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PROGRAMA D’ACTIVITATS

TURISME

Punt de trobada: Església de
Santa Maria de Porqueres
Màx. 25 persones Edat: A partir
de 8 anys. Els menors han d’anar
acompanyats d’un adult.
Preu: gratuïta
Per més informació i reserves:
Oficina de Turisme de l’Estany.
Telèfon 972 58 34 70 turisme@
ajbanyoles.org

ÍNDEX
TURISME 04
O4 DIUMENGE
BIBLIOTECA 08
Ruta guiada
ESPORT/ SALUT 10
LES CARES DE
NOVA
ACTIVITATS FAMILIARS 12 L’AIGUA
Brollador, estanys i llacunes de
Porqueres
10 DISSABTE
VISITES GUIADES 14
Una ruta per la banda més rural i
tranquil.la de l’Estany ens portarà VISITA guiada
ACTIVITATS LITERÀRIES 18 a descobrir diverses cares de VISITA ESTUDI
l’aigua: rieres, fonts, estanyols,
TALLER CARLES
brolladors, llacunes...
ARTS ESCÈNIQUES 12
FONTSERÈ
Un entorn únic, replet d’objectes
MÚSICA 19
i records que permeten resseguir
el periple vital de l’artista.
CINEMA 23
Preu: Tarifa completa 4 euros i
Durada: 2,5 hores
4 l’agendajuliol

tarifa reduïda 2 euros
Durada: 1 hora
Edat: A partir de 7 anys
Reserves i més informació: Bibli-

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

cies slow i esportives a la natura
perquè tu i els teus viviu uns dies
inoblidables a la nostra ciutat.
A les 11:00h

GIMCANA
D’ORIENTACIÓ DIGITAL

ESTUDI TALLER CARLES FONTSERÈ

oteca Carles Fontserè i Oficina de
Turisme de l’Estany – Telèfon 972
58 34 70 – WhatsApp: 690 853
395 turisme@ajbanyoles.org

11 DIUMENGE
ACTIVITAT A
L’ESTANY

CAIAC A L’ESTANY

Els caiacs que utilitzem són
embarcacions obertes amb molta
estabilitat. Després de fer una
petita explicació i equipar-nos
sortirem a navegar per l’estany
de Banyoles, un espai natural
molt tranquil i amb un entorn
meravellós. Es realitzarà una activitat física en contacte directe
amb l’entorn, veurem què amaga

la natura i passarem una bona
estona divertida i coneixerem
nous llocs i altres formes de vida.

Esport i aventura
Amb aquesta experiència
descobriràs l’entorn del Parc de
la Draga i coneixeràs el nostre
territori, la cultura local i l’esport
de Banyoles. Amb l’ajuda de la
brúixola, hauràs de descobrir on
estan amagats els punts d’interès
i tot seguit resoldre enigmes
i reptes amb el mínim temps
possible.

Dia: Diumenge 11 / 11:00h
Preu: 10€/persona
Punt de trobada: Club Natació
Banyoles
Edat: activitat recomanada a
partir de 8 anys

17 DISSABTE

DISSABTE 17 I DIUMENGE
18 DE JULIOL

EXPERIÈNCIA DE
CAP DE SETMANA O
D’UN DIA
Viu intensament un cap de setmana d’experiències a Banyoles.
Millora el teu benestar! Gaudeix
Banyoles intensament, de forma
sostenible i respectuosa amb
l’entorn. Activa’t i gaudeix del
nostre entorn intensament, de
forma saludable i a l’aire lliure.
Hem creat un seguit d’experièn-

Punt de trobada: Oficina de
Turisme de Banyoles
Edat: activitat recomanada a
partir de 8 anys
A les 17:00h

RUTA GUIADA:
ELS RECS DE BANYOLES
Durant la ruta guiada caminarem pel voltant de l’estany per
descobrir les pesqueres i la seva
història. Unes petites construccions que trobem dintre l’aigua de
l’Estany a la riba est i declarades
Bé Cultural d’Interès Nacional.
Punt de trobada: Oficina de Turisme de Banyoles
5 l’agendajuliol

PROGRAMA D’ACTIVITATS

LA GIMCANA DELS RENTADORS

Preu de l’experiència:
Preu cap de setmana (inclou les 3
activitats): 15€ adults / 8€ infants
Preu per un dia (inclou l’activitat/s
d’aquell dia): 10€ adults / 5€
infants
MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:
Oficina de Turisme de Banyoles
telèfon 972 58 34 70
Whatsapp 690 85 33 95
turisme@ajbanyoles.org
de.banyoles.cat

18 DIUMENGE
A les 10:00h

BANY DE BOSC

Activitat de benestar i natura
Estigues en contacte amb
la natura i comparteix les
sensacions que l’entorn natural
et pot fer despertar. Un bany de
bosc és una pràctica de benestar,
de connexió amb la natura que
6 l’agendajuliol

promou la salut però també
augmenta la consciència sobre
la importància de la natura i el
perquè val la pena preservar
els paisatges i l’entorn. Durant
l’experiència d’aproximadament
2 hores no es recorren més de
3 quilòmetres i es fan diverses
propostes per despertar els
sentits, disminuir el ritme i poder
connectar amb la natura.
Punt de trobada: Oficina de Turisme de Banyoles
Edat: activitat recomanada a
partir de 8 anys

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:
Oficina de Turisme de Banyoles
telèfon 972 58 34 70
Whatsapp 690 85 33 95
turisme@ajbanyoles.org
de.banyoles.cat

24 DISSABTE

Gimcana
dinamitzada

LA 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!
Activitat gratuïta
Punt de trobada: plaça Maria Ros
i Gussinyé (porta d’entrada de

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

l’escola La Draga)
Edat: activitat recomanada a famílies amb infants de 4 a 12 anys
MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:
Oficina de Turisme de Banyoles
T. 972 58 34 70 / 690 85 33 95

25 DIUMENGE

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 natural únic.

Hora: 11.00 h al Club Natació
Banyoles
Preu: 10 €/persona (lloguer caiac i
ús de les instal·lacions del CNB)
Durada: 2 hores
Edat: A partir de 8 anys
Reserves i més informació: Oficina
de Turisme de l’Estany – Telèfon
972 58 34 70 – WhatsApp: 690
853 395 turisme@ajbanyoles.org

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’experiències slow i esportives a la natura
perquè tu i els teus viviu uns dies
inoblidables a la nostra ciutat.
A les 11:00h

CAMINADA
MINDFULNESS

Aquesta activitat té per objectiu
desenvolupar l’atenció plena i
a aprendre a entendre la vida
d’una manera diferent, aprofitant
el fantàstic entorn natural de
Banyoles com a bàlsam perquè
puguis re connectar-se amb tu
mateix/a a través de la natura.
Al començar l’activitat s’explicaran diferents tècniques de
relaxació, respiració i observació i
es portaran a la pràctica.
Els participants podran endur-se
els beneficis de la pràctica a casa
seva per conviure plenament en
el moment present.

Preu de l’experiència:
Preu cap de setmana (inclou les 3
activitats): 15€ adults / 8€ infants
Preu per un dia (inclou l’activitat/s
d’aquell dia): 10€ adults / 5€
infants
MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:
Oficina de Turisme de Banyoles
telèfon 972 58 34 70
Whatsapp 690 85 33 95
turisme@ajbanyoles.org
de.banyoles.cat

A les 10:00h

IOGA MINDFULNESS
AL CLAUSTRE DEL
MONESTIR

DISSABTE 31 DE JULIOL I
DIUMENGE 1 D’AGOST

Viu intensament un cap de setmana d’experiències a Banyoles.

Punt de trobada: Oficina de Turisme de Banyoles

01 Agost / Diumenge

31 DISSABTE

EXPERIÈNCIA DE
CAP DE SETMANA O
D’UN DIA

Banyoles. Coneixerem quan es
van construir, per a què servien
i reviurem anècdotes a l’interior
d’algunes d’elles.

A les 17:00h

CONEIX LES
PESQUERES DE
BANYOLES

Les pesqueres són part indissociable del paisatge de l’estany de

Amb la pràctica del ioga i el mindfulness trobaràs l’equilibri i el
benestar físic, mental i emocional. Al Claustre del Monestir
de Sant Esteve treballarem amb
assanes clàssiques, adaptades al teu nivell, i practicarem
exercicis de respiració conscient
i relaxació que et permetran tenir
més presència de l’aquí i l’ara i
7 l’agendajuliol

PROGRAMA D’ACTIVITATS
despertar l’atenció plena.
Punt de trobada: Monestir de Sant
Esteve
Edat: activitat recomanada a
partir de 8 anys
MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:
Oficina de Turisme de Banyoles
telèfon 972 58 34 70
Whatsapp 690 85 33 95
turisme@ajbanyoles.org
de.banyoles.cat

BIBLIOTECA

Dostoievksi i la
literatura russa
Xalàmov i la literatura del Gulag
A càrrec de Pau Freixa
Potser els Relats de Kolimà de
Varlam Xalàmov són el testimoni
literari més impressionant del Gulag i d’aquesta experiència carcerària que travessa i influencia tota
la literatura russa, començant per
les Memòries de la casa morta de
Dostoievski.

o1 DIJOUS

Biblioestany

ELS CONTES D´EN
JOAN

A càrrec de Joan de Boer
En Joan va estudiar contologia
a la Universitat d´Iràs i no en
Tornaràs, per això, coneix tots els
contes del món. Al Biblioestany
explicarà els seus millors contes
i ens farà passar una molt bona
estona.

