor	i	
autor	de	l’assaig	“No	soc	
racista	però...”)i	el	col·lectiu	
banyolí	“La	de	Color	té	nom”

Dia:	Divendres	11	de	juny
Hora:	19h
Lloc:	Auditori	de	l’Ateneu

12  Dissabte

Taller familiar

INVESTIGUEM ELS 
MAMÍFERS
Vine	en	família	i	descobrirem	
a	través	de	l’observació,	el	
tacte	i	la	manipulació;	el	pèl,	
el	color,	l’alimentació,	els	
excrements...	i	més	coses	
dels	mamífers	de	les	nostres	
contrades.	A	més,	baixarem	a	
l’Espai	Darder	on	coneixerem	
altres	mamífers	de	terres	molt	
llunyanes.	Ep!	No	ho	diguis	a	
ningú,	però	t’emportaràs	una	
part	d’ells...

Dia:	Dissabte	12	de	juny
Hora:	11:00h
Lloc:	Museu	Darder
Preu:	5€	per	persona
Reserva:	Museu	Darder
Telèfon	972	57	44	67
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Cinc cèntims de col·lecció local

VISITA 
ARQUITECTÒNICA
Visita	guiada	que	ens	aproparà	
a	algunes	obres	cabdals	
dels	quatre	arquitectes	que	
han	estat	protagonistes	
del	cicle	Cinc	cèntims.		Un	
recorregut	per	l’arquitectura	
i	el	patrimoni	de	la	ciutat	des	
de	principis	del	segle	XX	fins	a	
l’actualitat.

Dia:	Dissabte	12	de	juny
Hora:	12:00h
Lloc de sortida:	Oficina	de	Turisme	
de	l’Estany.
Activitat	gratuïta	amb	inscripció	
prèvia:	biblioteca@ajbanyoles.org
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Xerrada

TARDES DE CIÈNCIA
Acte lliurament del Premi 
Astrobanyoles (11a edició)
Breu	exposició	oral	dels	gua-
nyadors	de	l’onzena	Edició

Dia:	Dissabte	12	de	juny
Hora:	18:15	h
Lloc:	Auditori	de	l’Ateneu
—

Què li passa al clima: 
i a nosaltres?
A	càrrec	de	Ramon Folch 
(Doctor	en	Biologia).	La	Terra	
és	un	planeta	singular	a	causa	
de	la	seva	atmosfera,	que	
funciona	com	un	hivernacle	
protector.	Per	això	hi	pot	
haver	vida.	Petits	canvis	en	la	
composició	de	l’atmosfera	són,	
a	nivell	planetari,	irrellevants,	
però	decisius	per	als	patrons	
de	distribució	de	la	vida	
terrestre.	El	canvi	climàtic	
en	curs,	molt	ràpid	i	generat	
per	l’activitat	humana,	
compromet	l’actual	status	quo	
de	la	biosfera.

Dia:	Dissabte	12	de	juny
Hora:	7	de	la	tarda
Lloc:	Auditori	de	l’Ateneu.

Visita guiada

VISITA ESTUDI TALLER 
CARLES FONTSERÈ

Visita	guiada	a	l’estudi	taller	
del	polifacètic	artista	Carles	
Fontserè.

Dia:	Dissabte	12	de	juny
Hora:	19:00h	/	Durada:	1	hora
Lloc:	Can	Tista
Preu:	Tarifa	completa	4	euros	i	tarifa	
reduïda	2	euros
Edat:	A	partir	de	7	anys
Reserves i més informació: Bibli-
oteca	Carles	Fontserè	i	Oficina	de	
Turisme	de	l’Estany	–	Telèfon	972	
58	34	70	–	WhatsApp:	690	853	395	
turisme@ajbanyoles.org

Activitat  familiar

QUÈ ÉS AIXÒ DEL 
CANVI CLIMÀTIC?

Experimentarem	i	jugarem	
per	entendre	l’emergència	
climàtica	actual.
Què	són	els	gasos	d’efecte	
hivernacle?	Què	provoquen?
Per	què	canvia	el	clima?	
Quines	conseqüències	se’n	de-
riven?	Aprendrem	què	podem	
fer	en	el	nostre	dia	a	dia	per	a	
cuidar	el	planeta.

Programa Matins Verds
Activitats	gratuïtes	d’animació	
ambiental	adreçades	a	famílies	amb	
infants	de	5	a	12	anys
Dia:	Dissabte	12	de	juny
Hora:	11:00h	
Lloc:	Escola	de	Natura	Banyoles
Informació i inscripcions:	972	58	13	
16	–	626	302	162	(Places	limitades)

Visita guiada

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

Dia:	Dissabte	12	de	juny
Hora:	17:00h	
Lloc:	Vil·la	romana	de	Vilauba
Preu:	4€	entrada	general;	+65	anys,	
2’5€;	-6	anys,	entrada	gratuïta
Reserva:	Telèfon	972	57	23	61

Concert

JOB BATENVIC I DEL 
QUARTET ATENEU
Les	dues	seccions	de	la	Jove	Or-
questra	de	Banyoles	(JOB)	Ba-
tenvic	i	el	Quartet	Ateneu,	una	
formació	formada	per	alumnes	
de	corda	de	nivell	avançat,	
oferiran	un	concert	en	el	marc	
del	Festival	Simfònic,	que	
ofereix	més	d’un	centenar	de	
concerts	simultanis	i	gratuïts	a	
100	indrets	del	país.

Dia:	Dissabte	12	de	juny
Hora:	19	h	
Lloc:	Claustre	del	Monestir
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Festival

NIT DE BOSC 2021 
19a	edició
Dissabte,	12	de	juny
17:00	h	Sara Terraza & The 
Black Sheep.	
19:00	h	Maria Jaume.	

Cal	reservar	entrades	per	a	tots	els	
concerts	a	través	de	l’Instagram	de	
Nit	de	Bosc	(https://www.insta-
gram.com/nitdebosc/).	Les	entrades	
dels	concerts	de	dissabte	tindran	un	
preu	de	5€	per	concert.

13  Diumenge
Festival

FESTIVAL RECÒNDIT 
A	SANT	MIQUEL	DE	
CAMPMAJOR

Recòndit,	el	nou	festival	del	
Pla	de	l’Estany	que	combina	
natura,	música,	esport	i	
territori.	Hem	arribat	a	la	4a	i	
última	jornada	de	la	primera	
edició	del	festival.

10 h –	Passeig sensorial	per	
conèixer	la	natura	que	envolta	
el	municipi	(15	EUR)

12.30 h	–	Concert	del	
cantautor	madrileny	Pedro 
Pastor,	una	de	les	veus	
emergents	més	prometedores	
de	la	cançó	protesta	d’àmbit	
estatal.	A	la	plaça	de	les	
Escoles.

Dia:	Diumenge	13	de	juny
Lloc:	Sant	Miquel	de	Campmajor

Itinerari guiat

EL REC MAJOR: UN 
PASSEIG HISTÒRIC I 
NATURAL
Itinerari	que	ressegueix	el	
recorregut	del	rec	Major	des	
de	l’Estany	fins	al	centre	
de	Banyoles	per	conèixer	el	
desenvolupament	industrial	

de	la	ciutat,	tant	vinculat	a	la	
presència	de	l’aigua.	Inclou	la	
visita	a	edificis	patrimonials	
industrials	que	ens	parlen	de	
l’origen	de	la	vila,	dels	oficis	i	
dels	gremis,	però	també	de	la	
importància	de	l’aigua,	de	la	
presència	de	l’Estany	i	del	seu	
ecosistema.

Dia:	Diumenge	13	de	juny
Hora:	11:00h
Lloc:	Banys	Vells
Reserva:	Museu	Arqueològic
Telèfon	972	57	23	61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Itinerari guiat

VISITA A LES COVES DE 
MARTÍS

Dia:	Diumenge	13	de	juny
Hora:	11:00h
Lloc:	Casa	dels	enginyers,	Esponellà
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Taller familiar 

VIU L’EXPERIÈNCIA DEL 
PAPER ARTESANAL

Voleu	ser	paperaires	per	un	
dia	a	l’únic	molí	paperer	de	
Girona?	Aprendreu	com	es	fa	
el	paper	artesanalment	i	us	en	
podreu	endur	una	mostra	feta	
per	vosaltres!	També	podreu	
conèixer	l’ofici	de	fargaire	i	
experimentar	amb	la	força	de	
l’aigua.	Descobrireu	la	impor-
tància	dels	recs	de	l’estany	
per	als	oficis	i	per	a	la	ciutat	i	
també	perquè	el	molí	i	la	farga	
estan	situats	on	ho	estan.

Dia:	Diumenge	13	de	juny
Hora:	11:00h
Punt de trobada: Molí	de	la	Farga.	
Activitat	recomanada	a	famílies	amb	
infants	a	partir	de	4	anys
Reserva:	Oficina	de	turisme
T.972	58	34	70	
WhatsApp	690	853395
turisme@ajbanyoles.org

Batucada

BATUCADA DE LES 
GÀRGOLES DE FOC

Amb	la	participació	de	la	ban-
da	gran	i	la	banda	txiqui	de	les	
Gàrgoles de Foc,	els	tabalers	i	

tabaleres	dels	Diables de Les 
Corts,	i	l’espectacle	a	càrrec	de	
La Bateria de Girona

Dia:	Diumenge	13	de	juny
Hora:	de	les	11:30	a	les	13:00	h
Lloc:	Plaça	Major
+ info:	Instagram	i	Facebook	de	les	
Gàrgoles	de	Foc

Visita guiada

VISITA AL PARC 
NEOLÍTIC DE LA DRAGA
En	la	visita	al	parc,	podrem	en-
trar	a	dins	les	reconstruccions	
de	les	cabanes	prehistòriques	
i	descobrirem	el	dia	a	dia	d’un	
grup	de	pagesos	i	ramaders	
neolítics.	D’aquesta	manera	
esbrinarem	què	menjaven,	què	
caçaven,	què	cultivaven,	quins	
estris	i	eines	utilitzaven,	etc.

Dia:	Diumenge	13	de	juny
Hora:	11:30h
Lloc:	Parc	Neolític	de	la	Draga
Preu:	4€	entrada	general;	+65	anys,	
2’5€;	-6	anys,	entrada	gratuïta
Reserva:	Museu	Arqueològic
Telèfon	972	57	23	61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Espectacle infantil

LA VACA QUE CANTA
La	Vaca	que	Canta	és	un	espec-
tacle	per	a	tots	els	públics	que	
fa	un	petit	i	simpàtic	homenat-
ge	a	tots	aquells	que	es	dedi-
quen	al	món	artístic	(cantants,	
actors,	músics...),	i	a	l’esforç	
i	la	implicació	emocional	que	
suposa	aconseguir	un	somni.	

Dia:	Diumenge	13	de	juny
Hora:	18	h
Lloc:	La	Conillera	/	Cornellà	del	Terri
Preu:	12€

Jazz i flamenc

CHANO DOMÍNGUEZ & 
MARIOLA MEMBRIVES
Una	trobada	apassionada	
entre	les	mans	del	pianista	
gadità,	referent	universal	del	
flamenc	jazz,	i	la	veu	prodi-
giosa	de	l’Artista	resident	de	
l’Ateneu	–	CMEM.	Les	històries	
del	tango,	del	bolero	i	del	jazz	
renaixeran	davant	nostre	com	
si	les	escoltéssim	per	primera	
vegada.

Dia:	Diumenge	13	de	juny
Hora:	19	h
Lloc:	Auditori	de	l’Ateneu
Preu:	12€
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Plaça dels Turers, 12 - Banyoles  Tel. 972 57 48 68  / 622 643 101
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Festival

NIT DE BOSC 2021 
19a	edició

Dia:	diumenge,	13	de	juny.	
Vespre electrònic,	de	16:00	a	
20:00	amb	DJ Oníric	(ambient/
downtempo)	i	Claudi Komm	
(deep	funk	&	House).	

Cal	reservar	entrades	per	a	tots	els	
concerts	a	través	de	l’Instagram	de	
Nit	de	Bosc	(https://www.insta-
gram.com/nitdebosc/).	Les	entrades	
dels	concerts	de	dissabte	tindran	un	
preu	de	5€	per	concert.

17  Dijous
Joc familiar

ROBATORI SACRÍLEG 
AL MONESTIR DE 
BANYOLES

11	de	gener	de	1980,	de	nit,	en	
la	foscor,	quan	tothom	dorm,	
un	dels	tresors	més	preuats	de	
Banyoles	descansa	tranquil-

lament	fins	que	desapareix...	
Seguirem	la	pista	per	descobrir	
qui	i	com	va	cometre	aquest	
robatori	sacríleg...	Ens	hi	
acompanyes?

Dia:	Dijous	17	de	juny
Hora:	22:00h
Lloc:	Monestir	de	Sant	Esteve
Preu:	4€;	més	grans	de	65	anys,	
2,5€;	menors	de	6	anys,	entrada	
gratuïta
Reserva:	Museu	Arqueològic
Telèfon	972	57	23	61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

19  Dissabte

EXPERIÈNCIA 
DE CAP DE 
SETMANA O 
D’UN DIA
Viu intensament un cap de set-
mana d’experiències a Banyoles.
Millora el teu benestar! Gaudeix 
Banyoles intensament, de forma 
sostenible i respectuosa amb 
l’entorn. Activa’t i gaudeix del 
nostre entorn  intensament, de 
forma saludable i a l’aire lliure. 
Hem creat un seguit d’experièn-
cies slow i esportives a la natura 
perquè tu i els teus viviu uns dies 
inoblidables a la nostra ciutat.
—

Dissabte 19 de juny

CAIAC A L’ESTANY, a les 
11:00h

Al	matí,	anima’t	i	apunta’t	a	
fer	una	agradable	i	divertida	
excursió	en	caiac	per	gaudir	
de	la	natura	i	la	bellesa	de	
l’Estany	de	Banyoles.
—

RUTA GUIADA AL PUIG 
DE SANT MARTIRIÀ, a les 
17:00h

A	la	tarda	sortirem	des	de	La	
Draga	i		farem	una	ruta	guiada	
al	Puig	de	Sant	Martirià.		A	
través	d’aquesta	ruta	coneixe-
reu	les	curiositats	del	lloc	amb	
una	interpretació	del	paisatge.	
Descobrireu	el	funcionament	
de	la	conca	lacustre,	fauna	i	
flora	de	l’Estany.
El	puig	de	Sant	Martirià	és	
un	esplèndid	mirador	sobre	
l’Estany	des	d’on	s’albira	bona	
part	de	la	comarca.	Des	del	mi-
rador	gaudireu	de	les	precioses	
imatges	del	nostre	territori.	
En	dies	clars,	fins	i	tot	es	pot	
veure	l’Empordà	i	el	mar,	els	
Pirineus	i	l’Alta	Garrotxa.	La	
baixada	fins	l’estanyol	de	Lió	
és	pel	bosc	i	inclou	interes-
sants	observacions	sobre	flora	
i	fauna.	
—

Diumenge 20 de juny

IOGA-MINDFULNESS AL 
MONESTIR, a les 10:00h
Millora	la	teva	qualitat	de	
vida.	Regala’t	una	dosis	de	
calma	i	serenitat.		
Amb	la	pràctica	del	ioga	i	el	
mindfulness	trobaràs	l’equili-
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bri	i	el	benestar	físic,	mental	i	
emocional
Al	claustre	del	monestir	de	
Sant	Esteve	treballarem	amb	
assanes	clàssiques,	adapta-
des	al	teu	nivell,	i	practica-
rem	exercicis	de	respiració	
conscient	i	relaxació	que	et	
permetran	tenir	més	presència	
de	l’aquí	i	l’ara	i	despertar	
l’atenció	plena.

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:	de	8	a	15	anys

Més informació i reserves:	Oficina	
de	turisme
T.972	58	34	70	
WhatsApp	690	853395
turisme@ajbanyoles.org

Aplec

3r APLEC DE MERLANT
A	les	12	h,	espectacle	La	Pu-
billa	Còsmica,	amb	el	concert	
“Cançons	de	la	Terra”.	Tot	
seguit,	cantada	de	goigs	i,	
després,	dinar	de	germanor	
amb	carmanyola.

Dia:	Dissabte	19	de	juny
+ info:	www.porqueres.cat

Visita guiada

VISITA AL PARC 
NEOLÍTIC DE LA DRAGA
En	la	visita	al	parc,	podrem	en-
trar	a	dins	les	reconstruccions	
de	les	cabanes	prehistòriques	
i	descobrirem	el	dia	a	dia	d’un	
grup	de	pagesos	i	ramaders	

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

Dia:	Dissabte	19	de	juny
Hora:	11:30h
Lloc:	Parc	Neolític	de	la	Draga
Preu:	4€	entrada	general;	+65	anys,	
2’5€;	-6	anys,	entrada	gratuïta
Reserva:	Museu	Arqueològic
Telèfon	972	57	23	61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Visita guiada

BANYOLES MEDIEVAL: 
DEL CARRER AL 
MONESTIR
Itinerari		per	conèixer	com	es	
va	fundar	Banyoles	i	com	s’hi	
vivia	durant	l’edat	mitjana.	El	
recorregut		permetrà	passejar-

nos		pels	carrers	actuals	on	
encara	hi	podem	trobar	les	
empremtes	d’aquella	Banyoles	
medieval	i	arribarem	al	mones-
tir	de	Sant	Esteve	on	visitarem	
una	joia	del	s.XV,	l’Arqueta	
de	Sant	Martirià,	considerada	
com	una	de	les	peces	més	
remarcables	de	l’orfebreria	
medieval	catalana.