Dia: Dijous 01 de juliol / 11:00 h
Durada: 45 minuts
Lloc: La Caseta de Fusta

8 l’agendajuliol

Les nits blanques:
Dostoievksi i la
literatura russa
“Crim i càstig”: Dostoievski i la
Rússia del segle XIX
A càrrec de Miquel Cabal Guarro
Pocs llibres han tingut tanta influència en la literatura moderna
com Crim i càstig. En català en
teníem una versió llegendària
d’Andreu Nin, i ara s’ha atrevit a
oferir-ne una de nova –esplèndida- el protagonista d’aquesta
conferència, Miquel Cabal Guarro.

o8 DIJOUS

Biblioestany

Un biliondó de
contes

A càrrec de Lídia Clua
Contes fantàstics, sorprenents,
divertits o entranyables... Un
biliondó de contes que es poden
explicar des de qualsevol racó,
fins i tot per telèfon... Sessió
basada en els contes de Gianni
Rodari.

CONFERÈNCIA

Les nits blanques:

LLETRES AL
CLAUSTRE

Hora: 19:00 h
Lloc: Claustre del Monestir
Activitat gratuïta

o6 DIMARTS
LLETRES AL
CLAUSTRE

13

DIMARTS
CONFERÈNCIA

Dia: Dijous 08 de juliol / 11:00 h
Durada: 45 minuts
Lloc: La Caseta de Fusta

Hora: 19:00 h
Lloc: Claustre del Monestir
Activitat gratuïta

14 DIMECRES

HORA DEL CONTE
BIBLIOTECA CARLES
FONTSERÈ

PEDALADA DE
CONTES

Us proposem una tarda on la
bicicleta i els contes seran els
protagonistes
Itinerari amb tres punts:
17.30 h a la biblioteca de Porqueres
18 h a Font de Salt Dalmau
18.30 h a la piscina (qui vulgui
gaudir de l’ultima parada amb

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

bany caldrà abonar 2€/persona a
la piscina)
Que tothom porti la seva bicicleta
i el casc per a la pedalada de
contes!
Ens agrada pedalar, ens agraden
els contes i ens agrada la música.
a càrrec de Jeep Gasulla
Activitat adreçada a famílies

15 DIJOUS

Biblioestany

Els contes de la
granja

De ben petit m’agradava molt
anar a la granja dels meus avis
i els ajudava a la feina. Quan
ja n’estava cansat, el meu avi
m’explicava contes sota l’ombra
d’una figuera. Contes que moltes
vegades tenien a veure amb la
seva feina de granger.

Dia: Dijous 15 de juliol / 11:00 h
Durada: 45 minuts
Lloc: La Caseta de Fusta

Si hi ha un llibre que es pot considerar de culte en la literatura
russa, aquest és sens dubte El
Mestre i Margarita. Sàtira, tragèdia, misticisme i crítica social es
fonen en aquesta obra xocant,
divertida i provocadora del metge
i escriptor Mikhaïl Bulgàkov.

20 DIMARTS

CONFERÈNCIA

LLETRES AL
CLAUSTRE

Les nits blanques:
Dostoievksi i la
literatura russa
El Mestre i Margarita” de Bulgàkov,
una novel·la de culte.
A càrrec de Xènia Dyakonova

Hora: 19:00 h
Lloc: Claustre del Monestir
Activitat gratuïta

er
Descobreix el T
a Colomers
uts
Estem a 15 min.
de Banyoles

Kayak del Ter www.kayakdelter.com • info@kayakdelter.com
9 l’agendajuliol
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Data: 2,3 i 4 de juliol de 2021
Lloc: Club Natació Banyoles

22 DIJOUS

Biblioestany

Una Aleta blauverda
A càrrec d’Anna Batlle Rico

La Dragona Ramona, que viu a
l’Estany, fa anys que té a tothom
atemorit perquè es menja una
persona cada dia. Potser la Noa i
els Esperxats de l’Estany podran
fer-hi alguna cosa...?
El conte us donarà la resposta i
us l’explicarem just en el lloc dels
fets!

Hora: 19:00 h
Lloc: Claustre del Monestir
Activitat gratuïta

29 DIJOUS

Biblioestany

Aventures d’aigua
dolça i salada

O8 DIJOUS

BICICLETADA PER

LA VIA VERDA DEL PLA DE
L’ESTANY

A càrrec de Gra de sorra

Dia: Dijous 22 de juliol / 11:00 h
Durada: 45 minuts
Lloc: La Caseta de Fusta

Una sessió de contes dedicada
als amants de les aventures
remullades? Al Biblioestany, naturalment! Històries plenes d’acció,
divertides, esbojarrades, amb un
punt de fantasia i ab-so-lu-tament refrescants!

27 DIMARTS

CONFERÈNCIA

LLETRES AL
CLAUSTRE

Les nits blanques:
Dostoievksi i la
literatura russa
Así era Lev Tolstói
A càrrec de Selma Ancira
El mestre de tots els mestres,
l’escriptor més influent de la
literatura russa i un dels grans
novel·listes de tots els temps.
La professora mexicana i gran
traductora de la seva obra Selma
Ancira ens acostarà a la figura
polièdrica -filòsof, anarquista
cristià, pacifista- del comte Lev
Tolstoi.
10 l’agendajuliol

Dia: Dijous 22 de juliol / 11:00 h
Lloc: La Caseta de Fusta

ESPORT / SALUT

Sortida i arribada: Ajuntament de
Porqueres
Horari: Sortida a les 20:00 hores
Inscripcions: Gratuïtes a www.
esportsporqueres.com
Descripció: Bicicletada popular de
15 km que recorrerà part de la Via
Verda del Pla de l’Estany. Obligatori l’ús del casc. Al finalitzar concert amb Marc i Laia als jardins de
l’Ajuntament.
Més informació: www.esportsporqueres.com i www.porqueres.cat

11 DIUMENGE
aiguagim

REM

MULLA’T PER
L’ESCLEROSI
MÚLTIPLE

Campionat d’Espanya de Rem
Olímpic aleví, infantil i veterà.

Horari: De 10:00h a 14:00h
Descripció: A les 11:30h sessió
dirigida d’aiguagim. Donatiu
voluntari per la Fundació Esclerosi

O2 DIVENDRES
Campionat
d’Espanya de rem
olímpic

PISCINA MUNICIPAL DE
PORQUERES

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

Plaça dels Turers, 12 - Banyoles Tel. 972 57 48 68 / 622 643 101

11 l’agendajuliol
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Múltiple. Durant tot el matí es
podrà adquirir marxandatge de la
Fundació.
Organitza: Fundació Esclerosi
Múltiple
Més informació: www.piscinaporqueres.cat

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?
Hora: 19:00 h
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’un adult
Lloc: Museu Arqueològic
Preu: gratuït
Durada: 1,5 hora
Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles, 972
57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org

anys enrere? Si tens curiositat
per descobrir la resposta a
aquestes preguntes, vine amb família al Museu Darder. Investigarem, observarem i ens divertirem
per descobrir-ho!

07 DIMECRES

10 DISSABTE

Com arriba l’aigua fins l’Estany? O
com era un Museu fa més de 100

Quan arriba la primavera i els
insectes ja surten a visitar-nos...

PISCINA MUNICIPAL DE
CORNELLÀ DEL TERRI
Horari: De 11:00h a 20:00h

30 DIVENDRES
FESTA AQUÀTICA
NOCTURNA

Lloc: Piscina municipal
Horari: De 21:00h a 22:30h
Preu: Abonats a la piscina gratuït.
No abonats 2,00 €.
Descripció: Festa aquàtica amb
inflables i música.
Organitza: Ajuntament de Porqueres
Més informació: www.piscinaporqueres.cat

Descobreix el
Museu Darder!

ACTIVITATS
FAMILIARS
O2 DIVENDRES
JOC

El joc
#DeBanyoles

Tira el dau, avança les caselles,
12 l’agendajuliol

Descobrim els insectes

Hora: 19:00 h
Edat: partir de 6 anys acompanyat d’un adult
Lloc: Museu Darder
Durada: 1,5 hores
Informació i reserves: Museu
Darder de Banyoles, comunicaciomuseus@ajbanyoles.org;
Tel. 972574467

Descobrim els
insectes

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

t’atreveixes a classificar-los? Vols
saber com són, què mengen, on
viuen, com canvien al llarg de la
seva vida?...en família i al Museu
Darder ho descobrireu. Ep! Els hi
farem una casa...
Hora: 11h
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una persona adulta.
Lloc: Museu Darder de Banyoles
Preu: 5€ / persona
Durada: 2 hores
Més informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles, Tel.
972574467; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org;

11 DIUMENGE

TITELLES I TALLERS

18 DIUMENGE

MATINS VERDS:
L’ENERGIA DEL SOL

El Sol ens regala energia neta per
fer llum, escalfar-nos, cuinar,
desplaçar-nos...
Veniu a comprovar-ho tot jugant i
experimentant.

Hora: 11:00h
Lloc: Escola de Natura Banyoles

LA LLEGENDA DE LES
23 DIVENDRES
GOGES
Un matí de descobertes de mà de
Exploradors de
les fades del bosc
l’Estany
Quins secrets amaga el bosc de
Les Estunes? Com és que hi ha
travertí? Com es van formar les
esquerdes per les que podem
passar? Qui són aquests éssers
fantàstics que l’habiten?

Preu: gratuïta
Durada: 1,5 hores
Punt de trobada: Pàrquing de les
Estunes
Idioma: català
Per més informació i reserves:
Oficina de Turisme de l’Estany.
Telèfon 972 58 34 70 turisme@
ajbanyoles.org

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

Hora: 16:30h
Edat: a partir de a 6 anys acompanyat d’un adult.
Lloc: Museu Darder de Banyoles i
Estany (zona Banys Vells)

Preu: 5€ / persona
Durada: 2 hores
Més informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles, Tel.
972574467; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org

28 DIMECRES
Descobreix
el Museu
Arqueològic!

T’imagines com eren els animals
que vivien a l’actual Banyoles fa
més d’un milió d’anys? O t’has
preguntat quins estris o eines
feien servir les persones de la
prehistòria que hi vivien fa milers
d’anys? Vine amb família a descobrir tot això i més, tot jugant,
observant i investigant al Museu
Arqueològic!

Horari: 19:00 h
Durada: 1,5 hora
Edat: activitat familiar per a nens i
nenes a partir de 6 anys
Lloc: Museu Arqueològic
Preu: gratuït
Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles, 972
57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org

31 DISSABTE
Avui fem de
Neolítics

Visita a l’interior de les cabanes
per tal d’endinsar-nos en la vida
13 l’agendajuliol
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quotidiana dels homes i les dones
del neolític. Tindrem la possibilitat
de posar en pràctica algunes
de les activitats dutes a terme
pels habitants del poblat ara fa
uns 7.400 anys en aquell mateix
indret, així com la mòlta de blat,
la ceràmica o la cacera.
Horari: 17:00 h
Durada: 1,5 hora
Edat: a partir de 3 anys acompanyats d’un adult
Punt de trobada: Parc Neolític de
la Draga
Preu: 5 €/persona
Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles, 972
57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org

cultivaven, quins estris i eines
utilitzaven, etc.

VISITA
TEATRALITZADA

Anem al museu

amb el Sr. Darder!!
Horari: 11:30 h (3 de juliol a les
10:30 h)
Durada: 1,5 hora
Punt de trobada: Parc Neolític
Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6
anys, entrada gratuïta.
Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles, 972 57
23 61

03 DISSABTE

VISITA
TEATRALITZADA

Nuptialis

VISITES
GUIADES

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.

En la visita al parc, podrem entrar
a dins les reconstruccions de
les cabanes prehistòriques i
descobrirem el dia a dia d’un grup
de pagesos i ramaders neolítics.
D’aquesta manera esbrinarem
què menjaven, què caçaven, què
14 l’agendajuliol

Francesc Darder acompanya els
visitants al museu que acaba 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.

Hora: 11:30 h
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’un adult.
Lloc: Museu Darder.
Preu: Gratuïta
Durada: 1 hora
Més informació i reserves: Museu
Darder de Banyoles, comunicaciomuseus@ajbanyoles.org; Tel.
972574467

10 DISSABTE

Vilauba en 3D.

3, 11, 17 i 25 de
juliol

Visita al Parc
Neolític de la
Draga

04 DIUMENGE

Entrem a la vil·la
romana
Hora: 19:00 h
Lloc: Vil·la romana de Vilauba
Preu: Gratuïta
Durada: 1 hora
Informació: Museu Arqueològic de
Banyoles, 972 57 23 61; comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

La Vil.la fou un centre d’explotació del territori, que funcionà
durant gairebé tot el període
romà. La seva evolució al llarg de
600 anys ens ha permès conèixer
la zona residencial, la rústica i
la d’explotació. Ens passejarem
per la part residencial de la vil·la i
amb l’ajuda de la recreació virtual
en 3D entendrem com funcionava

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

Arriba l’estiu, temps de vacances, dies llargs per gaudir
amb amics i família. Anirem a la piscina, a la platja i
l’estany. Però també arriben les infeccions, otitis o mals
d’orella relacionats amb l’aigua.
Si es queda aigua a l’interior de les orelles es crea un
ambient humit que afavoreix el creixement de bacteris i
fongs que poden provocar infeccions i molèsties.
Des de Vistaoptica us recomanem utilitzar

taps de

natació a mida, per protegir les oïdes. Els taps

s’han d’utilitzar només durant el bany, després s’han de
retirar i secar molt bé la zona i els taps i guardar-los.
Demana cita i vine pels teus taps, podràs triar entre
diferents colors!
Sílvia Vida
Tècnic audioprotesista

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
15 l’agendajuliol

PROGRAMA D’ACTIVITATS
la casa, quin era el seu sistema
de vida i com s’organitzaven els
seus habitants...

Arqueològic de Banyoles, 972
57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org

17 DISSABTE

Hora: 18 h
Edat: a partir de 7 anys
Lloc: Vil·la romana de Vilauba.
Preu gratuït.
Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles, 972
57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org

15 DIJOUS

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?

Hora: 22h
Edat: a partir de 10 anys
Lloc: Monestir de Sant Esteve.
Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6
anys, entrada gratuïta.
Informació i reserves: Museu
16 l’agendajuliol

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 monestir de Sant
Esteve on visitarem dues joies del
s. XV, l’Arqueta de sant Martirià
i el retaule de Santa Maria de
l’Escala, considerades dues de
les peces més remarcables del
gòtic català.
Hora: 18 h
Edat: a partir de 7 anys
Lloc: Museu Arqueològic de
Banyoles.
Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6
anys, entrada gratuïta.

Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles, 972
57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org

24 DISSABTE

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.

Hora: 11h
Lloc: Banys vells
Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6
anys, entrada gratuïta.
Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles, 972
57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

17 l’agendajuliol
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ACTIVITATS
LITERÀRIES
03 DISSABTE

PRESENTACIÓ
LLIBRE

El cas de la
xinxeta

La bogeria de l’enamorament
i la cerca d’un sentit a la vida
controlen els fils que mouen
els protagonistes d’El cas de la
xinxeta: la Daniel·la, metgessa
a l’Hospital Clínic de Barcelona,
el Josep-Lluís, arqueòleg al
jaciment de la Draga a Banyoles, i
l’Agnès, estudiant de literatura a
la Universitat de Barcelona. Presentació a càrrec del Dr. Antoni
Palomo, arqueòleg del jaciment
neolític de la Draga, i Lourdes
Corbera, autora.
Hora: 12 h
Lloc: Parc Neolític de la Draga
Més informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles, 972
57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org

08 DIJOUS

NIT DE NARRADORS

Amb MARTA ORRIOLS, LAURA FERRERO, JOAN CARRERAS ISTEFANIE
KREMSER.
Hora: 21:30h
Lloc: La Muralla.
Inscripcions online
www.laltell.cat

12 DILLUNS

En viu i en directe

La literatura a L’altell, la gastronomia a Can Xapes i a Grècia amb
l’aigua al coll.
Places limitades. www.laltell.cat

ARTS
ESCÈNIQUES
15/16
DIJOUS I DIVENDRES
CINEMA

Vídeos domèstics
Escenaris Especials

Amb Ivan Vera. Jove escriptor
banyolí que acaba de publicar
Àunia (nominada al Premi Llibreter
2021) que ens explica l’anhel de
llibertat d’una noia ibèrica. La
novel·la comença a Banyoles.
Participarà a l’acte la seva editora: Inés Castel Branco, d’Akiara
Books
Hora: 19:30h
Reserva online www.laltell.cat

14 DIMECRES

Club de lectura i
sopar
18 l’agendajuliol

Tastet Petros
Màrkaris

Vídeos Domèstics creats i protagonitzats per: Fundació Estany;
Escola Teatre del Gironès; Servei
de Rehabilitació Comunitària de
Girona; Associació Canaan, Grup
Fundació MigraStudium i Fundació
Ramon Noguera.