Dia:	Dissabte	19	de	juny
Hora:	17:00h	
Lloc:	Museu	Arqueològic
Preu:	4€	entrada	general;	+65	anys,	
2’5€;	-6	anys,	entrada	gratuïta
Reserva:	Museu	Arqueològic
Telèfon	972	57	23	61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Ruta guiada

CONEIX EL PUIG DE 
SANT MARTIRIÀ
El	Puig	de	Sant	Martirià	és	
un	esplèndid	mirador	sobre	
l’Estany	des	d’on	s’albira	bona	
part	de	la	comarca,	l’Empor-
dà	fins	el	mar,	els	Pirineus	i	
l’Alta	Garrotxa.	Coneixerem	
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curiositats	d’aquest	lloc	tan	
emblemàtic	pels	banyolins,	
farem	lectura	de	paisatge	i	
entendrem	el	funcionament	de	
la	conca	lacustre.

Dia:	Dissabte	19	de	juny
Hora:	17:00h	
Lloc:	Escola	de	Natura
Preu:	consulta	el	preu	d’experiència	
d’1	dia	o	de	cap	de	setmana

Cinema Cicle Gaudí

MY MEXICAN BRETZEL

Diari	íntim	d’una	dona	de	
classe	benestant	il·lustrat	per	
les	gravacions	casolanes	del	
seu	marit,	un	ric	industrial,	
entre	els	anys	40	i	60	del	segle	
passat.	La	pel·lícula	és	també	
un	melodrama	clàssic	a	l’estil	
Douglas	Sirk	o	Todd	Haynes,	
amb	els	sentiments	a	flor	de	
pell.	Un	viatge	a	través	de	
la	vella	Europa.	Un	somni	
romàntic.

Dia:	Dissabte	19	de	juny
Hora:	20	h
Lloc:	Auditori	de	l’Ateneu
Preu:	4,5	€

20  Diumenge
Museus

PORTES OBERTES 
al Museu Arqueològic 
de Banyoles
En	el	marc	de	les	Jornades	Eu-
ropees	d’Arqueologia	s’obren	
les	portes	del	museu	per	a	
tothom	que	el	vulgui	conèixer	
les	col·leccions	dels	diferents	
jaciments	de	la	comarca	del	
Pla	de	l’Estany.

Dia:	Diumenge	20	de	juny
Hora:	obertura	del	museu
Lloc:	Museu	Arqueològic	de	Banyoles

Dia mundial dels refugiats

VOLTA PER LES 
PERSONES REFUGIADES
Dia:	Diumenge	20	de	juny
Hora:	10	del	matí
Lloc:	Plaça	Major
Recorregut:	Plaça	Major-	entorns	
recs	i	riera	Canaleta	-	Plaça	Major
Lectura del Manifest 2021

Ioga

DIA INTERNACIONAL 
DEL IOGA

Diumenge 20 de juny al Parc 
de la Draga 
8	-	9.15	Hatha Ioga
9.15	-	9.30	Meditació
9.30	-	10	Concert Meditatiu
10.30	-	11.30	Ioga en Família
+Info:	625	855	812

Visita guiada

L’ENIGMA DE LES 
GOGES

Les	goges	us	proposen	un	joc	
de	pistes	per	a	descobrir	les	
Estunes	d’una	manera	molt	
divertida.	Per	grups	haureu	
de	solucionar	proves,	fer	
recerques	pel	bosc,	contestar	
preguntes	i	resoldre	enigmes.	
Us	hi	animeu?
Explicarem	una	bonica	
història,	la	de	la	reintroducció	
de	les	cigonyes	i,	tot	jugant	i	
experimentant,	coneixerem	a	
fons	aquest	ocell	tan	emble-
màtic.

Cocreada	amb	
varies	escoles	
de	Banyoles
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Dia:	Diumenge	20	de	juny Hora:	11:00h	/	Durada:	2	hores

T’acompanyem
a fer el canvi!

T’acompanyem

NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES

Bassols Energia Comercial. SL,| Av. Girona, 2 - 17800 - OLOT | Carrer de la Llibertat, 143 - 17820 BANYOLES
972 260 150 | comercial@bassolsenergia.com | www.bassolsenergia.com
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Lloc:	Pàrquing	de	les	Estunes
Preu:	Gratuïta
Reserves i més informació:	Oficina	
de	Turisme	de	l’Estany	–	Telèfon	972	
58	34	70	–	WhatsApp:	690	853	395	
turisme@ajbanyoles.org

23  Dimecres

ACTES DE CELEBRACIÓ 
DE LA REVETLLA DE 
SANT JOAN
Les Gàrgoles de Foc	han	prepa-
rat	diversos	actes	escampats	
per	places	i	barris	de	Banyoles,	
per	celebrar	l’arribada	de	la	
Flama	del	Canigó	a	la	ciutat.	
+INFO: Instagram i Facebook 
de les Gàrgoles de Foc

REVETLLA DE SANT 
JOAN ESPONELLÀ
Arribada	de	la	flama	del	Cani-
gó,	sopar	popular	i	festa,
A Cal Baró a partir de les 8 del 
vespre

24  Dijous

Veure	programa	a	la	pàgina	50

Festa

FESTA DE SANT JOAN 
LES PEDRERES
A les 12h -	Ofici	solemne a	
l’església	Sant	Joan	de	les	
Pedreres	i	amb	concert	de	la	
Cobla Principal de Porqueres.
A les 19h	al	Centre	Cívic	-	
Presentació	del	llibre	PARADA	
I	FONDA.	Història	de	la	
restauració	al	Pla	de	l’Estany	
de	l’autor	Joan	Anton	Abellán,	
presentarà	l’escriptor	i	crític	
gastronòmic	Jaume	Fàbrega	

amb	l’assistència	de	l’autor.
A les 20h	a	la	plaça	del	Centre	
Cívic.	Concert	amb	el	Grup 
Retorn.

+ info:	www.porqueres.cat

Activitat  familiar

FEM LA VOLTA AMB 
BARCA I JUGUEM EN 
FAMÍLIA

Descobriu	l’estany	des	de	dins	
fent	la	volta	en	barca!	Jocs,	
dinàmiques	d’observació	de	
l’entorn,	enigmes	i	titelles	
per	als	més	petits	de	la	casa	
que	expliquen	les	principals	
llegendes	de	l’estany.

Hora:	11:00h
Activitat	gratuïta	amb	reserva	prèvia
Punt de trobada:	Oficina	de	Turisme			
Aforament	limitat		972	58	34	70
Edat:	activitat	recomanada	a	famílies	
amb	infants	de	3	a	8	anys

25  Divendres

Veure	programa	a	la	pàgina	50

26  Dissabte

Veure	programa	a	la	pàgina	50

Festa

FESTA DE SANT JOAN 
LES PEDRERES
A	les 	20h	al	Centre	cívic 		
Grup Teatròlic presenta MA-
MAAAA	De	mare	només	n’hi	
ha	una,	però	quan	aquesta	
passa	dels	100	anys i	no	té	
cap	intenció	de	morir-se.	la	
cosa	canvia.	I	si	a	més	té	un	
patrimoni	que	pot	resoldre	la	
vida	dels	fills----	l’espera	es	fa	
eterna,	“Mamaaaaa” 

Preu:	8€ venda	d’entrades	anticipa-
des	al	centre	cívic	de	Porqueres
+ info:	www.porqueres.cat

Activitat  familiar

AVUI FEM DE 
NEOLÍTICS!
Visita	a	l’interior	de	les	caba-
nes	per	tal	d’endinsar-nos	en	
la	vida	quotidiana	dels	homes	i	
les	dones	del	neolític.	Tindrem	
la	possibilitat	de	posar	en	pràc-
tica	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.

Dia:	Dissabte	26	de	juny
Hora:	16:00h
Lloc:	Parc	Neolític	de	la	Draga.	
Activitat	recomanada	a	famílies	amb	
infants	a	partir	de	3	anys
Preu:	5€	per	persona
Reserva:	Museu	Arqueològic
Telèfon	972	57	23	61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
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R E S T A U R A N T

Tornem el 12 de Juny
Dijous, Divendres i Dissabte al migdia

17820pastafresca

655 820 254

  
A  R  T  E  S  A  N  A
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27  Diumenge

Veure	programa	a	la	pàgina	50

Activitat esportiva recreativa

CAIAC PER LES RIBES 
DE L’ESTANY

Gaudiu	de	l’esport	i	la	natura	
amb	una	fantàstica	passejada	
amb	caiac	en	un	entorn	natu-
ral	únic.

Dia:	Diumenge	27	de	juny
Hora:	11	h
Lloc:	Club	Natació	Banyoles	(entrada	
principal	c/	Antoni	Gaudí)
Preu:	10	€/persona	(lloguer	caiac	i	
ús	de	les	instal·lacions	del	CNB)
Reserves i més informació:	Oficina	
de	Turisme	de	l’Estany	–	Telèfon	972	
58	34	70	–	WhatsApp:	690	853	395	
turisme@ajbanyoles.org

Visita guiada

VISITA AL PARC 
NEOLÍTIC DE LA DRAGA

En	la	visita	al	parc,	podrem	en-
trar	a	dins	les	reconstruccions	
de	les	cabanes	prehistòriques	
i	descobrirem	el	dia	a	dia	d’un	

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

Dia:	Diumenge	27	de	juny
Hora:	11:30h
Lloc:	Parc	Neolític	de	la	Draga
Preu:	4€	entrada	general;	+65	anys,	
2’5€;	-6	anys,	entrada	gratuïta
Reserva:	Museu	Arqueològic
Telèfon	972	57	23	61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

03  Dissabte /juliol
Presentació llibre

EL CAS DE LA XINXETA

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

Dia:	Dissabte	3	de	juliol
Hora:	12:00h
Lloc:	Parc	Neolític	de	la	Draga
Informació:	Museu	Arqueològic
Telèfon	972	57	23	61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Aplec

APLEC DE LA SARDANA 
DE BANYOLES
A l’estany de Banyoles (davant 
el camp de Futbol). De 5h de la 
tarda a les 9h del vespre
Sardanes	amb	les	cobles:
•	Cobla	Sol	de	Banyuls
•	Cobla	Principal	de	Porqueres
•	Cobla	Principal	de	Banyoles
Sardana	de	Conjunt	en	finalit-
zar	la	ballada
A la Plaça de les Rodes. A 2/4 
de 10 del vespre
CONCERT	AMB	L’ORQUESTRA	
SELVATANA
Més informació:	www.elfoment.cat

Visita teatralitzada

NUPTIALIS

Els	habitants	de	Vilauba	estan	
de	festa!	Es	casa	la	filla	del	
propietari.	Assistirem,	com	a	
convidats	inesperats,	a	una	
cerimònia	de	casament	a	la	
romana.	Serà	un	casament	
tradicional	seguint	els	ritus	o	
les	coses	es	torçaran?	Esperem	
que	al	final	puguem	brindar	
per	la	salut	dels	nuvis.

Dia:	Dissabte	3	de	juliol
Hora:	19:00h	Durada	1h
Lloc:	Vil·la	romana	de	Vilauba	
Reserva:	Museu	Arqueològic
Telèfon	972	57	23	61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
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BANYOLES	I	PLA	DE	L’ESTANYJUNY	2021

VADART	Festival,	
el	nou	esdeveniment	d’Arts	
Multidisciplinars	del	Pla	de	
l’Estany.	Creat	per	la	galeria	Art	
En	Brut	Gallery	i	dues	associa-
cions	culturals	vinculades	a	la	
música	i	les	arts	audiovisuals.	I	
realitzar-lo	és	possible	gràcies	al	
teixit	artístic,	als	agents	cultu-
rals	i	al	sector	professional	del	
territori.	Us	animem	a	desco-
brir-lo	en	una	primera	edició	
plena	d’art,	música,	poesia,	
happenings,	gastronomia...va

d
ar

t
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“Habitar,	hàbitat,	habilitar,	habitant,	
habitable,	habitació,	habitacle,

Poblar;	residir;	viure;	ocupar;	niar;	
estar;	allotjar;	assentar;	arrelar;	
domiciliar;	conviure;	cohabitar;	
establir;	parar;	romandre;	residir;	

Acollir.	Confortar.	Aixoplugar.	
Acomodar.	Desconnectar.	Compartir.	
Cuidar.	Estimar.	Protegir.	Somiar.		
Descansar.	Mimar.	

Seduir.	Relaxar.	Gaudir.”

ESPECIAL CONSTRUCCIÓ I LLAR
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Res-Quatre
Pere Vidal / Joan i Jordi Vidal Tel. 659 436 061

RESTAURACIÓ D’HABITATGES I FAÇANES, 
REFORMES I PALETERIA EN GENERAL

moBLes De CuiNa

CuiNes BaNYoLes
al vostre servei des de 1980

pg. mossèn lluís constans, 186 • 17820 banyoles
Tel. 972 58 07 77 • info@cuinesbanyoles.cat • cuinesbanyoles.cat
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EL MERCAT 
IMMOBILIARI 
DURANT LA 
PANDÈMIA

El sector immobiliari està marcat 
aquest any pels efectes del 
coronavirus. Les expectatives per al 
residencial semblen millorar amb 
l’arribada de la vacuna, segons 
Institut de Valoracions, que avança 
un estancament de la demanda 
d’estrangers que esperen veure 
com evoluciona la pandèmia, amb 
l’expectativa de caigudes més suaus 
o severes en el lloguer en funció de 
l’entrada d’una regulació de mercat, 
i una demanda creixent per buscar 
nova llar en àrees amb menys 
densitat de població.

ESPECIAL	CONSTRUCCIÓ	I	LLAR

Carrer Porta Turers, 6
www.pisosicasesbanyoles.cat
info@pisosicasesbanyoles.cat 

Laura Mónico Roca 646 939 297                                                                                               
Tati Miret Costabella 659 925 836

 Pisos i Cases Banyoles
 @pisosicasesbanyoles

PISOS I CASES Banyoles

Fo
nt
:	I
de

al
is
ta
	.c
om

/n
ew

s



25_l’agendajuny

“L’arribada de la pandèmia i els seus efectes, 
entre els quals s’inclouen l’acceleració de la 
digitalització, el teletreball o la incertesa i 
les mesures de distanciament, han tingut un 
important impacte en la societat. La forma de 
treballar, de socialitzar i, fins i tot, de viure ha 
provocat una ‘nova normalitat’ que sembla 
haver vingut per quedar-se “, afirmen des de 
l’Institut de Valoracions.

El canvi en la cerca de nou habitatge està 
marcat per l’experiència del període de 
confinament. Són molts els que s’han adonat 
que les seves actuals cases no compleixen 
amb les necessitats del dia a dia, i per això, es 
troben en la recerca d’un habitatge de reposició 
en àrees amb reduïda densitat de població. I 

en els propers mesos seguirà cobrant auge, 
mentre la situació es vagi normalitzant amb 
la vacunació.

Entre els factors més determinants per buscar 
immoble s’inclouen: espais amplis i exteriors, 
lluminositat, estades extra per teletreballar 
i, també un major interès en l’eficiència 
energètica dels habitatges. “En aquest sentit, 
s’ha notat un major interès per l’obra nova i els 

El canvi en la cerca de nou 
habitatge està marcat per 

l’experiència del període de 
confinament.

COMPRAVENDA D’IMMOBLES
LLOGUERS I ADMINISTRACIÓ
COMUNITAT DE VEÏNS

Pg. de la Indústria, 32, baixos
17820 Banyoles • Tel. 972 57 52 02
info@finquesbanyoles.com

Av. Països Catalans, 3 (Edifici Flora)
Tel. 972 57 25 27
info@collellriera.com
www.collellriera.com

Agència Immobiliaria               456
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habitatges unifamiliars en els extraradis de les 
grans ciutats, on els immobles solen complir 
en major mesura amb les noves demandes”.
Prova d’aquesta tendència és que, en el tercer 
trimestre del l’any 2020, la compravenda 
d’habitatges unifamiliars va ocupar un 20,4% 
del total de transaccions, marcant el màxim 
de la sèrie històrica, segons el Col·legi de 
Registradors de la Propietat.

“També, cal destacar la recerca d’habitatges o 
segones residències a zones rurals o costaneres 
on la densitat de població és menor. Aquest 
interès es nota amb objectius d’inversió a mig 
i llarg termini, i com a escenari alternatiu on 
passar les vacances o llargues temporades 
“, destaquen els experts de l’Institut de 
Valoracions.

El mercat de lloguer ha seguit progressant 
en l’augment de l’oferta d’immobles des del 

març del 2020, influenciat pel traspàs dels 
pisos de lloguer turístic al lloguer tradicional, 
i per l’èxode de les grans urbs a altres zones.
Davant aquest increment de l’oferta i la 
disminució de la demanda, sobretot a les 
grans ciutats com Madrid o Barcelona o 
regions turístiques com Eivissa, els preus 
han experimentat variacions que des de l’inici 
de la pandèmia han arribat a nivells negatius 
superiors a el 5% (de mitjana) “, segons Institut 
de Valoracions. “Tot i això, amb la posada 
en marxa de la vacuna contra la covid-19, 
s’aprecia cert grau d’optimisme en el mercat 
que podria generar una desacceleració en el 
ritme de caigudes dels preus, si es reprèn la 
presencialitat a les oficines i universitats “.