Hora: Dijous 12:00 i 18:00 h
Divendres 18:00 h
Lloc: Auditori de l’Ateneu
Preu: 12 €
Després de veure els vídeos es
farà un col·loqui amb els actors.

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

MÚSICA
01 DIJOUS

Música màgia i
humor

FEMTARD

07 DIMECRES

08 DIJOUS

Cançons de tradició oral segueix
treballant per preservar i difondre
les cançons de tradició oral de les
comarques gironines, a través de les
diferents branques del projecte

Cançons de tradició oral.

Hostal Càntut

Anxovetes

Hostal Càntut

Quico el Célio,
el Noi i el Mut de
Ferreries

Lloc: Restaurant Can Selvatà de
Cornellà del Terri
Més info: www.cantut.cat

09 DIVENDRES
Música màgia i humor al bosc de
Can ginebreda.
Des de l’estudi 3 de Ràdio Banyoles amb el programa fem tard
al Bosc de Can Ginebreda amb
música, màgia i humor i amb tot
d’artistes del Pla de l’Estany.
Lloc: a partir de les 18.30 h al
bosc de Can Ginebreda

04 DIUMENGE
BLUES

VIATJANT SONS

Lloc: Terrassa Vora Estany / 20h

Hostal Càntut
Lloc: Restaurant Can Selvatà de
Cornellà del Terri
Més info: www.cantut.cat

Cançons de tradició oral.

Germà Negre

Soul i Ska

AYA & KING
Lloc: Set Café / 21h

Lloc: Restaurant Can Selvatà de
Cornellà del Terri
Per a més informació:
www.cantut.cat

19 l’agendajuliol
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11 DIUMENGE
soul

biuty soul

interpretades per una banda
rockera amb lletres crues i
melodies subtils.
Lloc: a les 20.30 h a Can Tista

24 DISSABTE

FESTIVAL VADART

Veure programa a la pàgina 23

Lloc: Terrassa Vora Estany / 20h

14 DIMECRES

Hostal Càntut
Cançons de tradició oral.

El Pony Pisador

Lloc: Restaurant Can Selvatà de
Cornellà del Terri
Per a més informació:
www.cantut.cat

25 DIUMENGE
16 DIVENDRES

Hostal Càntut
Cançons de tradició oral.

Germà Negre

Lloc: Restaurant Can Selvatà de
Cornellà del Terri
Per a més informació:
www.cantut.cat
Soul i Ska

ÈRIC LATORRE
Lloc: Set Café / 21h

15 DIJOUS

Hostal Càntut
Cançons de tradició oral.

Sopar de
cantadors i
cantadores

Lloc: Restaurant Can Selvatà de
Cornellà del Terri
Per a més informació:
www.cantut.cat
NIT DE MÚSICA

Eduard Iniesta

Guitarrista i cantant, presenta el
seu àlbum de blues-rock Trajecte
animal (Discmedi, 2020). Nou
cançons que parlen de trajectes
vitals, de maduresa i de destí,
20 l’agendajuliol

JAZZ

JAZZ INESPERAT

Lloc: Terrassa Vora Estany / 20h

28 DIMECRES

Rumba, bossa
nova

CANELA N’DRAMA
Lloc: Set Café / 21h

18 DIUMENGE
BLUES

DOWNLIGHT

Lloc: Terrassa Vora Estany / 20h

21 DIMECRES
POP

GRACIÀ PEDRO
Lloc: Set Café / 21h

01 DIUMENGE
AGOST

Cant Coral

a la Plaça de l’Església de Cornellà del Terri a les 20h amb les
corals:
Coral Veus de l’Estany de Banyoles
Grup de Caramelles de Sant Miquel
de Campmajor
Coral la Vall del Terri de Cornellà
del Terri

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

província de el sud d’Itàlia. Té 38
anys, una núvia, viu còmodament
a casa dels seus pares i així és
feliç. Però la seva plàcida vida
es veu amenaçada quan l’Estat
decideix aplicar retallades i es
veu forçat a triar entre la indemnització o un trasllat. Per a ell,
un lloc fix és sagrat i lluitarà per
mantenir-lo.

29 DIJOUS

CINEMA A LA FRESCA
A les 22 h a la Plaça Major
Pel·lícula: Aladdín (2019)
Durada: 129 minuts

CINEMA
22 DIJOUS

AUTOCINEMA

A les 22 h a la zona esportiva de
Porqueres
Pel·lícula: Un Italià a Noruega
(2017)
Durada: 90 minuts
Sinopsi: Checco té la feina del
seus somnis, és funcionari en una

Els dijous a
la nit de juliol
i agost, pots
venir a fer
qualsevol dels
menús que fem
entre setmana

Marisqueria

Tel. 972 57 28 52
www.marisqueriagils.com

21 l’agendajuliol
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22 l’agendajuliol
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VADART

FESTIVAL

Descobrir l’obra d’artistes,
escoltar poesia, gaudir de
talents musicals i trepitjar
i respirar paisatge; Això és
el VADART de Fontcoberta.
12h d’arts multidisciplinars,
organitzat per Art En Brut
gallery, dues associacions i
l’ajuntament. I també de la
mà i l’implicació de l’ofici i el
sector artístic. Inaugurem la
1a edició... Descobreix-la!
CONCERTS: de 20h a 01h.
Preu 20 €

ANDREA MOTIS

(jazz i molt més...!)
Amb 24 anys la seva maduresa
musical supera amb escreix tota
expectativa. Motis toca la trompeta,
el saxo alt i també canta. Al VADART
interpretarà les cançons de l’últim
disc a més de bellíssimes versions.
L’acompanyarà en Josep Traver -com
en el ja mític concert de l’Olimpia de
Paris- que és un guitarrista excel·lent i
expert en swing, jazz, bluegrass i folk.

E. CASASSES & DS
Telefunken

(poesia i so exp.)
La fusió de la poesia d’Enric Casasses,
“52è Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes” i els ritmes siderals i
onírics de Don Simon i Telefunken,
han editat el disc “Orbiten”, que és
màgic, musical i poètic i que va cap
a espais d’idees que “a ningú li han
passat mai pel cap”. Si a la vida vols
fer mai res de bo, no et perdis el
seu espectacle il·luminat i lisèrgic!

JÚLIA IRVINE

(pop, folk, indie)
La jove cantant de sang escocesa i banyolina està preparant
el llançament del seu debut, un
mini Lp títulat “Replace free”. Amb
influències que van des de Billie Eilish
fins a Abba, Avril Lavigne, Green Day,
Ariadna Grande, etc. Al VADART farà
avançament d’aquest treball creat a
l’escola de música i estudi de gravació EL BUC de Banyoles. No hi faltis!

caminen amb passió magmàtica
mentre el mite i l’obra de Dodas
resurgeix crua i nua de nou.

VARIS: de 12h a 18h. GRATUÏT!
Happenings / Concurs / Tallers / etc
En el marc d’activitats; “CONCURS DE
PINTURA RÀPIDA”, els tallers de dibuix
“RURAL SKETCHING”, les actuacions
del Buc Espai Musical i el seu Combo
(nens fins a 12 anys), el show de
música i pintura de Pau Morales, les
xerrades de referència a l’emergència climatica. I les propostes
dels Food Trucks, Bar i més!