Les restriccions per viatjar entre països i la 
incertesa sobre l’evolució de la pandèmia en 
el mercat immobiliari espanyol, i mundial, 
han estat el principal factor que ha impactat 

ESPECIAL CONSTRUCCIÓ I LLAR
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en l’evolució de la compravenda d’habitatge 
per part de compradors estrangers. Segons els 
notaris, s’ha produït una caiguda de l’activitat 
per part d’inversors forans en l’habitatge 
del 37,4% interanual, amb dades del primer 
semestre del 2020. 

“Tot sembla indicar que aquest alentiment de 
les transaccions podria mantenir-se mentre 
segueixin les restriccions. No obstant això, 
a mitjà-llarg termini, es podria esperar que 
Espanya segueixi atraient l’interès dels 
estrangers gràcies a factors com les zones 
costaneres, el clima o els bons oportunitats 
que ofereix respecte a altres ciutats europees 
“, comenten des de la taxadora.

A l’escenari actual, els serveis digitals han 
permès que l’activitat de el sector seguís 
funcionant amb certa normalitat malgrat les 
restriccions i limitacions dels últims mesos. 
La possibilitat de realitzar tours virtuals 
d’habitatges amb el mòbil; el poder tancar 
transaccions de forma telemàtica mitjançant 
contractes intel·ligents; o la sol·licitud d’una 
hipoteca 100% en línia, són alguns dels 
beneficis que la digitalització ofereix als 
clients. Cal dir, de totes maneres, que els 
preus dels habitatges evolucionen de manera 
molt divergent segons les zones, per la qual 
cosa, els mercats locals venen funcionant a 
diferents velocitats.

Els indicadors apunten doncs, a una situació 
gradual de contracció encara que de forma 
incipient, s’espera que l’activitat sectorial 
entri en el 2021 amb creixement moderat 
de les compravendes amb un cert ajust del 
preu, per finalment passar a un 2022, on les 
previsions son d’inici d’un nou cicle expansiu 
del sector Immobiliari.

La situació al  Pla de l’Estany a grans trets és 
la següent: Banyoles és molt atractiu per la 
seva localització, a un pas de Girona, Olot i 
Figueres, amb una mida òptima i amb totes 
les avantatges de tenir tots els serveis d’una 
ciutat, envoltat d’una natura exuberant, en 
resum una situació privilegiada i de qualitat. 
Banyoles té una gran demanda i poca oferta, 
cosa que fa que els preus siguin elevats. També 
Porqueres i Cornellà són indrets molt buscats.
En aquest moment després de la pandèmia 
molta gent està a la espera de com s’estabilitza 
l’economia. Així les decisions de passar de 
llogar a comprar, o de posar en lloguer un 
habitatge estan en un impàs per veure com 
evoluciona la situació. De totes maneres 
s’haurien de trobar mesures que ajudessin 
a desbloquejar el mercat i ha incrementar 
l’oferta.En el camp del lloguer, després de 
la covid han augmentat les preferències per 
habitatges amb sortides exteriors: balcons, 
terrasses, patis, jardins i com es habitual llum 
natural, ascensor i pàrquing.

Compra - Venda - Lloguer - Taxacions

C/ Mata, 18 Banyoles • Tel. 627 449 095 / 622 184 584
www.finquesmanel.com • Instagram: @finquesmanel

ESPECIAL CONSTRUCCIÓ I LLAR
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nOSaLtrES t’aJUDEM aMB

La GEStiÓ DE La VEnDa

D’Una ManEra FÀCiL.

CrEant Una rELaCiÓ

EStrEta PEr Un BÉ COMÚ

tEnS Un
iMMOBLE PEr
VEnDrE?

972 647 912

WWW.COraina.COM

inFO@COraina.COM

VinE a VEUrE’nS

aVinGUDa PaÏSOS

CataLanS 49 DE

BanYOLES
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E
l	procés	creatiu	comença	per	escoltar	atentament	el	programa	de	necessitats	del	
client,	trepitjar	l’espai	i	amarar-se	de	les	sensacions	que	dona.	Busquem	la	manera	
de	donar	aire,	vistes,	perspectives,	llum,	comunicació	entre	tots	els	espais,	ordre....	
i	 això	ho	 transmetem	a	 tots	els	projectes	Sempre	 investiguem	abans	de	 fer	 res.	
Abans	de	distribuir	necessitem	posar-nos	al	dia,	anar	una	mica	més	enllà,	resoldre.	

Per	això	és	tant	satisfactori	trobar	una	bona	distribució,	creiem	que	és	la	part	més	important	
del	projecte,	quan	distribuïm	els	espais	sempre	hi	ha	un	fil	conductor,	no	hi	ha	res	gratuït,	tot	
té	un	perquè,	una	finalitat.	Quan	dissenyem	l’espai	ja	pensem	en	els	materials,	ja	imaginem	
l’espai...	va	tot	lligat.	Una	vegada	tenim	quadrada	la	distribució	continuem	amb	les	seccions	
i	els	alçats	i	aquí	és	quan	comencem	a	treballar	el	volum	i	no	parem	fins	que	no	hem	resolt	
cada	espai,	cada	racó	per	poder	explicar	bé	al	client	el	que	volem	transmetre.	Per	nosaltres	
un	bon	projecte	ha	de	resoldre	l’encàrrec	del	client	i	al	mateix	temps	sorprendre	i	provocar	
emoció,	donant-li	una	personalitat	pròpia,	una	distribució	fluida,	i	uns	acabats	impecables.	En	
aquest	últim	aspecte	es	fonamental	treballar	amb	materials	nobles.	Per	nosaltres	és	impor-
tant	crear	espais	i	utilitzar	materials	que	envelleixin	bé.	Així	mateix	tenim	sempre	present	el	
respecte	al	medi	ambient,	l’ús	eficient	de	l’energia	i	el	paper	central	de	la	tecnologia.	Tenim	
passió	amb	els	espais	antics,	els	espais	que	han	tingut	una	historia.	Ens	encanta	quan	veiem	
que	podem	 respectar	 la	 seva	bellesa	 amagada,	 descobrir	 com	es	 va	 realitzar	 antigament,	
entendre	 la	 seva	arquitectura,	 rescatar	 les	 pedres,	 els	mosaics,	 les	 pintures,	 les	 fusteries,	
sempre	que	tinguin	una	força	i	ens	parlin	per	si	mateixes.	Ens	entusiasma	descobrir	i	treballar	
l’espai	donant-li	un	disseny	i	confort	actual,	mirant	al	futur	i	respectant	el	passat.	Aquesta	
seria	una	de	les	senyes	d’identitat	del	nostre	estudi.	Al	llarg	de	tot	aquest	procés	creatiu	la	
música	sempre	hi	és	present.	
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Treballs en fusta. 
Mobles a mida, 
armaris de cuina, 
mobles de bany, 
obertures, tarimes 
exteriors, revesti-
ments, mobiliari a 
mida. Fusta i tradició 
des de 1920.

C/ Mn. Ramon Avellana, 36-38 • 17834 MATA Porqueres • Tel. 972 57 11 26 • www.fusteriagifreu.cat

REFORMES INTEGRALS • RESTAURACIONS DE MASIES
REHABILITACIONS • HUMITATS • DESAIGÜES

Pol. La Farga - Carrer Pla de la Coromina, 2 - 17820 BANYOLES • 639 34 12 65 - 610 28 43 03
construccions.m.sague@gmail.com • www.reformesmalagonsague.es
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camí del Terri, 26 - 17834 - porqueres (girona)
Telèfon: 972 57 47 55 fax: 972 57 62 63

email: info@oxiterri.net Oficina Tècnica: oxiterri@grn.es

oXiTaLL PLasma i LÀser
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E
spai Piscines Graf sensacions en acer, per 
al gaudi i confort dels seus clients. Sub-
mergir en una piscina construïda amb 
una forma lliure i al seu gust, acabats 

escollits d’una àmplia gamma de possibilitats, 
amb la profunditat i forma del fons adequada a 
les seves necessitats, amb filtracions de nova 
generació que li mantenen l’aigua cristal·lina 
sense esforços, de membrana armada amb 
múltiples acabats de les millors marques com 
Renolit Alkorplan, pedres de coronació en pedra 
reconstituïda, amb múltiples possibilitats en 
accessoris de balneoteràpia, talassoteràpia, 
nedo a contracorrent, escala, calefacció, man-
teniments automàtics de la qualitat de l’aigua, 
neteja automàtica. Sensacions de benestar, 
d’alegria, de satisfacció, pel resultat de la 
compra de la piscina adequada als desitjos i 
necessitats de tota la família. 
L’ús	tradicional	de	piscines	a	les	cases	par-

ticulars	cada	vegada	més	està	evolucionant	
cap	a	equipaments	aquàtics	moderns,	dotats	
de	les	últimes	tecnologies	i	dissenys	d’avant-
guarda,	que	reuneixen	formes	diferents	amb	
tobogans,	dolls,	escaletes,	etc.	A	el	mateix	
temps,	s’aposta	per	seguretat,	sostenibilitat,	
higiene	i	confort.
Davant	d’aquest	canvi	de	concepció,	l’acer	

suposa	una	alternativa	real	a	conceptes	tra-
dicionals.	Permet	que	Dissenys	innovadores,	
està	provada	tècnicament	i	es	econòmicament	
rendible,	ja	que	permet	que	disminuir	els	costos	
de	funcionament	i	manteniment.
Acer	al	carboni	de	màxima	qualitat,	amb	

un	primer	revestiment	de	zinc	en	calenta	que	

proporciona	una	excel·lent	capa	de	protecció	
galvànica	tant	en	la	part	interior	com	exterior	
de	la	piscina,	un	segon	revestiment	amb	làmina	
de	clorur	de	polivinil	adherit	en	calent	sobre	
la	protecció	galvànica	augmenta	exponenci-
alment	la	protecció	de	l’acer	el	qual	queda	
protegit	de	tota	inclemència.
Aquest	tipus	de	protecció	és	la	recomanada	

pels	més	importants	fabricants	d’acer	per	a	la	
construcció	de	piscines	i	elements	empotrables.
A	més,	la	reducció	de	pes	respecte	a	estruc-

tures	clàssiques,	permet	la	seva	implantació	
en	infraestructures	o	terrenys	difícils.	D’altra	
banda,	l’escàs	gruix	de	les	xapes	permetria,	
fins	i	tot,	rehabilitar	una	antiga	estructura	
introduint	en	el	seu	interior	un	got	d’acer	que	
trauria	només	uns	pocs	centímetres.
L’acer	és	un	material	antilliscant	i	suau	que	

permet	que	puguin	gaudir	amb	més	tranquil-
litat	de	la	teva	piscina	teus	fills	i	els	teus	pares.
Descobreix	la	gamma	d’Espai	Piscines	d’acer,	

amb	múltiples	acabats,	atractius	dissenys	i	dife-
rents	mides.	A	més,	l’acer	es	caracteritza	per	
ser	un	material	d’alta	resistència	i	durabilitat	
per	les	seves	propietats:	Material	resistent,	
llibertat	de	disseny,	qualitat	mediambiental,	
obres	netes,	fàcil	manteniment,	i	material	
antilliscant	i	suau.
Per	a	qualsevol	dubte	o	aclariment,	estem	

a	la	teva	disposició.

CREEM 
SENSACIONS 
EN ACER

Equip Tècnic 
d’Espai Piscines Graf
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C/Indústria 6 • 17834 Porqueres
(Polígon Industrial del Terri)
info@zonafusta.com
T. 972 57 58 10 / 617 748 593

DECORACIÓ D’INTERIORS
Parquets • Armaris • Cuines • Portes
MOBLES A MIDA PERSONALITZATS

ESPECIAL CONSTRUCCIÓ I LLAR

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

• Lampisteria 

•  Calefacció 

•  Aire condicionat 

•  Descalcificadors 

•  Fred comercial 

•  Il·luminació

•  Revisions i manteniment 
    de calderes

 INSTAL·LACIONS   REPARACIÓ • REFORMA • NOVA 
INSTAL·LACIÓ • SERVEI TÈCNIC PROPI
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Quan ens sentem amb els clients a parlar de 
les futures reformes que voldrien fer en la 
seva llar, el primer de tot es escoltar-los. Que 

volen?, Que els fa il·lusió?, Com s’imaginen el seu 
lloc per viure?, Quines idees porten (revistes, fotos, 
croquis). Nosaltres preparem dibuixos, a vegades 
una maqueta o també un 3D, fins que trobem una 
proposta que els faci sentir a gust.
Les reformes poden ser petites o grans, amb inter-
vencions importants o puntuals, però sempre cal 
considerar aquest punts essencials.

1.		Consolidar	 l’estructura	 existent.	 A	 vegades	 segons	
l’antiguitat	 de	 l’edifici	 cal	 canviar	 unes	 bigues,	 o	 la	
coberta	 o	 reforçar	 alguna	 paret	 de	 façana.	 Això	 ens	
dona	la	seguretat	i	tranquil·litat	de	que	l’edifici	tingui	
millors	condicions	estructurals	per	durar	mes	anys.

2.		Millorar	l’envolvent.	Quan	parlem	d’envolvent	ens	re-
ferim	a	les	parets	de	façana,	coberta,	finestres	i	portes.	
Si	volem	un	bon	confort	interior	tant	per	l’hivern	com	
per	l’estiu,	es	fundamental	posar	un	bon	aïllament	en	
terres,	parets	i	coberta.	Les	finestres	i	portes	amb	bons	
vidres	baix	emissius	i	uns	bons	marcs	que	tanquin	be.

3.		Confort	tèrmic	eficient.	Aquest	punt	fa	referencia	als	
tipus	 de	 sistemes	 per	 refrescar	 (refrigerar)	 i	 escalfar	
(calefaccionar)	la	vostra	llar	amb	un	consum	energè-
tic	baix	i	renovable.	Avui	hi	han	sistemes	mes	eficients	
com	l’aerotermia,	la	geotèrmia,	la	solar	o	la	biomassa	
per	nombrar	algunes.	Un	exemple	podria	ser	amb	pla-
ques	fotovoltaiques	que	pugin	donar	energia	a	un	sis-
tema	d’aertoremia	que	s’encarrega	d’escalfar	l’aigua	
calenta	sanitària	tan	per	us	quotidià	com	per	escalfar	
terra	radiant	o	uns	radiadors	de	baixa	temperatura	i	a	
mes	refrescar	la	llar	en	èpoques	d’estiu.

Finalment	aquets	punts	son	una	base	per	entendre	que	
una	reforma	es	re-aprofitar	lo	existent	i	donar	nova	vida	
a	edificis	vells.

EL SECRET DE 
LES REFORMES

ÀUREA 
C.	Coromina,	12	baixos	
17820	Banyoles
Tel:	972	58	49	11	/	650	296	733
aurea@aureaarq.com	
www.aureaarq.com

ESPECIAL CONSTRUCCIÓ I LLAR

Text	de José Miguel Arellano 
arquitecte
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a LUMin i  |  PVC  |  V iDrE
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A L B E R T
TA N C A M E N T S

tancamentsalbert@gmail.com 
www.tancamentsalbert.cat

albert tarrats Badosa 
t 661 279 397
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Construir	amb	els	materials	de	l’entorn	és	la	
principal	característica	de	les	obres	pre	industri-
als,	i	les	virtuts	d’aquest	sistema	productiu		són	
de	caràcter	territorial	i	social.	Per	una	banda	si	
tots	utilitzéssim	les	matèries	primeres	del	lloc,	
podríem	recuperar	una	relació	extractiva	amb	
el	territori	sense	cap	risc	ambiental.	Per	una	
altra	banda	si	apostem	pels	artesans	propers	
reforçarem	la	governança	de	la	comunitat	local,	
que	contínuament	s’està	drenant	vers	indústries	
centralitzades.
Aquest	principi	és	el	que	ha	guiat	del	projecte	

de	Can	Buch,	un	mas	de	la	Vall	del	Llémena	que	
estava	totalment	enrunat.	Es	pot	dir	que	és	un	
exemple	d’obra	nova	i	no	de	rehabilitació.	Com	
es	pot	comprovar,	des	d’un		punt	de	vista	formal,	
queda	ben	clar	que	hem	traspassat	allò	que	es	
defineix	com	la	tipologia	original	de	la	masia	

catalana.	Tot	i	ser	respectuosos	amb	el	llenguatge	
compositiu	de	les	façanes,	en	l’interior	hem	apor-
tat	una	sintaxi	contemporània	amb	materialització	
tradicional.	El	resultat	permet	gaudir	d’una	visió	
del	volum	sense	excessiu	impacte	paisatgístic	i	uns	
interiors	amb	gran	qualitat	lumínica	i	ventilació	
natural	generosa.
Si	com	hem	dit	anteriorment,	la	virtut	d’aquest	
projecte	rau	en	el	sistema	productiu	que	ho	ha	
fet	possible,	també	podem	afegir	que	s’han	
assolit	graus	d’autosuficiència	en	els	cicles	de	
manteniment.	En	primer	lloc	el	cicle	de	calor	
s’ha	resolt	amb	la	caldera	de	biomassa	que	
s’alimenta	estrictament	amb	la	gestió	forestal	
de	la	finca	i	que	escalfa	els	volums	amb	un	
altíssim	grau	d’aïllament.	Pel	que	fa	a	la	llum,	
unes	plaques	fotovoltaiques	garanteixen	el	
subministrament	per	a	unes	instal·lacions	d’alta	

ECO TURISME CAN BUCH, 
UN EXEMPLE DE MAXIMITZACIÓ EL KM 0

Després de 25 anys restaurant masies per les comarques de Girona finalment hem 
pogut realitzar una rehabilitació integral sota l’ús de tècniques tradicionals. Allò que 
sempre hem cregut que cal recuperar de les tècniques tradicionals no és de caràcter 
formal, sinó del sistema productiu, que genera aquesta arquitectura. 

ESPECIAL CONSTRUCCIÓ I LLAR
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Bangolo arquitectes
www.bangolo.com	
Tel:	657	85	63	45
Av.	Països	Catalans,	124	-	17820	Banyoles
info@bangolo.com

qualificació	d’eco	eficiència.	El	cicle	d’aigua	es	composa	d’una	gran	cisterna	
d’aigües	plujanes	i	un	pou,	mentre	que	les	aigües	negres	i	grises	alimenten	
un	jardí	de	fito	depuració	que	rega	els	arbres	fruiters.		Finalment	el	cicle	
material	està	garantit	per	la	aportació	del	compostatge	a	l’hort,	el	consum	
de	carn	de	xai,	ous	del	galliner	i	horta	de	la	finca.	Tot	això	enriquit	per	una	
gastronomia	a	la	recerca	del	màxim	aprofitament	de	fruits	silvestres.
En	conclusió	podem	dir	que	Can	Buch	representa	una	manera	de	repro-

posar	les	virtuts	de	les	tècniques	tradicionals	per	a	una	arquitectura	actual	
que	pretén	donar	resposta	a	les	urgències	sostenibilistes.	
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CANVI TARIFARI 
DE L’ELECTRICITAT: 
EINES PER SER 
MÉS EFICIENT
El	 nou	 canvi	 a	 les	 tarifes	 elèctriques	 ja	 és	
aquí,	 i	ens	afecta	més	del	que	ens	pensem.	
Les	 noves	 tarifes	 s’han	 creat	 per	 intentar	
canviar	els	nostres	hàbits	de	consum,	per	tal	
que	el	sistema	pugui	redistribuir	l’energia	de	
manera	més	eficient.	Un	intent	de	fomentar	
l’eficiència	energètica,	que	penalitza	el	con-
sum	de	les	llars.

Per	 tant,	 les	 hores	 diürnes,	 que	 és	 on	més	
demanda	hi	ha	a	la	xarxa,	es	penalitzen	per	
al	consum	domèstic,	i	es	“bonifica”	les	hores	
on	hi	ha	menys	consum,	per	tal	d’estabilitzar	
la	demanda	d’electricitat.	Les	empreses	 i	 la	
indústria	consumeixen	més	energia	durant	el	
dia	i	per	tant	el	petit	consumidor	s’ha	d’ajus-
tar	a	aquests	horaris	per	no	tenir	una	sorpre-
sa	a	la	factura	elèctrica.

Però, com canviarà el preu de 
l’electricitat?
Per	la	majoria	de	consumidors	(màxim	10kW	
de	potència)	es	veurà	una	reducció	en	la	part	
fixa	de	la	factura,	al	rebaixar-se	aproximada-
ment	un	16%	la	potència	contractada.	

Cal	tenir	en	compte	que	amb	la	nova	tarifa	hi	
hauran	dues	 franges	de	potència,	que	si	no	
es	canvia	es	considerarà	potència	a	preu	pla.
El	canvi	es	veurà	en	les	franges	horàries	del	
consum,	que	és	on	s’apujaran	els	preus.	Les	
hores	 punta	 és	 on	 serà	 més	 notori,	 ja	 que	
part	dels	peatges	s’aplicaran	addicionalment	
al	 kW,	 penalitzant	 els	 consums	 en	 aquesta	
franja,	 que	 és	 on	més	 consum	 generen	 les	
llars	 actualment.	 La	 franja	 horària	 pla	 serà	
similar	a	l’actual	sense	discriminació	horària	
(2.0A	 i	2.1A)	 i	 les	 tarifes	vall	seran	 lleugera-
ment	més	cares	que	les	de	discriminació	ho-
rària	(tarifes	DHA	i	DHS).

Per cortesia de

Què podem fer per 
estalviar en la nostra 
factura elèctrica?

•		Adaptar els nostres hàbits de 
consum:	Utilitza	la	tarifa	vall,	
pots	traslladar	les	feines	de	casa	
al	cap	de	setmana	i	aprofitar	per	
cuinar	el	cap	de	setmana	a	l’estil	
“batch	cooking”.

•		Ajustar la potencia contractada:	
si	no	et	salten	els	ploms	en	algun	
moment	on	funcionen	bona	part	
dels	electrodomèstics	de	casa,	
probablement	pots	baixar	un	
punt	la	potència.

•		Posposa o programa els teus 
electrodomèstics	perquè	facin	
un	ús	més	adaptat	a	les	noves	
tarifes.

•		Passa’t a l’autoconsum:	la	instal-
lació	de	sistemes	de	generació	
elèctrica	com	les	plaques	solars	
fotovoltaiques	seran	un	punt	
d’inflexió	per	no	dependre	tant	
de	la	fluctuació	dels	preus	de	
l’electricitat.
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pol. ind. Up6 • can Famada
17820 Banyoles (girona)
tel. 972 581 322 • info@masdevall.es

ctra. de pujals, s/n
17834 porqueres (girona)

ESPECIAL CONSTRUCCIÓ I LLAR
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FusTeria
moBLe a mida cUiNa BaNY armaris

Crta. Girona - Banyoles, km 14

tel. 972 59 50 16 / 686 96 13 61

17844 COrnELLÀ DEL tErri

fusteriaprivat@gmail.com

Pintura decorativa. Estucs. 
Revestiments.

Lacat de mobles. Pintura 
industrial.

PINTURES 

QUIM

MATERIALS 
PER A LA CONSTRUCCIÓ

Venda de tot tipus de materials 
de construcció: 

interiors exteriors i cuines

Ens trobareu a:
Cornellà del Terri • Les Preses Quart • 

Figueres  • La Cellera de Ter
T 972 59 41 31

972 572 025

686 452 608 - 696 445 275

pinturesquim@hotmail.com

www.pinturesquim.com

Quim Pintura Decoració

Ctra. Camós, 67, 17834 Camós

CARLES VINARDELL
PINTOR

Interiors. Industrial. Decorativa. 
Estuc. Papers. Façanes

C/ Sant Esteve, 54 Banyoles T 972 57 13 05 / 637 976 599
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ANEM CAP A UN 
FUTUR IMMEDIAT 
ON LA PREOCUPACIÓ 
PRIMORDIAL HA DE SER 
I SERÀ, DONAR SUPORT 
ALS PROJECTES ON EL 
BENESTAR MEDIAMBIENTAL 
SIGUI UNA CONDICIÓ 
IMPRESCINDIBLE A FI 
D’ACONSEGUIR UN MÓN 
MÉS NET I SOSTENIBLE.

VIES VERDES 
AMB PETJADA DE 
CARBONI NUL·LA

Productes	i	solucions	constructives	per	a	l’execució	de	camins	rurals,	
pistes	i	ferms	de	gran	extensió	superficial,	incorporant	la	nostra	
gamma	de	ciments	ecològics	a	la	majoria	dels	materials	existents	a	
les	pistes,	permet	obtenir	uns	ferms	consistents	i	amb	menors	costos	
de	manteniment	durant	el	seu	cicle	de	vida.

INTEC-SOIL.ROLLING,	actua	com	a	conglomerant natural i ecològic 
100%	per	a	l’estabilització	de	sòls	propensos	a	les	anomalies	fisico-
químiques,	millora	les	propietats	inicials	de	el	terreny,	permetent	
ser	una	solució	més	rendible	i	sostenible,	per	a	la	recomposició	de	
tot	tipus	de	sòls.

ESPECIAL CONSTRUCCIÓ I LLAR

	Abans

, Ara

www.intecnanotech.com
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ctra. mieres, s/n • 17820 Banyoles tel. 972 57 05 64 
info@fusteriajjpey.cat  www.fusteriajjpey.cat

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

seves necessitats i exigències.

FusTeria 
i equiPameNTs 

ComerCiaLs
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Tasta els gelats 

de l’(a)phònica

Albert Pla / Tarta Relena / Nacho Vegas
Rodrigo Cuevas / Rita Payés i Elisabeth Roma
San Salvador / Cor de Teatre i Vespres d’Arnadí

Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic / Berywam
Joan Colomo / Marala / David Carabén / Nico Roig

Enric Casasses / Anna Andreu / Pulmon Beatbox
La Ludwig Band / Reggae per xics / Sam Berridge

Exposicions, tast de concerts i molt més!

Dissetè Festival de la Veu de BanyolesDel 24 al 27 de juny de 2021www.aphonica.banyoles.cat

Entrades i abonaments a www.aphonica.banyoles.cat

Amb el patrocini de:

Amb el suport de:

Organitza: Producció executiva:

PRESENTACIÓ DEL NOU ESPECTACLE ¿OS ACORDÁIS?

Divendres 25 de juny - 21 h
Estrella Damm Club Natació Banyoles
20 € anticipada - 23 € taquilla

Albert Pla
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Dijous 24

Tarta Relena
Auditori de l’Ateneu de 
Banyoles
20 h 10 € / 13 € 

Joan Garriga i el Mariat-
xi Galàctic
La Muralla 21:45 h
Gratuït (prèvia retirada 
d’entrades)

Divendres 25

Nico Roig
Monestir de Sant Esteve
19 h i 21 h 8 € / 11 € 

Albert Pla
Estrella Damm Club 
Natació Banyoles
21 h 20 € / 23 € 

San Salvador
La Muralla 22:30 h
Gratuït (prèvia retirada 
d’entrades)

Dissabte 26

Pulmon Beatbox
Teatre Municipal de 
Banyoles 11 h 6 € / 9 €

Sam Berridge
Fundació Lluís Coromina 
– Espai Eat Art 13 h
Gratuït (prèvia retirada 
d’entrades)

Marala
Monestir de Sant Esteve
17 h 8 € / 11 € 

Anna Andreu
Claustre del Monestir de 
Sant Esteve
18:15 h 8 € / 11 € 

Nacho Vegas 
Auditori de l’Ateneu de 
Banyoles
19:15 h 16 € / 19 € 

Berywam
La Muralla 19.30 h
Gratuït (prèvia retirada 
d’entrades)

Rodrigo Cuevas
Teatre Municipal
20:45 h 10 € / 13 €

Diumenge 27

Reggae per xics
Auditori de l’Ateneu
10:30 h i 13 h 6 € / 9 €

Enric Casasses
Teatre Municipal de 
Banyoles 11:30 h
Gratuït (prèvia retirada 
d’entrades)

Cor de Teatre i Vespres 
d’Arnadí
Monestir de Sant Esteve
17 h i 20 h 11 € / 14 €

David Carabén
Claustre del Monestir de 
Sant Esteve
18:15 h 10 € / 13 €

La Ludwig Band
La Muralla 19:15 h
Gratuït (prèvia retirada 
d’entrades)

Rita Payés i Elisabeth 
Roma
Auditori de l’Ateneu
20:30 h 10 € / 13 €

Joan Colomo
La Muralla 22 h
Gratuït (prèvia retirada 
d’entrades)

ACTIVITATS PARAL·LELES

EXPOSICIÓNS
(a) 2021
Del dimarts 1 al dimecres 
30 de juny
Biblioteca / Gratuït

L’(a)phònica en cartells
Del dimarts 8 de juny al 
dijous 15 de juliol
Can Pons Gratuït

Dibuix en directe
Del divendres 18 al 
diumenge 27 de juny
Fundació Lluís Coromina 
– Espai Eat Art
Gratuït Inauguració el 
divendres 18 de juny a 
les 20 h

Conserves de músics
Del divendres 18 al 
diumenge 27 de juny
Comestibles Brugada (Ca 
La Brugui) Gratuït
Inauguració el divendres 
18 de juny a les 20 h

CONCERT
Presentació del Festival 
(a)phònica amb Magalí 
Sare & Manel Fortià
Dissabte 19 de juny
Mercat de La Volta #36 
(Girona) 18 h Gratuït

TAST DE CONCERTS
Crisbru
Dilluns 21 de juny
Banys Vells 21 h
Gratuït (inscripció prèvia 
al 683 30 37 31)
TAST DE CONCERTS
Momi Maiga
Dimarts 22 de juny
Ca La Flora 20:30 h
Gratuït (inscripció prèvia 
al 619 27 68 66)

INSTAL·LACIÓ ARTÍSTICA
L’(a)phònica al cel
Del dijous 24 al diumen-
ge 27 de juny  Claustre 
del Monestir de Sant 
Esteve  Oberta durant les 
activitats del festival

TAST DE CONCERTS
Eva Verde & Publio 
Delgado
Dijous 24 de juny
Set Cafè 21 h
Gratuït (inscripció prèvia 
al 668 57 07 04)

CONCERT
Cor Gran de l’EMMB
Divendres 25 de juny
Auditori de l’Ateneu de 
Banyoles 18 h
Gratuït

TAST DE CONCERTS
Genni & Aleks Locksmith
Divendres 25 de juny
Triops 19 h
Gratuït (inscripció prèvia 
al 972 57 53 52)

TAST DE CONCERTS 
N. Moller
Dissabte 26 de juny
Ateneu Bar 12 h
Gratuït (inscripció prèvia 
al 625 44 42 79)

TAST DE CONCERTS 
Pol Pla
Dissabte 26 de juny
Golafreria Janeret 17 h
Gratuït (inscripció prèvia 
al 660 32 45 44)

TAST DE CONCERTS 
Gracià Pedro
Diumenge 27 de juny
Can Pericus12:30 h
Gratuït (inscripció prèvia 
al 676 51 90 44)
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Fins al 13 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.

Fins 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 al 27 de juny 
Castell	de	Palol	de	Revardit

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

Del 19 de juny al 12 de 
setembre
Museu	Darder

XIX CONCURS DE 
FOTOGRAFIA DE LA 
NATURA. “AMFIBIS 
I RÈPTILS”
Exposició	de	les	millors	
fotografies	presentades	en	
la	darrera	convocatòria	del	
concurs	(2020-2021).
Inauguració	i	lliurament	
de	premis	(sempre	que	ho	
permetin	les	restriccions	per	
COVID-19):	dia	18	de	juny,	a	
les	8	del	vespre.	Després	del	
lliurament	de	premis,	s’oferirà	
un	refrigeri	als	assistents.Ex

p
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à exposicions BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

Biblioteca

EXPOSICIÓ 
PARAL·LELA A 
L’(A)PHÒNICA
Sentir	veus	a	la	Biblioteca?	
Són	les	d’(a)phònica!	Entre	les	
prestatgeries	hi	trobareu	un	
espai	dedicat	al	festival,	amb	
la	discografia,	les	lletres	de	
les	cançons	i	les	imatges	dels	
grups	que	hi	actuaran.

Del 12 de juny al 4 d’octubre 
/ De dilluns a divendres de 9 
h a 20 h
Mobles	Tarradas	EXPOSICIÓ/	
Gratuït

ARQUITECTES I 
CIUTAT
Del	pla	urbanístic	de	1936	a	la	

Banyoles olímpica.
La	darrera	edició	del	cicle	de	
col·loquis	Cinc	cèntims	de	
creació	local	es	va	centrar	
en	la	vida	i	obra	d’alguns	
dels	principals	arquitectes	
que	han	configurat	la	ciutat	
de	Banyoles.	A	partir	dels	
continguts	i	debats	que	va	
suscitar,	els	comissaris	del	
cicle,	els	també	arquitectes	
Marc	Riera	i	Pau	Sarquella,	
juntament	amb	l’estudi	
Oliver	Gràfic	i	la	regidoria	
d’Urbanisme,	han	concebut	
aquesta	exposició	que	
convida	a	reflexionar	sobre	
la	construcció	de	la	ciutat	del	
segle	XX.	

Des del 7 fins al 19 de juny
Biblioteca	Carles	Fontserè	
Porqueres

PETITS 
RECORREGUTS DES 
DEL FRIGOLET
Exposició	que	té	per	objectiu	
conèixer	els	diferents	indrets	
del	municipi	de	Porqueres	

agafant	com	a	punt	d’inici	
l’escola	El	Frigolet.

Deixa’t	sorprendre	per	les	7	
rutes	seleccionades	que	són:
1.L’Estanyol	del	Vilar
2.Les	Estunes
3.	Les	Llacunes	de	Can	Morgat
4.El	Puig	Clarà
5.El	Puig	de	les	Gitanes
6.Sant	Patllari
7.Rocacorba

Des del 15 fins al 21 de juny
Biblioteca	Carles	Fontserè	
Porqueres

CANVIA EL XIP: 
RECICLA’LS!
Exposició	sobre	els	residus	
d’aparells	elèctrics	i	
electrònics.

Obrim la revetlla i Sant Joan
També fem la nostra Mariscada per emportar

Informa’t a www.marisqueriagils.com
Tel. 972 57 28 52

Nou horari d’estiu juliol i agost
De dimecres a diumenge al migdia 

De dijous a dissabte al vespre
Dilluns i dimarts tancat

Marisqueria
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NOTES INFORMATIVES

DINAR SOLIDARI PLA DE L’ESTANY

DIUMENGE 13 DE JUNY
PAS 1: Encarrega	el	dinar	al	lloc	més	proper
• Cornellà de Terri	L’Hort	de	la	Terra.	C/	

Major.		Supermercat	Charter.	C/	Major	4

• Banyoles	Carnisseria	Can	Ramió.	Llibertat	3.	
Les	Butinyanes	Plaça	Major	49

• Porqueres	Centre	Cívic	Pavelló	esportiu
	•  www.oncolligagirona.cat
PAS 2 : Recull	la	teva	ració	al	13	de	juny	a	par-
tir	de	les	13:30h	al	local	social	de	Porqueres.