CONTRA LES CORDES

(poesia i música)
Presenten “ADN”, un espectacle
músico/poètic que interpreta Gemma
Tona (veu) i Miriam Franch, (guitarra),
a partir del poemari d’Anna Dodas.
Amb música de Bach, Leo Brower,
Emili Pujol, etc. Tots els versos

Programació/ Entrades: www.vadartfestival.com
23
23l’agendajuliol
l’agendajuliol
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ETHNO CATALONIA
2021
23 DE JULIOL - 1 D’AGOST

27 DIMARTS
MÚSIQUES DEL MÓN

CONCERTS INDIVIDUALS
ETHNO

FLOR DE CANELA

21h / Banys Vells / Gratuït

28 DIMECRES

FOLCK D’AUTOR

COMPANYIA MINIMISSIMA
21h / Clàustre del Monestir / Gratuït

COMPANYIA MINIMISSIMA

29 DIJOUS

MÚSIQUES DEL MÓN

CAT KLEZMER TRIO

21h / Plaça Major / Gratuït

30 DIVENDRES

CAT KLEZMER TRIO

POP FOLK

FLOR DE CANELA
21h / Plaça Major / Gratuït

31 DISSABTE

MÚSIQUES DEL MÓN

ETHNO ORCHESTRA

21h / Plaça Major / Gratuït

01 DIUMENGE AGOST
CANÇO D’AUTOR

LAURA ESPARZA I CARLOS
ESTEBAN
19:30h / Torre de Rem / Gratuït

24 l’agendajuliol

LAURA ESPARZA I CARLOS ESTEBAN

assaig
ASSAIG OBERT ETHNO ORCHESTRA
De 18 a 20h / Auditori de l’Ateneu
EXPOSICIÓ
PERET BLANC DE BEGET
Del 3 de juliol al 12 de setembre
Museu Darder

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY
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FESTA DEL BARRI DE MAS
PALAU 2021
DISSABTE, 17 DE JULIOL
Els dijous al vespre
sardanes a la Plaça
Major de Banyoles

A partir de les 21h: Pícnic a la
fresca (C/ Sant Narcís). Reserva
de taules i cadires el mateix dia
de 19 a 20h al local del barri.
Hi haurà servei de bar. Places
limitades. A les 22:30. Concert
amb el grup Removida a la Plaça
Canigó. DURANT TOT EL CAP DE
SETMANA: Gimcana d’orientació
pel barri de Mas Palau. Punt
d’inici: Casal del Barri (C/St.
Narcís, 6.

APLEC DE SANTA MAGDALENA
CAMÓS
DISSABTE, 17 DE JULIOL DE 2021

20.00 h Capella de Santa
Magdalena. Ofici solemne a
l’exterior, amb acompanyament
de la Cobla La Principal de
Porqueres. A continuació, concert
de sardanes amb la mateixa
Cobla

FESTA MAJOR D’USALL – SANT
CRISTÒFOL
DISSABTE, 24 DE JULIOL
Hora: a les 8 del vespre
Lloc: A l’església de Sant Cristòfol
d’Usall. Ofici solemne i concert a
càrrec de la cobla la Principal de
Porqueres.

FESTA PETITA DE SORDS
DISSABTE, 7 D’AGOST

Missa a la plaça en honor al
nostre Beat i Màrtir Francesc
Roura i Farró acompanyada per la
Coral Vall del Terri a les 20h.

26 l’agendajuliol
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FESTA DEL BARRI DE SANT
MARTIRIÀ
31 DE JULIOL I 1 D’AGOST DE 2021
PROGRAMA
DISSABTE, 31 de JULIOL
9h. vespre, SESSIÓ DE CINEMA A LA
FRESCA a l’espai La Xemeneia amb la
divertida pel·lícula familiar i d’animació
Una Aventura Molt Animal - Angry Birds2.
Col·laboració: 2,50 euros/persona (inclou
bol de crispetes i bossa de caramels)
DIUMENGE, 1 D’AGOST
11h. matí, CERCAVILA de veïns, familiar
i amics per acompanyar el Sant i el
Penó portat enguany per la Sra. Carme
Ametller i Costabella, amb la participació
de la Cobla Rossinyolets de Castelló
d’Empúries. Punt de trobada: c/Sant
Martirià, 90 - Moli del Canyet.

12h. migdia, MISSA a la Parròquia de Sta.
Maria dels Turers.
l’1 del migdia, SARDANES, a l’espai La
Xemeneia amb la Cobla Rossinyolets que
interpretarà:
Gloriós Sant Martirià de Valentí Miserachs
i Grau (dedicada al nostre Sant Patró i
estrenada el passat 27 de desembre 2020
a la Festa de la Música per a Cobla)
Somni de Manel Saderra i Puigferrer
El Barri de Sant Martirià de Rossend
Palmada i Teixidor
2/4 de 9 del vespre, CANTADA D’HAVANERES
i CANÇO CATALANA a l’espai La Xemeneia,
amb el reconegut Grup RETORN.
Col·laboració: 3 €/persona (inclou xarrup
de ratafia per majors de 18 anys i
participació a un lluït sorteig). S’aplicaran
les mesures de prevenció i seguretat
vigents pel Covid-19. L’Associació Barri
Sant Martirià 1918, es reserva el dret de
modificar, canviar o suspendre els actes
si les circumstàncies ho obliguen.

Hotel Mirallac

A PROP DE L’ESTANY, BOTIGA DE PROXIMITAT C/ Winthuysen, 12 Banyoles
HORARI D’ESTIU
DE DILLUNS A12
DIUMENGE
DE 9:30 A 13:30 I DE 17:00 A 20:00 H DIMARTS MATÍ TANCAT
C/ Winthuysen,
Banyoles
27 l’agendajuliol

PLANIFICA LES VACANCES

AMB LA TEVA MASCOTA

Pels animals de companyia l’arribada de
la calor suposa alguns problemes. Les
altes temperatures intensifiquen l’acció
dels paràsits i cal prendre mesures per
protegir-los sense assumir riscos. Més
encara, si et proposes viatjar amb la
teva mascota.

Protegeix- la dels paràsits i la
leishmaniosi

La leishmaniosi és una malaltia que
afecta greument als òrgans de gossos i gats que són contagiats i que pot
conduir a la mort del teu fidel amic.
La vacuna i el collar no són infal•libles,
però suposen un escut i una protecció
important, sobretot si viatges amb la
teva mascota a zones on hi hagi un alt
percentatge de contagi. Recorda també
que és recomanable que l’animal dormi
en llocs interiors a la nit, protegit de les
possibles picades.

amagar-se darrera les orelles o dins
d’elles i també són freqüents entre els
buits dels dits de les potes.

Pipetes, collars i locions antiparasitàries
són les eines per frenar-les. Demana
consell al teu veterinari sobre quina pot
ser més efectiva.
El bany del gos també ajuda a mantenir
el pèl en bones condicions higièniques,
i lliure de paparres! Però cal tenir en
compte un aspecte molt important.

Remei contra les paparres en gossos
Aquests paràsits es desperten amb la
calor seca pròpia de l’època estival i
resten a l’herba per aprofitar l’ocasió
d’enganxar-se al pèl de gats i gossos i
així alimentar-se de la seva sang. Poden

centre veterinari
i servei a domicili
C/ Canigó, 1, 17834 Porqueres
T 972 979 314 / 686 139 758
28 l’agendajuliol

CLÍNICA VETERINÀRIA BANYOLES
MEDICINA GENERAL
VACUNES I MICROXIPS
CIRUGIES, ANALÍTIQUES, RADIOGRAFIES
VISITES A DOMICILI
COMPLEMENTS I ALIMENTACIÓ
C. Pare Claret, 4 • 17820 Banyoles Tel. 972 57 48 05 Whatsapp 661 905 316
info@clinicaveterinariabanyoles.cat • www.clinicaveterinariabanyoles.cat
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 20h Dissabtes d’11 a 13 h

El sabó que s’utilitzi per banyar a la mascota ha de ser específic per a cans.
Mentre que el sabó dels humans renta
el pèl de l’animal i fins i tot acaba amb
la seva mala olor, també elimina els olis
del seu pèl, essencials per protegir la
salut de la seva pell, a més d’irritar-la.
Així que cal evitar el seu ús. Consulta a
la teva botiga d’animals i al teu veterinari
quin producte pot ser el més adequat.

El viatge amb la teva mascota

Hem de tenir en compte les circumstàncies pròpies de cada animal que viu
amb nosaltres, aplicant el sentit comú
i la responsabilitat. Per desgràcia, en
períodes vacacionals, augmenten els
abandons d’animals.
Deixar el gos sol a casa no és una bona
opció, a menys que algú se’n faci càrrec. El gos no vol separar-se de la seva
“manada”. Sempre que sigui possible,

hem de mirar de portar-lo amb nosaltres.
Per això hem de triar un destí on el gos
pugui acompanyar-nos.
Si ens els enduem, els hem de transportar de manera segura al cotxe, ja
sigui amb transportins de la mida adient
o gàbies adaptades al nostre vehicle.
A l’hora de fer la maleta, emporta’t les
seves joguines, pinso i snacks preferits
perquè no noti tant el canvi. Depenent
del tipus de viatge, també necessitareu
la cartilla sanitària, el passaport per a
animals i un certificat de salut (tots tres
es poden obtenir al veterinari).
No t’oblidis de les vacunes obligatòries
que necessita la teva mascota al vostre
lloc de destí i recorda el seu passaport
si viatgeu fora d’Espanya. Sigui com
sigui, has d’aplicar-li els repel•lents de

1981 - 2021
1981 - 2021

Multifauna
Coll-Verd
Multifauna Coll-Verd

· ANIMALS DE COMPANYIA · ALIMENTS i COMPLEMENTS · RESIDÈNCIA CANINA ·
· ANIMALS DE COMPANYIA · ALIMENTS i COMPLEMENTS · RESIDÈNCIA CANINA ·

C/deC/de
la Llibertat,
4343
· 17820
9725757
· info@multifauna.com
la Llibertat,
· 17820BANYOLES
BANYOLES ·· TT972
3232
3535
· info@multifauna.com
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paràsits recomanats per la teva botiga
d’animals o pel teu veterinari. És important no exposar a la teva mascota al sol
a les hores fortes del dia i mantenir-la
sempre hidratada.
Antiparàsits
Collar
Pack 3 pipetes
Pastilles paràsits interns i externs
Vacunes
Ràbia
Hexavalent
Trivalent felina
Leucèmia felina
Identificació
Placa
Microxip
Passaport
Moltes línies aèries permeten volar amb
animals, però els animals de més de 10
Kg hauran de viatjar a la bodega.
En el cas de trens i vaixells, comprova que acceptin mascotes, i en el cas
d’aquests últims -especialment si el
teu gos ho passa malament al cotxeconsulta amb el teu veterinari si li pot
prescriure medicació contra el mareig.
Molta gent aposta per deixar les seves
mascotes en residències canines, on
si són gossos sociables tindran contacte amb altres animals, estaran ben
alimentats i disposaran d’espai per
córrer, jugar i relacionar-se. És molt
recomanable visitar prèviament les
instal•lacions per parlar de les necessitats que pugui tenir el teu amic pelut
i conèixer al personal.

Gats i vacances

Els gats són animals susceptibles als
canvis i dur-los a un lloc diferent a casa
els pot generar ansietat. Un gat es pot
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quedar sol a casa durant un període
curt de temps, però és aconsellable la
supervisió d’algú.
Què ha de fer la persona que s’encarregui de visitar el nostre gat a casa?
• Netejar la caixa de sorra
• Canviar el menjar i netejar la menjadora
• Renovar l’aigua
• Jugar amb l’animal
• Donar medicaments, si és necessari
Actualment hi ha dispensadors automàtics de menjar i beure que poden
facilitar la feina del cuidador. Són útils
sempre que el nostre gat es familiaritzi
amb aquests objectes un parell de setmanes abans de marxar. Si els hi posem
el dia abans, pot decidir no fer-los servir
i no menjar ni beure en la nostra absència. Per això sempre és aconsellable la
supervisió d’una persona.

Peixos i vacances

Molt sovint és difícil o impossible
emportar-nos amb nosaltres els nostres peixos. Per a absències llargues,
un alimentador automàtic pot ser la
clau per al benestar dels peixos. Posar
de cop tot el menjar a l’aquari pot ser
nociu per a ells.

Cita prèvia 633 35 20 63
Passeig de la Puda 16 - Banyoles
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CAPS DE SETMANA
DE JULIOL
Diversos artesans, tan del sector de
l’alimentació com de productes de
decoració, complements o moda, exposen
les seves creacions a la Fira de la Ramona
En un espai idíl•lic com és el passeig que
voreja l’Estany de Banyoles, hi trobem
una fira on podem comprar productes de
proximitat i artesanals.
4 de juliol / 10 de juliol / 11 de juliol / 18 de
juliol / 24 de juliol / 25 de juliol / 31 de juliol
de 10:00h a 21:00h
Passeig Darder (entre el pg. Mossèn Constans i el c/ de la Barca)
31 l’agendajuliol

EXPOSICIONS

PERET BLANC
DE BEGET

DEL 3 DE JULIOL AL 12 DE SETEMBRE
MUSEU ARQUEOLÒGIC

Exposició coproduïda per Càntut,
Cançons de tradició oral i Ésdansa
Considerat l’últim músic sense solfa del país, en
Pere Sala (1917-1993) va ser-ne el més virtuós i
representatiu. Amb el seu instrument a coll i anant
a peu per pobles, ermites o masies, aquests músics eren els animadors de festes majors, festes
petites, rosers, aplecs, casaments i, fins i tot, matances del porc. Inauguració divendres 2 de juliol
a 2/4 de 8 del vespre.

ARQUITECTES
I CIUTAT

Del pla urbanístic de 1936
a la Banyoles olímpica

FINS 04 D’OCTUBRE DE 2021
PASSATGE DE MOBLES TARRADAS
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DEL 14 DE JULIOL AL 10
DE SETEMBRE

AIGUA
I ART

XIX Concurs de
Fotografia de la natura.
“Amfibis i rèptils”.
Fins al 12 de setembre.
Museu Darder

Exposició de les millors fotografies presentades en la darrera
convocatòria del concurs (20202021).
Organitza: Centre d’Estudis Comarcals, Limnos, UdG, Museu
Darder, Ajuntament de Banyoles.
ENTRADA GRATUÏTA

una combinació refrescant!
Al llarg de la història, diversos artistes han trobat en l’aigua la seva
font d’inspiració i l’han plasmat en la seva obra amb una gran varietat
d’estils, formats i suports. Els nens i nenes del casal d’estiu dels Museus de Banyoles exploren i descobreixen alguns d’aquests artistes i
les claus dels seus estils per produir la seva pròpia obra amb un mateix
protagonista: l’Estany.
El resultat estarà exposat i es podrà visitar fins al final del casal d’estiu.
MUSEU DARDER: exposició de pintura.
MUSEU ARQUEOLÒGIC: Pintura mural.
Organitza: Museus de Banyoles, Ajuntament de Banyoles.
Amb el suport de: Lleure per tothom
ENTRADA GRATUÏTA

Joan Comalat Fotomuntatges, collages

Del 2 al 31 de juliol.
Fundacio Valvi / Gran Via Jaume I, 42 - Girona
Exposició de les millors fotografies presentades en la darrera conFotomuntatges, collages o jocs de llum i de colors són algunes de les opcions
que ha utilitzat en la seva recerca constant. Sovint es tracta de sèries on
l’element humà no hi apareix i on es cerca l’harmonia entre les formes.
En conseqüència, ens trobem davant d’un fotògraf que al llarg de la seva
trajectòria ha reunit el llenguatge experimental amb una fotografia de
caire més documental
3333
l’agendajuliol
l’agendajuliol

DE L’1 AL 30 DE JULIOL
BIBLIOTECA PÚBLICA

LES NITS BLANQUES. DOSTOIEVSKI
I LA LITERATURA RUSSA”

Activitat emmarcada al cicle “Lletres al claustre”
Exposició documental de literatura russa emmarcada en el cicle de Lletres al Claustre per commemorar el
bicentenari del naixement del clàssic de la literatura russa traduït a 170 idiomes i que va influir en tota la
literatura mundial: l’escriptor filòsof, pensador i publicista F. Dostoievski.

Art en Brut Gallery
Plaça Doctor Rovira, 1
Exposició visitable en horari
d’11h a 20h i de 17h a 20h
de dimarts a dissabte
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NOTES INFORMATIVES

PATRIMONI

Banyoles estrena una nova ruta turística
que posa en valor el rec Major

El nou itinerari vol millorar la connectivitat entre l’Estany i el Barri Vell i posar en
valor el patrimoni històric i cultural al voltant del rec
El nou itinerari, que serà també una nova visita guiada dels Museus de Banyoles, uneix el patrimoni
històric i cultural al voltant del rec amb el patrimoni natural i recorre la ciutat des de l’Estany fins
al sud. El nou itinerari ressegueix el recorregut del rec Major des de l’Estany, començant just al
costat dels Banys Vells, fins al centre i sud de Banyoles per conèixer el desenvolupament industrial
de la ciutat, que ha anat estretament vinculat a la presència de l’aigua al llarg de la història, però
també de la importància de l’aigua, de la presència de l’Estany i del seu ecosistema. El rec Major
és un dels cinc recs que surten de l’Estany i s’endinsen fins a l’interior de Banyoles i va concentrar
molins i oficis fins a principis del segle XX.
Al llarg del recorregut s’han instal·lat onze plafons informatius que senyalitzen espais i edificis
que han tingut o tenen un paper rellevant en la història de la ciutat lligada al rec Major. Entre
altres, l’itinerari passa pel Molí de la Plaça, el Molí dels Paraires, que recentment s’ha rehabilitat,
o El Tint i acaba a la Farga d’Aram. Cada plafó incorpora una descripció de l’edifici, la història i
l’ofici que s’hi feia, curiositats socials o econòmiques vinculades a l’edifici o a l’ofici i se senyalitza
el plànol de la ruta. A més, incorporen codis QR perquè el visitant pugui tenir també la descripció
en diferents idiomes perquè s’ha fet en català, castellà, anglès i francès.
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NOTES INFORMATIVES
COMARCA

L’actualització de la guia de rutes per la comarca
inclou dos nous circuits de senderisme
La guia de rutes de la comarca del 2021 que edita el
Consell Comarcal del Pla de l’Estany (CCPE) ja és
una realitat. L’actualització inclou dues noves rutes
de senderisme, el ‘Camí de les esglésies de Camós’ i la
‘Volta a la Vall de Campmajor’, que s’afegeixen a l’ampli
ventall de propostes per descobrir l’entorn natural i
històric del nostre territori a peu o en bicicleta. La
nova guia conté 21 rutes de senderisme, que sumen
200 quilòmetres de camins, i 12 de bicicleta i BTT,
que recorren 250 quilòmetres de pistes, i se n’imprimiran un total de 3.000 exemplars que es podran
recollir gratuïtament al mateix Consell Comarcal, als
ajuntaments i a les oficines de turisme.