  ECONOMIA

El Consell Comarcal aprova una 
modificació de crèdit de 450.000€ 
per renovar els vehicles del centre El 
Puig i fer obres a les Coves de Serinyà
Concretament	es	destinaran	100.000	a	la	compra	de	
vehicles	de	les	brigades	externes,	i	125.000€	serviran	
per	comprar	un	camió	de	recollida	del	residu	verd.
Una	altra	partida	destacada	seran	els	50.000	que	
es	destinaran	a	fer	petites	reformes	a	l’edifici	de	
les	Coves	de	Serinyà.	Aquestes	millores	es	faran	a	
l’espera	de	que	s’acabi	el	projecte	de	museïtzació	
i	de	restauració	de	l’edifici.	

  MEDI AMBIENT 

El Consorci de l’Estany allibera 8 
tortugues d’estany al Paratge de les 
Cigonyes de Banyoles
Des	del	2010	s’han	introduït	166	exemplars	de	l’espè-
cie	a	l’Estany	i	el	seu	entorn.	L’actuació	forma	part	
dels	programes	de	recuperació	de	fauna	que	a	poc	a	
poc	va	recuperant	la	seva	biodiversitat.	Actuacions	
com	aquestes	permeten	posar	en	valor	les	espècies	
protegides	i	vulnerables	pròpies	de	l’Estany”.

  VIA PÚBLICA

L’espai del front de l’Estany de 
Banyoles continuarà per a vianants 
i bicicletes
La	mesura,	que	suposa	restringir	la	circulació	de	
vehicles	en	aquest	entorn,	es	portarà	a	terme	els	
caps	de	setmana	i,	com	a	novetat,	també	en	els	
dies	festius	fins	a	finals	d’any.	A	més	s’ampliarà	
l’horari	i	l’espai	del	front	d’Estany	que	es	tancarà	
a	la	circulació	de	vehicles	els	divendres	a	partir	de	
les	2	del	migdia.	Des	de	llavors	i	fins	a	la	mitjanit	de	
diumenge	la	circulació	estarà	restringida	a	bicicletes	
i	vianants	i	només	hi	podran	accedir	els	veïns	i	veïnes.
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ENS	DEDIQUEM	AL	CAFÉ	I	TE
ESPECIALMENT EN CÀPSULA

Passeig Mn Lluís Constans, 251 Banyoles 972 47 58 53
@to_ca_l.hora_del_cafe   @ToCalhoradelcafeote

Horari:
De 9 a 13:30h i de 16:30 a 20 h
de dilluns a dissabte

  CIUTAT

L’Ajuntament de Banyo-
les elabora un pla per 
dinamitzar el comerç 
local
L’estudi	analitza	la	situació	del	
teixit	comercial	de	Banyoles	i	ana-
litza	els	factors	que	condicionen	i	
poden	condicionar	en	el	futur	el	
dinamisme	de	l’activitat	comerci-
al.	En	el	document	es	proposen	14
projectes	dividits	en	3	grans	blocs	
i	un	total	de	64	accions.	De	l’anàli-
si	de	la	situació	actual,	el	pla	iden-
tifica	una	concentració	comercial	
del	centre	cap	a	la	perifèria	on	el	
sector	serveis	és	l’activitat	econò-
mica	predominant	i	la	diversitat	
comercial	és	un	dels	punts	forts	
del	teixit	econòmic.

Festa de Sant Antoni Patró dels Paletes
Per	segon	any	consecutiu,	a	causa	de	la	pandèmia,	La	Festa	de	Sant	Antoni,	Patró	dels	Paletes,
no	es	podrà	celebrar,	veient-nos	obligats	a	suspendre	tots	els	seus	actes	i	activitats.	Malgrat	
això,	volem	mantenir	viva	la	flama	de	la	Festa	encarant	la	recta	final	d’aquests	complicats	
moments		fent	pinya	entre	tots.	Esperem,	si	Déu	
vol,	l’any	vinent,		amb	l’ajuda	de	tots,	reprendre	
totes	les	nostres	activitats		per	recuperar	els	actes	
de	la	Festa	i	poder-la		celebrar	i	compartir	amb	tots	
vosaltres.	Mentrestant,	cuideu-vos	molt	i	que	Sant	
Antoni	de	Pàdua	us	guardi	en	la	salut	i	en	la	feina.

Gràcies
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  EDUCACIÓ

L’Eduquem en Família es tancarà 
amb una sessió híbrida amb l’actor 
banyolí David Estany
El	cicle	“Eduquem	en	família”	tancarà	l’edició	actual	
amb	una	proposta	fresca	i	en	clau	d’humor	que	
combinarà	la	participació	presencial	i	la	connexió	en	
línia	el	proper 10 de juny.	El	seu	protagonista	serà	
l’actor	banyolí	David Estany	que	oferirà	la	xerrada	/	
espectacle	titulat	“Fequis que això també educa!”.

NOTES INFORMATIVES

  CULTURA

Jordi Tonietti edita un llibre de can-
çons per als més petits de la casa
El	treball	inclou	19	temes	per	acompanyar	els	infants	
en	activitats	quotidianes	com	fer	servir	l’esponja,	el	
raspall	i	la	tovalloleta,	endreçar	les	joguines,	menjar	
tot	el	que	hi	ha	al	plat	o	caminar	sense	presses.
Eina per a educadors i famílies
El	disc	vol	ser	una	eina	per	a	educadors,	mestres	
i	famílies,	i	inclou	la	partitura	i	la	lletra	de	cada	
cançó,	a	més	de	les	il·lustracions	de	Serena	Sax.	
En	una	entrevista	a	aquesta	emissora,	Tonietti	ha	
explicat	que	la	idea	d’aquest	cançoner	li	ronda	des	
de	fa	26	anys,	quan	la	seva	germana	li	va	portar	un	
llibre	semblant	dels	Estats	Units.	Des	de	llavors	que	
tenia	el	projecte	al	cap	i	assegura	que	ha	trobat	el	
moment	de	tirar-lo	endavant,	seleccionant	19	dels	
seus	temes	d’autoria	pròpia	i	tornant-los	a	gravar.	
Pel	músic,	aquest	cançoner	és	una	manera	de	dotar	
de	les	cançons	d’un	suport	físic,	a	tall	de	recull	i	
perquè	perdurin	en	el	temps.

renting
Lloguer i venda de material 
ortopèdic

C/ Girona, 18
17820 Banyoles 

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

  SOCIETAT

Palol de Revardit inaugura una ruta 
interactiva per a fer en família
Palol	de	Revardit	proposa	una	nova	ruta	per	fer	a	peu	
i	en	família,	completant	diferents	proves	i	activitats.	
Es	tracta	d’una	gimcana	que	es	va	habilitar	el	passat	
30	de	maig,	i	que	es	podrà	fer	quan	es	vulgui.	
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Plaça dels Turers, 16 - 17820 Banyoles
Tel. 972 283 330 / / 619 711 878
info@esteticarisma.com
alqvimiabanyoles@gmail.com

ESPECIALISTES EN:

NUTRICIÓ EMOCIONAL 
CONCIENT 
ALBA ALONSO

REFLEXOTERÀPIA 
EMOCIONAL I HOLÍSTICA
QUIROMASSATGE 
EMOCIONAL 
LÍDIA FERRER

TERÀPIA PARBIOMAGNÈTIC 
SUSANNA MONER

TÈCNICA I ESPECIALISTA EN 
DECORACIÓ D’UNGLES
DORY

CLASES DE IOGA
NATALIA GONZÁLEZ

ARISMA
By Lídia Ferrer

Entra a la 
nostra App!

DESCOBREIX I GAUDEIX 
DELS NOSTRES DESCOMPTES!

MOTIVACIÓ	PERSONAL
La	tasca	de	la	directora	artística,	Noemí Osorio,	es	
remunta	a	més	d’una	dècada	com	a	promotora	de	
flamenc.	filla	de	Banyoles,	passa	llargues	temporades	
a	Cadis,	lloc	d’on	és	la	seva	família	paterna,	així	que	
manté	la	sensació	d’arrelament	amb	les	dues	terres.	
Des	de	molt	petita	sent	la	necessitat	d’expressar-se	
a	 través	del	flamenc.	Per	aquest	motiu	dedica	 la	
meitat	de	la	seva	vida	a	l’estudi	del	ball	i	la	història	
del	flamenc.	Després	de	la	seva	professionalització	
com	a	ballarina,	destina	gran	part	del	seu	temps	a	
programar,	produir	i	dirigir	diverses	obres	d’estil	
flamenc.	Des	de	 l’entitat	 sense	ànim	de	 lucre	
FODANSA,	ella	i	altres	professors	especialitzats	
en	flamenc	 imparteixen	 classes	a	Banyoles,	
Olot,	Girona,	a	ciutats	altres	pobles	i	ciutats	
de	la	província.	La	suma	de	totes	aquestes	
manifestacions	culturals,	la	seva	inquietud	
i	 l’ajuda	del	 seu	equip,	 la	porten	a	crear	
FlamenGi.
El	festival	de	flamenc	de	Girona.	Actualment	

cursa	el	grau	superior	universitari	a	l’ESSEM,	
Taller	de	Músics	de	Barcelona	en	la	modalitat	
de	Gestió	i	producció	d’esdeveniments	musicals	
especialitzats	en	flamenc.

FESTIVAL	FLAMENC	
DE	GIRONA
DISSABTE	
19	DE	JUNY	2021
LA	MERCÈ	
CENTRE	
CULTURAL

FLAMENGI 
2a EDICIÓ
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LA FAMÍLIA BUTINYÀ: 
UNA FAMÍLIA LLIGADA A 
LA POLÍTICA BANYOLINA

Els orígens de la família Butinyà a Banyoles es remunten a mitjans 
del s. XVIII, sempre relacionats amb la política i la vida sociocultural. 
Joan Butinyà Prats, provinent de la Catalunya Nord i corder d’ofici, 
va establir-se a Banyoles i va esdevenir regidor. També corder, el seu 
descendent Joan Butinyà Busquets va morir prop de Rocacorba lluitant 
contra les tropes franceses de Napoleó.

La Gran Família Banyolina

 Text	de Guillem Lloret i Triola

Banyoles és una gran família. Passen els anys, però hi ha una sèrie de cognoms, 
apòstols, capelletes, pendonistes i amfitrions que segueixen formant part de 
la ciutat. A partir d’aquest mes obrim una secció destinada a descobrir-ne els 
orígens, els motius i -si n’hi ha- els secrets.
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Al cap de ben poques generacions, el negoci de les cordes va donar pas al dels 
teixits, iniciat per Salvador Butinyà Canta. Dels seus deu fills, Joan Butinyà 
Hospital va fundar la botiga de roba que esdevindria una icona de la Plaça Major.

El seu germà Francisco Xavier Butinyà Hospital va ingressar de ben jove a la 
Companyia de Jesús, on va cursar estudis de Teologia i Filosofia. Va treballar 
a l’Havana i va establir-se a Castella, on va ser ordenat sacerdot. Després 
d’exiliar-se a França, tenia la inquietud de proporcionar a camperols i obrers 
una resposta a la duresa de les seves vides en forma d’experiència cristiana. Per 
això, va fundar dues congregacions religioses: les serventes de Sant Josep i les 
Filles de Sant Josep (conegudes popularment com les monges butinyanes), 
religioses artesanes i obreres que treballen per la construcció d’un món millor. 
L’any 1984, aquestes dues congregacions varen promoure la canonització del 
seu fundador, procés que es va iniciar formalment l’any 2007.

El fill gran d’en Joan Butinyà Hospital, en Martirià Butinyà Oller, es converteix 
en una figura cabdal de la Banyoles de finals del s. XIX i principis del s. XX. 
Dirigent i membre actiu de diverses associacions de caràcter catòlic i con-
servador, fa el pas a la política, on duu a terme una llarga trajectòria de més 
de quaranta anys que inclou un breu mandat com a alcalde, una etapa com a 
membre de la Diputació de Girona i una etapa de diputat de la Mancomunitat 
de Catalunya. A més a més, va ser un dels socis fundadors de la TEISA. El seu 
fill, Jaume Butinyà Granés, enginyer industrial de la Maquinista Terrestre i 
Marítima, va ser membre fundador del Centre d’Estudis Comarcals i regidor 
a l’Ajuntament durant cinc anys. 

Des de l’any 2019, la 
família Butinyà torna 
a ser protagonista de 
la política banyolina. 
El nét de l’enginyer, en 
Jaume Butinyà i Sitjà, 
expresident de la colla 
gegantera, exregidor 
d’urbanisme sota l’al-
caldia d’en Pere Bosch 
i bomber, va presentar-
se l’alcaldia de l’Ajunta-
ment de Banyoles.

Martirià Butinyà 
i altres membres 
de la Diputació 
de Girona el 1922

Anunci al cartipàs de 
Festa Major, 1909.
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ENERGIA VERDA

Fa quatre mesos, vam posar en 
marxa Agrienergia Solar, per tal 
d’apropar i facilitar als nostres 
clients el canvi cap al model 
energètic més sostenible, amb el 
rigor, l’eficiència i la confiança 
que ens agrada traslladar-vos.

ARA SÍ! 
AMB TU HO ESTEM 
ACONSEGUINT

Ens	vam	marcar	uns	objectius	
mediambientals:	volíem	contri-
buir	a	descarbonitzar	el	nos-
tre	entorn	amb	instal·lacions	
fotovoltaiques	d’autoconsum	
que	evitessin	l’emissió	de	61,77	
tones	de	CO2	aquest	any	2021	

www.agrienergiasolar.com
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I	ara	sí,	podem	dir	que,	amb	la	vostra	col-
laboració	entusiasta,	anem	per	molt	bon	
camí.	Només	en	quatre	mesos	hem	rebut	la	
sol·licitud	de	calcular	la	viabilitat	de	tantes	
instal·lacions	fotovoltaiques	per	habitatges,	
empreses,	comunitats	de	veïns	i	Ajuntaments	
del	nostre	territori,	que,	en	cas	de	fer-se	totes,	
evitaríem	ja,	tots	plegats,	l’emissió	de	55,8	
tones	de	CO2.

I	també	nosaltres,	des	d’Agrienergia,	volem	
ajudar	a	descarbonitzar,	i	per	això	hem	posat	
en	marxa	un	projecte	d’autoconsum	compartit	
per	les	empreses,	oficines	i	magatzems	del	
nostre	Grup	a	Banyoles,	amb	una	instal·lació	
fotovoltaica	a	l’edifici	del	Puntal	d’Arts,	seu	de	
la	Fundació	Lluís	Coromina,	a	on	també	hem	
instal·lat	un	equip	d’emmagatzematge	i	ges-
tió	intel·ligent	d’energia	de	la	marca	Ampere,	
de	la	qual	som	representants	preferents	per	
la	província	de	Girona,	i	que	ens	permetrà	
ampliar	els	beneficis	de	l’autoconsum	fora	de	
les	hores	de	sol	amb	intel·ligència	artificial.
Per	això,	amb	la	 il·lusió	 i	 l’optimisme	

col·lectiu	de	tothom,	persones,	empreses	i	
institucions	del	territori,	confiem	a	seguir	
avançant,	fent	realitat	al	nostre	entorn	més	
proper	un	model	energètic	responsable,	sos-
tenible	i	eficient.

S’ha	de	tenir	també	en	compte	que	amb	els	
canvis	regulatoris	aprovats	pel	Govern,	i	que	
aplicaran	ja	pels	consums	de	juny,	l’autocon-
sum serà encara més interessant en termes 
d’estalvi econòmic,	donat	que	el	sol	ens	dóna	
energia	elèctrica	en	les	hores	en	les	quals	els	
costos	regulats	de	la	factura	seran	més	cars.
Si	encara	no	t’has	sumat	al	canvi,	i	en	tens	

ganes,	posa’t	en	contacte	amb	nosaltres	i	
intentarem	fer	realitat	la	teva	idea	d’auto-
consum	amb	una	proposta	que	anirà	més	
enllà	del	“claus	en	mà”,	amb	seguiment	del	
rendiment	energètic	i	econòmic	de	la	teva	
instal·lació,	compensació	econòmica	dels	
excedents	d’energia	solar	no	autoconsumida,	
la	possibilitat	d’afegir	gestió	intel·ligent	de	
la	generació	solar	i	del	teu	consum	elèctric,	
i	amb	la	nostra	Tarifa	Solar,	que	et	permeti	
complementar	l’autoconsum	amb	la	nostra	
energia,	també	verda	i	km	0.

S O L A R

Ara sí!
Amb tu

ho estem aconseguint

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

Sol·licita el teu estudi gratuït personalitzat

www.agrienergiasolar.com

Instal·lació | Gestió | Compensació

 
Cada vegada estem més a prop del nostre 
objectiu 2021 per descarbonitzar l’entorn
més proper amb energia solar Km0

S O L A R

Ara sí!
Amb tu

ho estem aconseguint

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

Sol·licita el teu estudi gratuït personalitzat

www.agrienergiasolar.com

Instal·lació | Gestió | Compensació

 
Cada vegada estem més a prop del nostre 
objectiu 2021 per descarbonitzar l’entorn
més proper amb energia solar Km0Sol·licita’ns més informació sense cap compromís:

http://www.agrienergiasolar.com/

ENERGIA VERDA
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A l’anterior article “El camí cap a la Sosteni-
bilitat (part I)” publicat a L’agenda de maig  
fèiem un repàs de l’origen del concepte de 
desenvolupament sostenible o sostenibilitat 
i del seu recorregut al llarg dels anys i refle-
xionàvem sobre el gran repte de posar en 
pràctica les accions i estratègies per assolir 
un món sostenible. 