SOCIETAT

El Pla de l’Estany
commemora el Dia de l’Orgull
LGTBIQ+ amb l’exposició
‘Construccions identitàries’
La mostra es podrà veure tot el juliol al Parc de la Draga.
‘Construccions identitàries’ de la fotògrafa i activista
transgènere Mar C. Llop. La mostra explica el procés
de trànsit de les persones transgènere i coincideix
amb un augment de consultes sobre aquest procés al
servei comarcal.
MEDI AMBIENT

Les obres de consolidació dels
marges del rec d’en Teixidor inclouen
la construcció d’una nova comporta
que permet el pas de la fauna.
L’objectiu dels treballs és corregir els efectes de l’erosió dels
marges del rec en un tram d’uns 160 metres entre el passeig Lluís
Marià Vidal i el passeig de la Generalitat. Es tracta del marge sud,
que transcorre entre l’escola de La Draga i la plaça Maria Ros i
Gussinyé. El rec presenta actualment diferents estructures de
contenció en diferents estats de conservació.
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NOTES INFORMATIVES

LIMNOS

Una sola llúdriga observada
durant el cens del 2021
El catorzè cens visual de llúdriga de Limnos,
celebrat el cap de setmana del 18 i 19 de juny va
permetre observar una llúdriga al Fluvià, tant
en la sessió de vespre com a la matinada, prop
de les Anglades. També se’n van detectar rastres
frescos de la mateixa nit de cens en un altre
punt del Fluvià prop de la Resclosa de Serinyà.
Aquest any però, no vam detectar cap llúdriga ni
a l’Estany de Banyoles ni a les llacunes adjacents.
ATLETISME

Esther Guerrero
revalida el títol de
campiona estatal
a la prova dels
1.500 metres
A la final, Guerrero es va posar
al capdavant de la cursa quan
faltaven 600 metres, arribant
amb força i sense massa complicacions als últims 100 metres.
Consolida la plaça per participar
en els Jocs Olímpics de Tòquio
en la prova dels 1.500 que se
celebrarà a partir del 2 d’agost.
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CAELUM us ofereix un servei de massatges
de qualitat, acurats i personalitzats segons
les vostres necessitats, i sense haver-vos
de desplaçar del vostre allotjament.

CAELUM Tel. 606 040 235 - info@caelum.cat - www.caelum.cat
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NOTES INFORMATIVES

VIA PÚBLICA

La millora del sanejament
del carrer Llibertat encara la
tercera i última fase d’obres
Les obres de millora del sanejament del carrer
Llibertat encaren la recta final. Un cop completada la segona fase del projecte, es va reobrir el
trànsit el tram entre els carrers Canat i Rotes.
Es tracta del tram entre el carrer de les Rotes i
el Camí de l’Horta, amb un termini d’execució
de dos mesos. Amb les obres, es renova també
la xarxa d’aigua potable i la xarxa elèctrica, que
se soterren, i es renova el ferm del carrer, amb
voreres més amples.

SOCIETAT

CULTURA

El CCPE té previst aprovar la
nova licitació del servei de
recollida d’escombraries el
7 de juliol

La plantilla de la UTE Urbaser - Angruns Garriga
que s’encarrega del servei de recollida d’escombraries al Pla de l’Estany ha convocat una vaga
indefinida per al 8 de juliol a partir de les vuit
del vespre. En un comunicat, detallen que la
situació es remunta al 2018 quan es va fer una
mediació per desconvocar una altra vaga en la
que es va acordar que es constituiria una mesa
negociadora del conveni pels anys que anaven
del 2020 al 2025.

MUNICIPAL

Arrenquen els casals
d’estiu amb 117 beques
al programa ‘Lleure per
a Tothom’ de Banyoles

Banyoles va deixar
d’ingressar 500.000 euros
el 2020 a conseqüència
de la pandèmia

Les ajudes s’han concedit a famílies empadronades a Banyoles segons el nivell d’ingressos i
el nombre de fills. L’ajuntament havia reservat
una partida de 9.000 euros que s’haurà d’ampliar
per cobrir tota la demanda.

L’alcalde, Miquel Noguer, ha fet balanç de dos
anys de mandat, destacant els esforços per mantenir l’activitat i l’execució de projectes com
l’aprovació del POUM o el desplegament de la
fibra òptica
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AUTOMOCIÓ I TRANSPORT

Sant Cristòfol

Benedicció dels camions al seu pas per Santa Maria
de Porqueres, durant la Festa de Sant Cristòfol. Els
camions es van concentrar a la Farga i es van beneir
a Porqueres. Arxiu Comarcal Pla de l’Estany 1998

La Festa de Sant Cristòfol, patró dels automòbils i protector dels viatgers, és una figura
venerada des de fa segles a Catalunya. Durant el dia, cotxes, motos i bicicletes passen davant
diverses esglésies dels Països Catalans per ésser beneïts i gaudir, així, de la protecció de sant
Cristòfol durant tot l’any. El mossèn ruixa amb aigua beneïda els vehicles que s’hi acosten i a
cada conductor li lliura un record de la diada.
La festa se celebra en honor de sant Cristòfol de Lícia, personatge a qui la tradició atribueix el
fet d’haver prestat serveis a viatgers i vianants, per la qual cosa en va esdevenir patró. Segons
l’hagiografia del sant, va passar l’infant Jesús d’una llera del riu a l’altra. Va ser una feina molt
àrdua: el cos del nen cada vegada pesava més perquè portava a sobre tots els pecats del món.

Plaça dels Turers
a finals de la
dècada del 1950.
Arxiu Comarcal Pla
de l’Estany
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Taxi enramat a Banyoles, per Sant Cristòfol de 1953, passant per la Plaça de les Rodes.
Josep M. Fernández Bordera. Arxiu Comarcal Pla de l’Estany.
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AUTOMOCIÓ I TRANSPORT

EL TEU TALLER DE CONFIANÇA
MECÀNICA GENERAL

CLIMA A/C

MECÀNICA RÀPIDA

DIAGNOSIS

AMORTIDORS

FRENS

PNEUMÀTICS

BATERIES

PRE ITV

C/ Dels Escatllar, 3 · 17820 (Banyoles) · T. 972 58 07 81 · M. 651 657 820
info@rsmotor.cat

Garatge
Pla de l’Estany S.L.

SERVEI RÀPID
MECÀNICA
ELECTRICITAT
PNEMÀTICS
AMORTIDORS
FRENS
PRE ITV
BATERIES
AIRE CONDICIONAT

640 395 002
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garatgepladelestany

Taller, 102 • Pol. Ind. La Farga
17820 BANYOLES
Tel. 972 57 22 31

REVISIONS DE
MANTENIMENT

Més de 15 anys al teu servei
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AUTOMOCIÓ I TRANSPORT

Especialitzats en planxa i pintura,
mecànica i electricitat, canvis de vidres
i neteges d’interiors.
MIQUEL TABERNER
MARC TABERNER
Pol. Ind. Pont Xetmar, C. P, 3 ·
17844 Cornellà del Terri · Tel. 972 59 45 87
info@larcplanxa.com - www.larplanxa,com
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UNA NOVA PERSPECTIVA

Banyoles AUTOMOCIÓ

AGENT OFICIAL HYUNDAI I TALLER MULTIMARCA

C/ Mata, 107 - Banyoles
Tel. 972 57 27 77
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AUTOMOCIÓ I TRANSPORT

L’AUTOMÒBIL
DEL FUTUR
La història del automobilisme està plena d’avenços significatius i canvis
que han permès evolucionar adaptant-se als temps i a les necessitats humanes. Des de que al 1769 es va crear el primer vehicle mòbil que, impulsat amb vapor, va arribar als 4 km/h, fins els nostres dies s’han succeït a
gran velocitat infinitat d’avenços, com el primer motor de combustió, l’ús
de la benzina, la fabricació en sèrie, el cinturó de seguretat, els intermitents, l’airbag... i molts més.
de la descomposició de la molècula de l’hidrogen,
l’element més abundant de l’univers que podria
ser l’alternativa definitiva als combustibles fòssils
en l’automoció. Aquest gas compta amb múltiples
avantatges i alguns inconvenients, però en tot cas
suposa un dels projectes de futur més interessants
En la actualitat s’estan comercialitzant els coneguts
cotxes híbrids que combinen un motor elèctric
alimentat per bateries i un motor convencional de
benzina que van alternant-se.