En aquesta segona part parlarem de totes 
les possibles solucions o mesures a prendre 
per complir aquest repte. 

Recordem que la sostenibilitat afecta alhora 
els tres àmbits: medi ambient, creixement 
econòmic i benestar social.

També en aquest repte hi han de participar 

plegats els diferents sectors de la societat: 
administracions, empreses i individus.

Moltes de les accions que fem cada dia 
tenen relació amb la sostenibilitat. De fet, la 
ciutadania cada cop som més conscients, si 
més no una gran part- de la importància dels 
nostres actes com a consumidors. De les 3 R: 
reciclar, reduir i reutilitzar potser seria la de 
reciclatge, mitjançant la recollida selectiva 
que fan els Ajuntaments la que està actual-
ment més estesa i afermada en el nostre dia 
a dia. Els hàbits de reciclatge han augmen-
tat molt en els darrers anys, per exemple la 
reducció en l’ús de bosses de plàstic.

(En el quadre anex teniu 11propostes)

Accions i mesures 
per fer un món més 
sostenible (part II)

Els 17 ODS de l’Agenda 2030, aprovada per la ONU al setembre del 2015

L’ARTICLE DEL MES
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Potser el més important pel seu impacte 
mediambiental seria el canvi en el model de 
transport; l’aposta per transport no contami-
nant com la bicicleta o pel transport públic 
seria el gran repte pel que fa a les distàncies 
curtes. En el cas de mercaderies i distànci-
es llargues: vaixells, avions  el tema és més 
complexa i hauríem de plantejar altres vies 
per reduir l’ús de combustibles fòssils. És 
clar que el model de ciutat, de vida amb la 
feina molt  lluny del lloc de residència, amb 
la concentració de comerços fora dels nuclis 
habitats, no fa sinó augmentar l afavorir l´ús 
del vehicle privat. Es podria replantejar? 
Es podria potenciar el comerç de carrer, 
reduir els trasllats a la feina? Augmentar la 
xarxa de transport públic, afavorir l’ús de 
les bicicletes...

Aquest exemple del transport ens fa adonar 
de com per assolir aquests canvi d’hàbits a 
més dels ciutadans, és de gran importàn-
cia la implicació de les administracions i les 
empreses.

Les empreses, encarregades de la producció 
i comercialització de béns i serveis han d’as-
sumir com a propis aquests reptes. Deixar-se 
de guiar per la única lògica dels beneficis i 
incorporar en les seves decisions, el cost que 
suposen determinades produccions per al 
medi ambient. Alhora són també com crea-
dores de feina, les primeres responsables en 
que les persones que treballen tinguin unes 
condicions de treball dignes.

PER ELENA I XANTAL CARBONELL

I finalment cal una acció més decidida i cohe-
rent de l’administració a diferents nivells 
(municipal, català, estatal i europeu) per pro-
vocar aquest canvi en els hàbits de producció 
de les empreses i de consum dels individus.

En el reciclatge de plàstic s’ha aconseguit 
que els comerços eliminin la bossa de plàstic, 
però en canvi la majoria de productes de 
consum (alimentació, higiene..) continuen 
servint-se en envasos d’un sol ús de plàstic. 
No té sentit. Potser és el moment de prohibir 
l’ús d’envasos d’un sol ús quan no siguin 100% 

Ràpid, flexible, local i sostenible.

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

Paquets, tràmits, correspondència 
i campanyes promocionals.

“La bicicleta és ràpida a dins 
de la ciutat i no li cal buscar 
aparcament, la recollida i 
l’entrega es fan a la porta.”
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Accions que podem fer per 
crear un món sostenible.

1.	Estalviar	aigua,	llum	i	gas

2.	Reduir,	reutilitzar	i	reciclar

3. Consumir	productes	amb	certificació	
ecològica,	de	km	0	i	de	comerç	just.

4.	Evitar	o	reduir	la	mobilitat	
individual	amb	cotxe.

5.	No	comprar	productes	d’un	
sol	ús.	Comprar	a	granel.

6.	Evitar	les	bosses	de	plàstic.

8.	No	llençar	residus	al	vàter

9.	Evitar	consumir	productes	
contaminants	i	no	sostenibles.

10.	Deixar	de	fumar

11.	Fer	turisme	sostenible

12. Actua	en	la	protecció	i	
conservació	del	medi	ambient

13. Fomentar	el	consum	responsable	
i	la	producció	ecològica

14.	Educar	per	al	canvi	cap	a	la	sostenibilitat

15.	Pressionar	a	les	administracions	per	
tal	d’impulsar	un	canvi	real	i	denunciar	
les	agressions	mediambientals	i	socials.

reciclables o reutilitzables. O encara podem 
contaminar més amb residus plàstics, rius, 
fons de mar, riberes?

Una altre proposta alternativa seria canviar 
els indicadors econòmics de manera que no 
només es consideri el nivell de vendes o de 
beneficis com indicadors de la marxa positiva 
de l’empresa. Si no que es tingui en comp-
te  per exemple el percentatge de transport 
sostenible que fa servir en les seves compres 
i xarxa comercial, el percentatge d’energies 
renovables que fan servir o en el cas dels 
productes del camp, la superfície de terra 
que exploten de manera sostenible. És a dir 
ens cal un canvi de valors on els beneficis 
passin de ser només econòmics a mediam-
bientals i socials.  

De la mateixa manera que han aparegut 
etiquetes verdes per els electrodomèstics, 
també per la valoració dels habitatges, tots 
els productes que consumim podrien estar 
etiquetats en base a les bones pràctiques de 
l’empresa en l’àmbit ecològic i social. Si això 
anés acompanyat d’una fiscalitat més favo-
rable podria ajudar molt a revertir el model.

Qué podem fer més?
A partir del mes de juliol L’agenda inaugura 
un nou espai on es recolliran propostes o 
accions que afavoreixin la sostenibilitat. * 

*Entenem com a sostenibilitat: promoure el progres 
econòmic i social respectant els ecosistemes naturals 
i la qualitat del medi ambient.

Fem entre tots un Pla de l’Estany més sosteni-
ble: Envia’ns una proposta o una acció soste-
nible. Adjunta’ns una imatge i ho publicarem 
cada mes a la nostre nova secció de L’agenda 
i al nostre instagram i facebook.
lagendabanyoles@gmail.com
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Neix Bonpreu
Esclat Energia

 bonpreuesclat.cat/energia 
900 500 005

L’energia 
de Catalunya

Fes-te dels nostres!



66_l’agendajuny

Josep, des de quan fa que treballes com 
a instal·lador?
Des dels disset anys. Vinc del ram de l’hosta-
leria, i el segon any de formació vaig decan-
tar-me per provar el món de la instal·lació. 
Els meus inicis es van centrar en muntatges 
de climatització a Banyoles.

Vas apostar fa uns anys per les energies 
renovables. Que et va portar a això?
L’any 2000, amb el boom de la construcció, 
tot era obra nova, i com les instal·lacions 
eren de primera mà no calia fer manteniment 
d’equips ni servei postvenda, ens va baixar 
molt la feina. Calia buscar alternatives. En 
aquell temps també estava en un projecte 
personal de rehabilitació de casa meva i vaig 
interessar-me per les instal·lacions d’ener-
gies renovables que aportaven varietat de 

solucions de climatització de baix consum 
i màxim confort, proporcionant un estalvi 
energètic i econòmic.

Tot aquell món em va enamorar  i vaig deci-
dir anar a fer les primeres formacions en 
tecnologies de fonts renovables a Girona, 
Canet de Mar, Guadalajara i Àustria. A partir 
d’aquí vaig  apostar fort per les instal·lacions 
en climatització i calefacció principalment 
amb biomassa, energia solar, aerotèrmica i 
geotèrmia.

Actualment col·laborem i portem la distri-
bució i el servei tècnic  d’equips de biomassa 
nacionals, austríacs i italians.

Col·laborem també amb enginyeries espe-
cialitzades en energies renovables amb qui 

Josep 
Brunsó 
Prat

L’ENTREVISTA

JBP Instal·lacions
Si	baixeu	de	Banyoles	cap	a	Mata,	després	de	la	
rodona	de	La	Farga	hi	trobareu	just	davant	del	Lidl	
les	oficines	de	JBP	Instal·lacions.	A	dins	trobareu	
una	exposició	d’estufes	de	pallet,	panells	solars,	
entre	altres	equips	interessants.	Us	assessoraran	
i	posaran	al	vostre	abast	tota	la	informació	sobre	
la	millor	manera	de	climatitzar	la	vostra	llar	de	la	
manera	més	eficient	i	rentable.

I	 també	molt	 important	 col·laborant	 alhora	 a	
salvaguardar	el	medi	ambient	utilitzant	energies	
renovables.

El	nostre	objectiu	principal	és	el	d’informar	i	asses-
sorar	 dels	 diferents	 productes	 que	 actualment	
es	 troben	 al	mercat	 principalment	 en	 l’àmbit	
d’energies	renovables, perquè	es	tingui	un consum	
energètic més	sostenible i responsable	amb	el	medi	
ambient i	això	suposi	un	confort	i	estalvi	econòmic.

Segueix a la pàg. 72
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donem un servei integral al client final (asses-
sorament, càlcul i dimensionament d’equips)  
per tal d’oferir un servei personalitzat i de 
qualitat als nostres clients.

Que es el que més valores de la teva feina?
El contacte amb la gent, i amb els clients 
que hem fidelitzat al llarg de tots aquests 
anys. La mobilitat d’anar d’un lloc a un altre, 
nous projectes i nous reptes. M’agrada molt 
treballar en equip, valoro molt l’intercanvi 
de coneixements i opinions. Actualment en 
formo part d’un i tenim molt bona comuni-
cació, estima i il·lusió per la feina i això es 
nota en els resultats.

També m’agrada que aquesta feina et permet 
estar en continua formació, actualitzant i 
adquirint nous coneixements.

I sobretot veure els clients satisfets i aportar 
el nostre petit granet de sorra per tenir un 
món més sostenible.

Quins son els tipus de climatització que 
aconselleu als vostres clients?
Doncs, com he explicat abans s’ha d’estudiar 
cada cas i veure quina és la millor manera per 
una bona eficiència en la instal·lació, creant 
i projectant solucions integrals.

J B P Instal·lacions
ENERGIES 
RENOVABLES• energia solar, tèrmica

• panells fotovoltaics

• Biomasa, geotèrmia,
 aerotèrmia

• estufes pèl·let / llenya

Oficina i exposició instal·lacions Jbp
c. mata, 30 • 17820 banyoles
Tel. 972 29 65 11 • info@instalacionsjbp.com
www.instalacionsjbp.com
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CASAL D’ESTIU PER A NENS I NENES
Del 5 al 30 de juliol i del 30 d’agost al 10 de setembre!

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.	Descobrirem	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	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’acti-
vitat	si	no	s’arriba	a	un	mínim	d’inscrits.
Places	limitades.

JORNADES EUROPEES D’ARQUEOLOGIA
18, 19 i 20 de juny
La	celebració	de	les	jornades	(JEA)	són	a	nivell	euro-
peu	i	tenen	l’objectiu	de	posar	en	valor	el	patrimoni	
arqueològic	mitjançant	activitats	i	portes	obertes.	
Museus,	jaciments,	universitats	i	diferents	institu-
cions	organitzen	activitats	per	a	donar	a	conèixer	
el	treball	dels	arqueòlegs,	la	recerca,	els	materials	

CURSOS, TALLERS, LECTURA 
ESPORT, CONCURSOS...

CURSOS,	TALLERS,	LECTURA	ESPORT,	CONCURSOS...
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que	surten	de	les	excavacions	i	els	jaciments,	entre	
d’altres.	El	Museu	Arqueològic	de	Banyoles	ofereix	
una	jornada	de	portes	obertes	i	una	visita	al	Parc	
Neolític	de	la	Draga.		

TALLER “EL PLAER DE SORTIR DE LA NORMA”
Vivim	en	un	món	immers	en	l’heteronormativitat	
però	la	diversitat	impregna	la	societat.	En	el	taller	‘El	
plaer	de	sortir	de	la	norma’	abordarem	la	diversitat	
sexual	i	de	gènere	des	d’una	perspectiva	positiva	i	
empoderadora.	Aquest	taller	va	destinat	a	persones	
joves entre 14 i 16 anys del col·lectiu LGTBIQ+.	
El	taller	es	farà	presencialment	el	18	de	juny,	de	17h	
a	19h,	a	Cal	Drac.	És	gratuït	però	cal inscripció prèvia 
(de les 8h del 24 de maig a les 20h de l’11 de juny).
+ info i inscripcions: plaestanyjove.cat

GUIA D’ESTIU 2021
Des	de	l’Oficina	Jove	hem	elaborat	la	‘Guia	d’acti-
vitats	d’estiu	2021’.	Aquesta	guia	és	un	recull,	en	
format	de	revista	digital,	de	totes	les	activitats	de	

lleure	i	d’esports	que	al	llarg	d’aquest	estiu	entitats	
i	empreses	duran	a	terme	a	la	comarca	del	Pla	de	
l’Estany.	Podeu	consultar	la	guia	a	plaestanyjove.cat

AULA D’ESTUDI
Ara	que	s’acosten	els	exàmens	finals	convé	trobar	
un	lloc	tranquil	per	poder	estudiar	i	concentrar-se.	
L’Oficina	Jove	i	la	Biblioteca	de	Banyoles	organitzen	
un	any	més	l’Aula	d’estudi.	Del 17 de maig al 10 
de juny	la	biblioteca	amplia	el	seu	horari	habitual	
i	obre	també	els	caps	de	setmana,	per	a	estudiants 
de 16 anys o més.	Només	cal	presentar	el	DNI	per	
poder	gaudir	d’aquest	servei.
+	info:	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	
i	ens	ocuparem	que	qui	en	necessiti	un	i	no	pugui	
comprar-se’l	l’aprofiti..

CURSOS,	TALLERS,	LECTURA	ESPORT,	CONCURSOS...

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

Hotel Mirallac

A PROP DE L’ESTANY, BOTIGA DE PROXIMITAT

C/ Winthuysen, 12 Banyoles
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PREINSCRIPCIONS A L’ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA DE BANYOLES (EMMB)	
Reserva	la	teva	plaça	per	al	curs	2021-2022.	Des	dels	
3	anys	fins	a	adults.	Fins l’11 de juny
www.emmb.banyoles.cat

PORTES OBERTES A L’ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA DE BANYOLES (EMMB)
Vine	a	conèixer	l’EMMB	fins al 4 de juny
Inscripció	prèvia	a	emmusica@ajbanyoles.org

CONCERTS DE FINAL DE CURS DE L’EMMB
Després	de	més	d’un	any	sense	poder	realitzar	con-
certs,	durant	aquests	set	dies	les	diferents	formacions	
instrumentals	i	vocals	de	l’EMMB	oferiran	concerts	
i	audicions	mostrant	el	repertori	treballat	al	llarg	
del	curs.
Del 15 al 22 de juny
Espais	i	horaris	per	concretar	(consultar-ho	a	www.
ateneu.banyoles.cat)

Kayak del Ter www.kayakdelter.com • info@kayakdelter.com

Descobreix el Ter 
a Colomers

Estem a 15 minuts 
de Banyoles.

PARTICIPACIÓ DE LA JOB BLAMA A LA 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE FLORS
Les	dues	seccions	de	la	Jove	Orquestra	de	Banyoles	(JOB)	
Batenvic	i	el	Quartet	Ateneu,	una	formació	formada	
per	alumnes	de	corda	de	nivell	avançat,	oferiran	un	
concert	en	el	marc	del	Festival	Simfònic,	que	ofereix	
més	d’un	centenar	de	concerts	simultanis	i	gratuïts	
a	100	indrets	del	país.	Divendres 4 de juny 18 i 20 h
Claustre del Monestir

CONCERT DE LA JOB BATENVIC I DEL QUARTET 
ATENEU AL FESTIVAL SIMFÒNIC 
Les	dues	seccions	de	la	Jove	Orquestra	de	Banyoles	
(JOB)	Batenvic	i	el	Quartet	Ateneu,	Dissabte 12 de juny
19 h Claustre del Monestir

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY
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AULA D’ESTUDI (FINS AL 10 DE JUNY)
La	Biblioteca	obre,	fora	del	seu	horari	habitual,	i	ofe-
reix	un	espai	silenciós	i	tranquil,	apte	per	a	l’estudi	
i	el	treball.	L’Aula	d’estudi	és	un	servei	adreçat	a	
investigadors	i	estudiants	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	5	de	juny	i	diumenge	6	de	juny
10:30-14:00	/	16:00-22:00	h

HORARI	ESPECIAL	ENTRE	SETMANA
Del	1’al	10	de	juny
Matins:	de	dimarts	a	divendres:	10:00-14-00	h
Tardes:	de	dilluns	a	divendres:	16:00-22:00	h

HORA DEL CONTE
BiBicontes
A	càrrec	de	David Planas
Dimecres 16 de juny / 10:30 h / Biblioteca Comarcal 
Petits	sons,	historietes,	titelles,	poesia	i	música	per	
als	més	petits	de	la	casa.	Cançons,	objectes	i	titelles	
serviran	per	enllaçar	petites	narracions	i	crear	un	
món	màgic	i	sorprenent.

CLUB DE LECTURA INFANTIL  
Manual per combatre dracs mortífers,	
de	Cressida Cowell	
Dijous  17  de juny / 17 h / Biblioteca Comarcal
El	pare	del	Singlot	Sardina,	el	cap	de	la	tribu,	ha	
prohibit	al	seu	fill	que	entri	a	la	biblioteca	perquè	
pensa	que	els	llibres	són	dolents	per	a	la	salut.	Però	

ell,	d’amagat	del	pare,	hi	entrarà	i	descobrirà	un	
secret	que	canviarà	la	seva	vida	i	la	de	la	tribu.	Al	
final	del	llibre	trobareu	un	diccionari	de	dragonès,	
l’idioma	dels	dracs.

CLUB DE LECTURA
Canciones,
de	Federico Garcia Lorca
Dimarts 22 de juny 19:00 h al Museu Darder	Federico	
García	Lorca	(1898-1936)	poeta	i	dramaturg.	De	la	
seva	rica	producció	literària	destaquem	el	Poema	de	
cante	jondo	(1921),	Canciones	(1927)	i	Primer	roman-
cero	gitano	(1928),	obres,	de	les	quals,	comentarem	
alguns	poemes	i	fragments

English reading club
All	things	Bright	and	Beautiful
Dimecres 16 de juny / 20 h/ Biblioteca Comarcal
Join	us	in	reading	a	wide	variety	of	authors	with	
the	opportunity	to	practise	your	English	in	relaxed	
discussions	with	Susan Baker

CONCURS / Gratuït
L’Endevinalla de la Rita: Quin l’encerta l’endevina!
Cada	mes	la	Rita	Xuclalletra		proposa	una	endevi-
nalla.	Per	participar-hi	cal	emplenar,	amb	la	vostra	
resposta,	la	butlleta	que	trobareu	a	la	Biblioteca	o	
enviar	un	correu	electrònic	a:	biblioteca@ajbanyoles.
org	indicant	la	respost,	el	nom	i	cognom	i	l’edat.	
Entre	totes	les	butlletes	i	els	correus	correctes	sor-
tejarem	un	llibre.	Per	a	nens	i	nenes	fins	als	11	anys.

UN SIMPÀTIC ORELLUT
QUE BRAMA FORT
PERQUÈ ÉS MOLT TOSSUT

Tel.	972	58	38	98	www.laltell.cat	biblioteca@porqueres.cat

TALLER FAMILIAR SOBRE INSECTES POL·LINITZADORS
Divendres 4 a 2/4 de 6 de la tarda	CONSTRUCCIÓ	
D’HOTEL	D’INSECTES.	a	càrrec	d’Associació Gestió 

CURSOS,	TALLERS,	LECTURA	ESPORT,	CONCURSOS...
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BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

Natural.	Adreçada	a	famílies	amb	nens	i	nenes	a	
partir	de	6	anys.	Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia: mitjançant formulari 

L’HORA DELS MÉS PETITS 
Dimecres 9 a 2/4 de 6 de la tarda	LENTAMENT
a	càrrec	de	Cacauet teatre.	Activitat	adreçada	a	
famílies	amb	nens	i	nenes	de	0	a	3	anys.	Aforament	
limitat.	Cal inscripció prèvia: mitjançant formulari 

VISITA GUIADA A L’ESTUDI TALLER CARLES FONTSERÈ
Dissabte 12 a les 7 de la tarda
S’ofereix	visita	guiada	a	l’estudi	taller	del	polifacè-
tic	artista	Carles	Fontserè.	Aforament limitat. Cal 
inscripció prèvia: mitjançant formulari 

CLUB DE CINEMA   											
Divendres 11 a  les 7 de la tarda	Projectarem	la	
pel·lícula	CAROL	dirigida	per	Todd Haynes.	Adapta-
ció	cinematogràfica	de	la	novel·la		homònima	de	
Patricia Highsmith
Divendres 18 a  les 7 de la tarda	Ens	visitarà Imma 
Merino Professora	d’Història	del	cinema	i	d’Anàlisi	
dels	mitjans	de	comunicació	a	la	Facultat	de	Lletres	
de	la	UdG		.	Tertúlia	oberta	a	tothom.	Aforament limi-
tat. Cal inscripció prèvia: biblioteca@porqueres.cat

HORA DEL CONTE 
Dimarts 15 a 2/4 de 6 de la tarda	CANVIA	EL	XIP.	
RECICLA’LS!	a	càrrec	de	Sol	Galatro.	Activitat	adre-
çada	a	nens	i	nenes	a	partir	de	4	anys.	Aforament	
limitat.	Cal inscripció prèvia: mitjançant formulari

TALLER PER ADULTS DE REPARACIÓ D’APARELLS 
ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS 
Dimecres 16 a les 6 de la tarda	(Durada	2h).	Us	
proposem	un	taller	per	adults	Els	petits	electrodo-
mèstics:	Com	cuidar-los	i	fer	reparacions	senzilles
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: mitjançant 
formulari 

CLUB DE LECTURA
Dimecres 30 a les 7 de la tarda.	Comentarem	el	
llibre	El fill de l’italià	amb	el	seu	autor	Rafel Nadal
Aforament	limitat.	Cal inscripció prèvia: mitjançant 
formulari

SALA D’ESTUDI
Del 1 fins al 22 de juny	(ambdós	inclosos)
De	dilluns	a	divendres	fins	a	les	20.30	h	per	estudiants	
universitaris	i	de	batxillerat.	Sala	amb	WiFi

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

Elaboració pròpia
Carns de qualitat
Fem safates de formatges 
i embotits i preparem càterings

ToT Bo
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L’altell 
Ens agrada llegir

C/Canal	2	-	Tel.	972	580	270	www.laltell.cat

Dijous 3 a les 20h.	Club de 
lectura (adult) del llibre Amor 
i no.	Comptarem	amb	la	seva	
autora, Alba Dalmau	i	l’edito-
ra,	Rosa Rey.	-Inscripció prèvia 
a la llibreria- Lloc: Espai Eat 
Art

Dissabte 5 de juny.	Club de lectura Janosch amb 
la col·lecció de llibres de Bitmax & Co.	Amb	en	
Bitmax,	la	Mus	i	en	Wagner	descobrirem	que	ajudar	
als	altres	és	una	gran	aventura.

Dissabte 5 de juny. Tarda boja amb els creadors 
de l’Agus i els Monstres i... Bitmax & Co.	Jaume 
Copons	i	Liliana Fortuny.	Hora:	17h	Inscripció	prèvia	
a	la	llibreria-	Lloc: Espai Eat Art +7 anys. Jugarem a 
cartes, xerrarem, riurem i es signaran llibres!

Dilluns 7. Club Astrid Lindgren	(8-10	anys)	parlarem	
del	llibre	L’elefant,	de	Peter Carnavas.	-Complet-
Club Roald Dahl	(10-12	anys)	parlarem	del	llibre	
Los	espeluznantes	casos	de	Margo Maloo,	de	Drew	
Weing	-Complet-

Dijous 10 de juny a les 19:30h 	
En viu i en directe amb J.M. 
Fonalleras i Marc Vicens.	Con-
versaran	sobre	el	llibre	Tot	el	
que	hi	veig.	Lloc: Espai Eat Art. 
Inscripció prèvia a la llibreria

Dilluns 14 de juny a les 19:30h 
En viu i en directe amb Hajar 
El Housaini i Xavier Rull.	Pre-
sentació	del	llibre	Per què dels 
colors en diem com en diem? 
Presentarà David Pagès i Cas-
sú, professor	i	escriptor.	Lloc 
Espai Eat Art. Inscripció prèvia 
a la llibreria.

Dimarts 15 Club de lectura Oscar Wilde	amb	el	
llibre	Tot	per	l’aire,	de	Jason Reynolds.	-	Complet-

Dimecres 16 a les 19:30h. En viu i en directe amb 
Laia Fàbregas.	Presentarà	el	seu	llibre:	No	escriuré	
la	teva	història.	Lloc:	Espai	Eat	Art.	Prèvia	inscripció	
a	la	llibreria.

Reserveu-vos el dia 8 de juliol:	Torna	la	Nit	de	
Narradors!

CASAL CÍVIC BANYOLES
972571162	/	cc.banyoles@gencat.cat

SERVEIS
Oficina d’Afers Socials i Famílies
Horari	d’atenció	:	dimarts	de	10	a	14h	Cal	cita	prèvia:	
900	922	631	-900	400	012	www.gencat.cat
Punt d’assessorament digital
Horari	d’atenció:	dimecres	de	9	a	16h
Cal	cita	prèvia:	645	43	42	59	–	972	57	35	50
Cita	per		correu:	digital@plaestany.cat
Podologia
Per	a	majors	de	60	anys	dijous,	a	partir	de	les	9	h
cal	cita	prèvia	trucant	al	972571162
Cafeteria menjador el Travertí
Menú	diari	obert	a	tothom	i	diumenge	menú	espe-
cial.		Per	a	reserves	trucar	al	972575020
Perruqueria unisex
Per	a	majors	de	60	anys	Dimecres	tot	el	dia	i	diven-
dres	de	9	a	13	h	cal	cita	prèvia	trucant	al	972571162

ACTIVITATS
Continuen	els	tallers	programats	en	format	telemàtic.

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

CURSOS,	TALLERS,	LECTURA	ESPORT,	CONCURSOS...
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Divendres	15:15h	-	16:30h	Ioga	18h	-	19:30h	Ioga 
Adults

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

CARME BADOSA
ACUPUNTURA	I	TERÀPIES	ORIENTALS

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

C/	Sant	Martirià,	177	Tel.	669	744	759

ARISMA
By Lídia Ferrer

 

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

FORMACIÓ ESPORTIVA

CURS DE FORMACIÓ PER ENTITATS ESPORTIVES

4a jornada	–	El	triple	impacte	de	les	entitats	espor-
tives.	Identificació	de	l’impacte	esportiu,	social	i	
ambiental.
Data:	14	de	juny	de	2021	Horari:	19	a	21h
Format:	Virtual	des	de	la	plataforma	Zoom
Destinataris:	Entitats	Esportives	del	Pla	de	l’Estany

5a jornada	–	Els	recursos	humans	de	l’entitat.
Relacions	laborals	i	voluntariat.
Data:	28	de	juny	de	2021	Horari:	19	a	21h
Format: Virtual	des	de	la	plataforma	Zoom
Destinataris: Entitats	Esportives	del	Pla	de	l’Estany

ACTIVITATS AMB  INSCRIPCIONS OBERTES

JOCS EMPORION
Rutes	interactives	(Activitat	per	famílies)

Casal	Del	23	de	juny	al	6	d’agost	i	del	23	d’agost	
al	10	de	setembre	2021	HORARI:	De	9	a	13h	QUI:	
Nenes	i	nens	de	3	a	10	anys	PREU:	60	€/setmana	
56€/descompte	Acollida	Matins	De	8	a	9h	i	de	13h	
a	13.30h	3€/dia	Menjador	amb	carmanyola
De	13h	a	15h				5€/dia

Tallers creatius	(per	grans)	ON:	Espai	annex	a	Kin-
cakau	DATES:	del	28	de	juny	al	30	de	juliol	i	del	

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

23	d’agost	al	10	de	setembre	HORARI:	De	9	a	13h	
QUI:	De	10	a	14	anys	(aprox)
PREU:	80€/setmana	o	18€/dia	(inclou	material	
dels	tallers)	75€/setmana	o	16,5€/dia	descompte

Tallers de tardes ON:	a	Kincakau	DATES:	del	28	de	
juny	al	30	de	juliol	i	del	23	d’agost	al	10	de	setem-
bre	HORARI:	De	15h	a	18h	QUI:	De	3	a	12	anys	PREU:	
10,5€/dia	o	38€/4	tallers	10€/dia	amb	descompte.
Descomptes:	Germans,	Família	nombrosa	i	mono-
parental.

Per més info pot enviar un email al 625 217 482 o 
kincakau@gmail.com www.kincakau.cat
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Ruta interactiva de Palol de Revardit
Període:	Del	31	de	maig	al	6	de	juny
Punt d’inici:	Castell	de	Palol	de	Revardit
Horari:	Lliure,	al	punt	d’inici	es	trobarà	la	primera	fita.

Ruta interactiva d’Esponellà
Període:	Del	5	al	6	de	juny
Punt d’inici:	Ajuntament	d’Esponellà
Horari:	Lliure,	al	punt	d’inici	es	trobarà	la	primera	fita.

CASAL D’ESTIU 2021
Període:	Del	12	d’abril	al	10	de	juny	del	2021
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)

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	manteniment	i	millora	de	
la	condició	física
Inscripcions:	Directament	el	primer	dia	de	l’activitat	
al	parc	urbà	de	salut	
Més	Informació.:	www.ceplaestany.cat

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Dates:	Del	22	de	setembre	al	22	de	juny	
Lloc: Banyoles,	Cornellà	del	Terri,	Esponellà	i	Sant	
Miquel	de	Campmajor

Dilluns a divendres 
de 5:30h a 22h

Dissabte de 8h a 15h
Diumenge i festius tancat

Ronda Monestir, 80 Banyoles
Tel. 972 57 40 56

Ronda Monestir, 80 Banyoles
Tel. 972 57 40 56

Destinataris:	Adults	i	Gent	Gran
Activitats: Activitats	de	manteniment	i	millora	de	
la	condició	física
Inscripcions:	Al	telèfon	del	Consell	Esportiu	
972	58	13	44

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

IOGA
Dates: Del	24	de	setembre	al	17	de	juny
Horari:	Dimecres	de	16.30	a	17.30	h.	Divendres	de	
10.30	a	11.30	h
Destinataris:	Adults	i	Gent	Gran
Activitats:	Ioga	Suau
Inscripcions:	Al	telèfon	del	Consell	Esportiu	
972	58	13	44
+Info.: www.ceplaestany.cat

CURSOS,	TALLERS,	LECTURA	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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Gradua la teva ullera 
a Vistaoptica, i gaudeix de l’esport!

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

de dilluns a divendres: 9:30-13:30h i 16:00-20:00h dissabte 10:00-13:30h
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ATLETISME
12/06/21	Campionat	de	Catalunya	de	pro-
moció	(prèvia)	(a	designar)
19/06/21	Campionat	de	Catalunya	Sub16	
(prèvia)	(a	designar)
26/06/21	Campionat	de	Catalunya	de	pro-
moció	(final)(a	designar)
27/06/21	Campionat	de	Catalunya	Sub16	
(final)	(a	designar)

CAIAC POLO
11/06 a 13/06/21	III	Copa	d’Espanya	Sub21	
a	Madrid
18/06 a 20/06/21	IV	Copa	d’Espanya	Abso-
lut	a	Madrid

PIRAGÜISME
04 a 06/06/21	Eco-Kayac	a	Tarragona
12/06/21	Campionat	de	Catalunya	de	
velocitat	a	Castelldefels
19/06/21	Campionat	de	Catalunya	de	caiac	
de	mar	a	Tarragona
25 a 27/06/21	Eco-Kayac	a	Costa	Brava

REM
04 a 06/06/21 Campionat de Catalunya 
a Banyoles
18 a 20/06/21	Campionat	d’Espanya	a	
Villareal

TRIATLÓ
13/06/21	2n	classificatori	europeu	-	Cam-
pionat	d’Espanya	a	Portugalete
13/06/21	Trirelay	de	Pineda	a	Pineda	de	
Mar

NATACIÓ
18 a 20/06/21 Campionat Espanya Aigües 
Obertes a Banyoles

18-19-20 JUNY 2021 SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

Cursets de natació
Estiu 2021
•		Torns	setmanals	del	5	al	
30	de	juliol,	cada	dia	de	
dilluns	a	divendres

•		45	minuts/dia	diferents	
horaris	segons	l’edat

•		Nascuts	entre	2009	i	2017
•		Preinscripcions	a	partir	
de	l’1	de	juny
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Fes-te soci 
del 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!

Vàlid fins al 30 de juny de 2021
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Ioga Embaràs
Presencial i online

Dilluns 17:15 h a 18:30 h
ombanyoles.com / 625 855 812

Un lluminós camí 
per compartir

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

PAT

JORDI PUIGDEVALL
Craneosacral biodinàmica • Quiromassatge
Massatge Thai • Reflexologia podal

C/Sta Maria 3 1er B - Banyoles 606 040 235
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Després d’un any terrible, en que les 
nostres vides s’han posat de cap per 
avall, (ens hem hagut d’acostumar 

al «toc de queda», a anar tapats amb una 
mascareta, a mantenir les distàncies inclús 
amb els nostres familiars i amics més 
estimats...) per fi sembla que entreveiem 
la llum al final del túnel... De fet es percep 
en l’aire el desig de deixar enrere tot això, 
el temps acompanya, els dies són llargs, 
s’ensuma la llibertat!

En termes de filosofia Taoista, aquest últim 
any ens ha connectat amb la polaritat Yin 
de la energia: manca de moviment, paràlisi, 
aïllament... suma-li que l’hivern és també 
l’estació de l’any més Yin, fret, foscor, silenci...

Una de les idees fonamentals de la teoria 
del Yin-Yang, es que no hi ha cap situació 
que perduri eternament, sempre estem en 
un punt del cicle Yin  Yang o Yang  Yin i 
quan s’arriba al punt més tens, on una de les 
dues polaritats s’està manifestant al màxim, 
llavors el cicle canvia de direcció.

Ho hem viscut d’una manera tant clara 
aquest últim any! Que ara que el cicle ja ha 
començat a girar del Yin al Yang... correm el 
perill de passar-nos de la ratlla!!

Des de fa temps que, com a Acupuntora, em 
fixo molt en l’impacte que tenen sobre la salut 
les petites coses que considerem «normals» 
i, des de fa anys intento donar consells als 
meus pacients per mirar de moderar els 
efectes d’aquests «cicles».

La meva conclusió és que, en general, l’estiu 
ens passa factura. Ens encanta per que podem 
quedar amb amics i família en bars i terrasses, 
perquè podem sortir de nit, que es quan s’està 
millor, prenem el sol fins rostir-nos, mengem 
gelats, bevem alcohol, els nens van a dormir 
tard i els adults encara més...  Però questa 
activitat continuada durant 2 o 3 mesos ens 
deshidrata i esgota. La conseqüència és que, 
quan arribi la tardor i després l’hivern estarem 
més vulnerables, els nostres mals de sempre 
tornaran a fer acte de presència, i el sistema 
immunitari estarà  fluix per afrontar de nou 
els reptes de l’hivern.

Aquest any venim d’un hivern molt més Yin 
que cap altre, perquè el confinament ens ha 
obligat a tancar-nos més que mai... l’impuls 
natural ens portarà a passar de cop a l’altre 
extrem, hi hem de posar consciència, perquè 
passar d’una polaritat extrema a l’altre es, 
sempre, desaconsellable, però aquest any 
encara més! Si no volem repetir un hivern 
com el que hem passat, la prudència i el sentit 
comú hauran de guiar-nos els propers mesos.

En resum, per gaudir d’aquesta fase del cicle 
Yang i recarregar piles, et recomano que aprofitis 
per passejar gaudint de la natura, banyar-te al 
mar o a l’Estany en hores de poc sol, les trobades 
d’amics en grups reduïts assaborint la bona 
companyia en calma,... en definitiva obrir-se sí, 
però moderant l’impuls d’expansió.

Desconfinats, 
del Yin al Yang

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

REFLEXIONS DE VIDA I SALUT

Bon estiu!
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36 Anys
mimAnT EL 
TEu cos!!

www.saloyang.com
t 972 57 40 91 • m 619 707 755

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

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

SERVEI INTEGRAL I 
ALTAMENT QUALIFICAT

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

972 58 09 50 / 654 85 79 50
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Tel. 972 57 61 13
info@lilaperfumeria.com
www.lilaperfumeria.com

Aquest mes de juny ens 
traslladem.

Amb l’essència de sempre, ens 
trobareu al carrer de la Canal, 38
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EL “BON REPÒS” 
Aquesta	curiosa	instantànea	ens	transporta	als	anys	50’.	Un	dels	paratges	més	sim-
pàtics	de	la	nostra	vila,	a	prop	de	l’estany	aquest	establiment	precursor	del	descans	
turístic	i	recreatiu.	Al	passeig	Dalmau	lloc	on	durant	molts	anys	s´hi	celebrà	l’aplec	de	
la	sardana	i	força	anys	abans	de	que	s’hi	construïs	el	Camp	de	Futbol	municipal	del	C.D.	
Banyoles,	era	lloc	d’encontre	i	d’esbarjo	per	molts	banyolins	i	caminants	d’arreu	en	el	
se	transcòrrer		per	les	vores	de	l’estany	i	el	passeig	Dalmau,	o	fent	camí	cap	a	la	Puda.
Observeu	a	la	foto	presa	el	setembre	de	1955,	el	curiós	entarimat	sobre	el	que	s’alça	
el	popular	“xiringuito”	i	l’ampli	tendall	que	protegeix	les	taules	i	cadires	on	els	clients	
degustaven	el	berenar	o	prenien	el	“vermout”	tot	fent	la	partida	de	cartes.
La	vespa	i	el	ciclomotor,	(aleshores	“tecnologia	punta”)		ens	transporten	pausadament	
a	l’aire	melancòlic	i	curiós	dels	anys	50’,	un	temps	en	que	segurament	no	hi	havia	ni	
tanta	pressa	ni	tanta	massificació	com	en	els	nostres	dies.

Venda i reparació de: TV, Dvd, 
Videos, Equips de Múscia i Petits 

electrodomèstics

Passeig de la Indústria, 56 Banyoles Tel. 972 57 56 64

FOTO	RECORD Arxiu	Consell	Comarcal	del	Pla	de	l’Estany,	col·lecció	de	Lluís	Marti.



85_l’agendajuny

photoart_minimalistnature

Ànec	Mandarin,	a	l’Estany	de	Banyoles.	Maig	2021	(A.F.S.)
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L’Ajuntament	de	Banyoles	ha	editat	
un	llibret	titulat	“	Incivisme	Il·lustrat”,	
no	tinc	crítica	del	que	proposa,	encara	
que	en	aquests	moments	de	post	pan-
dèmia	em	sembla	que	la	despesa	en	
diner	públic	en	fer	10.000	exemplars	
és	podria	haver	reduït	en	uns	cartells	
penjats	als	comerços	i	digitalment	a	
xarxes.

La	resta	del	pressupost	podria	anar	a	
aplicar-se	el	civisme	a	ells	mateixos	
arreglant	aquest	aparcament	de	la	
Draga,	que	fa	anys	que	està	ple	de	
sots	i	on	circular	és	tot	un	repte	per	
no	deixar-te	el	sou	en	mecànics.	
Srs/es	de	l’Ajuntament	com	es	nota	
que	tenen	pàrquing	propi.	Poden	ser	
realment	cívics	i	posar	en	condicions	
aquest	aparcament??	

  LA IMATGE CRÍTICA 

Busquem	opinions,	idees,	crítiques	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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TAPES 
VARIADES 

ENTREPANS 
I VINS

Tapeoel
De diumenge a 
dijous de 8 del 
matí a 10 de la nit
Divendres i dissabte 
de 8 del matí a 
12 de la nit

C/ Valls, 68
17820 Banyoles
Tel. 658 453 758
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El 90% del pes de la mongeta tendra és aigua, 
un 2,5% fibra i una petita proporció correspon 
a hidrats de carboni i proteïna que es troben 
concentrats en les llavors. Pel que fa a l’aportació 
de vitamines és de destacar la vitamina A i la C i vi-
tamines del grup B i pel que fa a minerals: potassi, 
calci, magnesi i crom.
Quan anem a comprar-les, hem de vigilar que 
siguin fresques, si acostem els dos extrems de la 
tavella i es doblega sense trencar-se, vol dir que 
no és gaire fresca, en canvi, si es trenca i apareix 
una gota d’aigua és indicatiu de frescor. 

MONGETA TENDRE

L ’hort i el jardí 
al mes de juny

Mongetes 
tendres amb 
pernil i tomàquet

Ingredients

• 80 g de monge-
tes tendres

• 150 g de pernil
• 4 talls sencers de 

pernil
• 3 tomàquets 

madurs 
• Una fulla de 

llorer
• 2 grans d’all
• Sucre

Preparació
Primer de tot bullim les 
mongetes procurant que 
no ens quedin massa 
cuites, al dente, les escor-
rem i les apartem.
Escaldem els tomàquets 
amb aigua, els pelem i 
treiem el cor i les llavors. 
Seguidament els tallem a 
daus petits.
En un cassó posem els 
alls sencers i els dorem. 
Un cop hagin agafat color 
hi afegim el tomàquet, 
el llorer, sal i sucre, i dei-
xem que cogui fins que 
quedi ben concentrat.
Tot seguit en una paella 
hi posem una mica d’oli 
i els 150 g de pernil 
tallats a la juliana, ho 
deixem fins que surti el 
greix i després hi posem 
les mongetes tendres. 
Deixem sofregir una 
mica. Finalment hi posem 
el tomàquet, deixem 
que cogui tot plegat una 
estona, que agafi tem-
peratura, i ja ho tindrem 
enllestit. Ho emplatem 
amb forma de muntanya 
i a sobre hi posem un tall 
de pernil sencer passat 
per la planxa o fregit, 
fent que quedi cruixent.
Si es vol també s’hi pot 
afegir una mica de for-
matge i gratinar-ho.(F
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Hort  Sembrarem i plantarem carbassons, 
cebes, espinacs, tomates tardanes, mon-
getes, enciams, moniatos, bitxos,... Recol·
lectarem alls, albergínies, cebes, escaroles, 
espinacs, pèsols, patates primerenques, 
cigrons, enciams, mongetes tendres, cogom-
bres, carbassons, maduixes i faves. Lliga·
rem enciams i escaroles. Farem protecci·
ons per a protegir les tomateres del sol fort i 
també de les pluges i humitats. Cal nasprar i 
esporgar les tomateres. S’ha de deixar la tija 
principal i tallar els xucladors de les vores. 
S’ha de tenir cura que les tomateres estiguin 
ben seques. Per prevenir la majoria de les 
malalties de les tomateres s’ha de fer la 
següent barreja: sulfat de coure, sofre, calç 
viva i aigua fent una pasta que s’aplica amb 
un pinzell al peu de la tomatera (uns 20 o 30 
cm.). El mateix producte, amb més aigua, es 
pot aplicar a tota la planta polvoritzant-la.

Jardí Sembreu les llavors d’anemones. 
Colliu pèssols d’olor per perllongar la flora-
ció. El jardí d’estiu és ple de flors per gaudir 
i collir

Remeieres Sembreu coriandre i fonoll 
(del fonoll s’utilitza el bulb per menjar i 
les llavors per aromatitzar i fer infusions). 
Planteu safrà i colliu herba de Sant Joan 
menta i orenga

Juny brillant, 
estiu abundant
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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

CENTRE DE JARDINERIA
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Plantes, flors 
i planters d’horta

Josep Pla Caldas
Gerent i administrador

t 685 459 743 josepplacaldas@gmail.com
www.planteriflors.es

merCaTs seTmaNaLs
dimarts verges • dimecres banYOles • divendres celrÀ 

• dissabte sTa. crisTina • diumenge QuarT
Venda ambulant
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GUARDEM CARAVANES I AUTOCARAVA-
NES a Borgonyà amb dret a aigua i llum. 
972 59 41 01 / 629 513 654

VENC PEDRES PRECIOSES del Brasil, 
tallades. Ideal per joies o col·leccionistes. 
Aiguamarines, maragdes, turmalines, 
topazi. Contacte: guesheh@gmail.com

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

VEN TERRENY 1.425 m2 a Puig Suris 
vistes estany i a Rosas 145.000 Euros. 
609 386 651

VENC MASIA/CASTELL a Camós 609 
386 651

VOLS APRENDRE A TOCAR UN INSTRU-
MENT O A CANTAR? Llicenciada en Música 
dona classes de llenguatge musical, pia-
no, guitarra, baix, ukelele, veu i bateria. 
Karla 661 01 76 27

COSTA PERRUQUER, 
Cita previa: Telf. 972 57 04 61 Whats: 
609 386 651. 
Nova Web www.costaperruquer.com 

RESTAURACIÓ i decoració de mobles i 
objectes, pressupost sense compromis. 
tel. 667 940 819 www.obrador3a.com

TALLERS de restauració, decoració, reci-
clat de mobles i objectes a Vilafreser tel. 
667 940 819 (Tere) www.obrador3a.com

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

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

Es busca persona per treballar a temps 
parcial, en el sector de l’estètica.Envieu 
el currículum info@esteticarisma.com

FARMÀCIES DE GUÀRDIA  JUNY
Dimarts 1 ESTEVE ALSIUS  Dimecres 2 JORDI OMEDES  Dijous 3 NÚRIA BALLÓ  Divendres 4 ROSA ALSIUS  
Dissabte 5 JOAN GRATACÓS  Diumenge 6 JOAN GRATACÓS  Dilluns 7 EVA LLAVERIA  Dimarts 8  MARIA 
FÀBREGA  Dimecres 9 FRANCESC FIGUERAS  Dijous 10 ESTEVE ALSIUS  Divendres 11 JORDI OMEDES  
Dissabte 12 ROSA ALSIUS   Diumenge 13 ROSA ALSIUS   Dilluns 14 ALBERT MASGRAU Dimarts 15 JOAN 
GRATACÓS  Dimecres 16 EVA LLAVERIA  Dijous 17 MARIA FÀBREGA  Divendres 18 FRANCESC FIGUERAS  
Dissabte 19 JORDI OMEDES  Diumenge 20 JORDI OMEDES  Dilluns 21 NÚRIA BALLÓ Dimarts 22 ROSA 
ALSIUS  Dimecres 23 ALBERT MASGRAU Dijous 24 JOAN GRATACÓS  Divendres 25 EVA LLAVERIA  Dis-
sabte 26 FRANCESC FIGUERAS  Diumenge 27 FRANCESC FIGUERAS Dilluns 28 ESTEVE ALSIUS  Dimarts 
29 JORDI OMEDES  Dimecres 30 NÚRIA BALLÓ

El Mirador 
de l’Estany

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

elmiradorestany@gmail.com 
www.elmiradorestany.com

Tel. 972 58 04 63

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

Residència 
per a gent gran

ANUNCIS PER PARAULES  publiqueu gratuïtament lagendabanyoles@gmail.com

DONACIÓ DE SANG
 Dissabte 5 de juny De les 10:30 a les 20h 

 Pavelló de Can Puig
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Menú diari  i de 
Cap de setmana
Dilluns tancat

L’ESPORTIU BRASA

BAR RESTAURANT
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L’elefant, de Peter Carnavas. 
Editorial Pagès editors

Trobar	lectures	com	aquesta	és	un	regal.	Aquesta	narració	
explora	les	relacions	familiars,	la	solitud,	la	tristor,	l’amor	
i	l’esperança...	Temes	molt	universals,	però	molt	difícils	de	
tractar.	Moltes	vegades	els	llibres	ens	ajuden	a	donar	visi-
bilitat	temes	que	donen	peu	a	converses	molt	interessants.

L’elefant	és	sensible	a	parlar	de	la	depressió	d’una	mane-
ra	preciosa.	Carnavas	treu	el	tema	sense	esmentar-lo	amb	
una	delicadesa	bella	i	plena	de	confiança.

L’emoció	es	respira	en	moltes	pàgines.	La	relació	de	la	pro-
tagonista,	Olive,	amb	el	seu	avi	és	meravellosa.	Ell	li	fa	des-
cobrir	que	la	vida	té	màgia	i	que	cadascú	la	pot	fer.	També	
el	lligam	amb	l’Arthur,	el	seu	millor	amic	és	encantadora.

Una	bona	literatura	infantil	per	a	treballar	a	l’aula	i	a	casa.	Per	explorar	el	dolor	elefant	del	
pare	i	la	tristesa	de	l’avi,	que	commou.	Com	també	parlar	d’amics	imaginaris.

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

IRENE TORTÓS-SALA
LLIBRETERA

 @LlibreriaLAltel  @llibrerialaltell   @llibrerialaltell

RECOMENACIONS LITERÀRIES

Serinyà presenta ‘La provatura’, el 10è 
volum dels Contes de Llegenda del Pla 
de l’Estany
El	 desè	 títol	 de	 la	 col·lecció	Contes	de	 Llegenda	
del	 Consell	 Comarcal	 del	 Pla	 de	 l’Estany	 ja	 ha	
vist	 la	 llum.	Es	 tracta	de	 ‘La	provatura’,	una	 lle-
genda	de	Serinyà	a	la	que	Vicenç	Viñas	ha	donat	
forma.L’Ajuntament	de	Serinyà	van	encarregar	la	
redacció	de	 la	història	 a	Vicenç	Viñas	el	mes	de	
maig	de	l’any	passat	i	a	finals	d’estiu	ja	l’havia	acabat,	creant	una	història	en	la	que	es	
critica	la	tafaneria	i	la	falta	de	respecte	a	la	gent	gran.	L’autor	es	va	inspirar	en	la	llegenda	
de	‘La	Provatura’,	que	gira	al	voltant	de	La	Codonya	i	la	Sacutella,	dues	bruixes,	i	un	perso-
natge	que	fa	una	juguesca	per	demostrar	que	són	realment	bruixes.
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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 mi-
llors vistes de l’estany de Banyoles, 
ja sigui als menjadors interiors o bé 
a la gran terrassa. Passeig Darder /
sn. info@restaurantlacarpa.com  
T 972 58 28 25

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

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

STRALL
Cuina casolana, plats combinats, 
carn a la barbacoa. Menú diari de 
dimarts a divendres 10,95€.
Menú cap de setmana i festius 
19,95€. Dimecres i caps de setmana 
arrós a la cassola. Postres casolans!
C/ Llibertat, 67-69 - 17820 Banyoles
T 972 746 040 / 627 149 104

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

MENJAR I BEURE
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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

CAN MASONET
Menú de dimecres a dissabte.
Sopars a la fresca. Dilluns i 
dimarts tancat. Ctra. Pujals dels 
Cavallers, 2 - Cornellà del Terri
T 972 59 40 98



Pg. del Mossèn Lluís Constans, 157 - Banyoles Tel. 972 57 09 34 
C. Major, 30 - Banyole Tel. 972 57 06 76

Coques de Sant Joan

FLECA PASTISSERIA