Però com aniran evolucionant els automòbils
en el futur?
Una de les principals vies a desenvolupar està en
substituir la benzina per les noves fonts d’energia
especialment l’electricitat i l’hidrogen ja que ofereix
solucions al gran problema de la contaminació.

Els cotxes elèctrics convencionals es carreguen a la
xarxa elèctrica, mentre que els segons s’alimenten
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Entre les tendències actuals s’inclouen també els
exteriors de disseny esportiu, reforçar la seguretat
i una certa personalització, cada cop major, dels
models.
A mesura que avanci el segle XXI és seguirà evolucionant i conquerint àmbits que, fins fa pocs anys,
pertanyien exclusivament a la ciència ficció.
La conducció autònoma és una d’aquestes utopies
del passat que ja compta amb una tecnologia en
clar procés evolutiu. Volvo és una de les marques
més compromeses amb aquest enfocament, fins

al punt que compta amb el sistema Drive Em i està
disposat a provar-ho, en condicions reals, aquest
mateix any.
El següent nivell serà avançar cap al cotxe intel•ligent
que, imitant el cèlebre Knight Rider de la mítica sèrie
de televisió “” El cotxe fantàstic “”, i aprofitant els
avenços de l’internet, serà capaç de fer rutes per
si mateix -sense pilot humà.
Una altra realitat que està a punt de veure la llum
és la dels cotxes voladors. D’aquí a la fi d’aquesta
dècada, diverses firmes tenen previst presentar
els seus prototips, en concret el Terrafugia TF-X,
el AeroMobil, el cotxe volador de Larry Page i el
conegut com Skydrive.
Amb independència de com els vagi a cada un d’ells,
el que és inqüestionable és que, en aquest mateix
segle, els cotxes volaran. Finalment, la tendència de
crear vehicles unipersonals, molt més manejables,
còmodes i fàcils d’aparcar, continuarà creixent
d’una manera imparable.

MANTENIMENT COMPLET PER L’AUTOMÒBIL

C/ de Mata. s/n • Banyoles • Tel. 972 53 23 32
info@pneumaticssala.com
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AUTOMOCIÓ I TRANSPORT

Ronda del Monestir, 99 • 17820 Banyoles
Tels. 972 57 03 92 / 972 57 0069 • info@transports banyoles.cat

L’estiu

Una època de l’any perfecta per agafar el cotxe i anar-se’n de ruta
a la platja o a la muntanya. Però, si no vigiles, el sol pot ser el pitjor
enemic per al teu vehicle, i sobretot per a la teva carrosseria. Netejar
i cuidar la part exterior del nostre cotxe de forma periòdica millorarà
el seu estat i serà beneficiós per a la nostra seguretat i confort.
Posa atenció en escollir un bon lloc per estacionar el teu vehicle.
Evita aparcar a el sol, sobretot en les hores punta del dia. Encara
que a vegades no és fàcil aconseguir-ho, intenta pensar en el
moviment del sol, pot ser que tinguis més probabilitats de trobar
un lloc que en unes hores estigui apartat dels raigs.
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Transports FRIGORÍFICS • Agència de TRANSPORTS

Paratge Mas Ferrerós,s/n • 17834 PORQUERES Tel: 972 582 762 • admin@sergasatrans.com

CENTRE DETAILING
Ronda Monestir, 93 - 17820 Banyoles Tel. 684 453 425 • knetdetail@gmail.com
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L’ENTREVISTA

Joan
Terradas
Solà
Com vas iniciar-te en el mon dels autocars?
Tot va començar quan vaig acabar la mili. Als
21 anys a més de treballar a casa de pagès,
vaig començar a fer unes hores de conductor
a l’empresa del Sr. Lluis Terradas Gifreu de
Cornellà del Terri. Després vaig continuar
fixe durant 5 anys fins que un mes de juny, al
final de curs escolar de l’any 1992 em va sortir
l’oportunitat de comprar l’empresa del Sr. Pere
Peracaula amb dos autocars Mercedes de 8 i
16 places (amb un minibus de 16 places i un
taxi de 8 places). Al setembre d’aquell any
vaig poder complir el meu somni de tenir la
meva pròpia empresa d’autocars amb seu a
Sant Andreu del Terri.
Avui amb la nova seu amb garatge i oficina
de Banyoles, comptem amb una flota de 15
vehicles, autocars de 16, 20, 26, 28, 35, 40,
55, 60, 64 i 72 places (un per a persones amb
mobilitat reduïda) i dos taxis de 4 i 8 places.
També tenim remolc per transportar bicicletes
tant de carretera com de muntanya fins a 30
bicicletes.
Quasi tota una vida tota al volant... Que és
el que més t’agrada del teu ofici?
M’agraden moltes coses però el que més és
relacionar-me amb les persones, conèixer gen
nova i poder visitar indrets nous.
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Quines virtuts creu que ha de tenir un bon
conductor d’autocars?
Crec que com tots els oficis primer que t’agradi
aquest món, tenir un bon caràcter per als clients, ganes de conduir i voler aprendre al dia a
dia les diferents situacions que et pots trobar.
Durant aquests anys has fet molts serveis
escolars. Suposo que moltes escoles del Pla
de l’Estany et deuen conèixer?
Si, gràcies als anys i l’experiència a poc a poc
ens hem anat trobant i el dia d’avui i mantenim
una gran amistat amb moltes d’elles.
Tens alguna anècdota que t’agradés explicar-nos en aquests anys de professió?
Un servei de jubilats estrangers que venien
aquí la costa de vacances, el trajecte d’anada
vam parar per dinar en una àrea de servei, el
responsable del grup va fer un recompte ràpid
i preguntant a tots si faltava algú i em van dir
que podia continuar el trajecte, al cap de 20
minuts d’autopista ve la dona d’un senyor cridant que sabia deixat l’home a l’àrea de servei
que ella estava xarrant amb unes amigues al
darrere de l’autocar i no tenia controlat si el
seu home i era o no, vam haver de girar per
recollir a l’home i tot el camí de tornada no
es van dir ven res, però ve va anar tot bé i a
la tornada ja estaven com sempre contents i
amb ganes de parlar de les vacances.
Que fas en el teu temps lliure? Que valores
de la vida?
M’agrada anar a caminar, treballar de pagès
i a l’hort de casa.
El que mes valor de la vida és la família, els
amics i la feina.
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Disposem d’una flota de 14
autocars d’entre 16 i 72 places.

AUTOCARS SOLÀ
Ronda Canaleta, 37 Cantonada Basses del Cànem de Banyoles
17820 Banyoles
972 576 475 - 972 594 363 - 609 729 551
info@autocarssola.com • www.autocarssola.com
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OLI DE TECA
Protector per
tarimes
i mobiliari exterior

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

750 ml 8,95 €
2,5 lt. 29,10 €
5 lt. 57,90 €
PINTURES BRAMON

Av. de la Farga, 19 - BANYOLES
972 574 343 / 680 10 64 83

Moda íntima muralla
C/ Muralla, 20
Tel.972 576 367
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PER QUÈ
LA BICICLETA?

ÉS EL MITJÀ DE TRANSPORT
MÉS PRÀCTIC, SALUDABLE,
ECONÒMIC I DIVERTIT QUE EXISTEIX. LA SOLUCIÓ IDEAL PER
DESPLAÇAR-SE PER ENTORNS
URBANS I INTERURBANS.
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La pandèmia del Covid ha fet viure a la humanitat situacions molt difícils i
esfereïdores, però pel planeta aquesta circumstància ha estat beneficiosa en
alguns casos, com per exemple en l’augment de l’ús de la bicicleta en nuclis
urbans i interurbans. I es que la prevenció i la por al contagi ha disparat
a Espanya la venta de bicicletes fins a superar el milió i mig d’unitats.
Per contra i també a causa de la pandèmia, la paralització dels subministraments
de bicis i peces de recanvi provinents del
mercat asiàtics a obligat malauradament
a aturar les vendes de bicis i en molts
casos les reparacions. Aquesta tendència
s’ha donat a tot el món i ha provocat el
col·lapse en els tallers i botigues de bicicletes al quedar-se sense estocs, fet que
continua actualment.
El que és clar, és que la tendència creixent a utilitzar la bicicleta com a mitja

de transport s’ha vist incrementada i ha
agafat força durant la pandèmia. Ciutats
amb una excel·lent infraestructura ciclista
com Copenhaguen, Amsterdam, Paris i
Londres estan aprofitant aquest moment
per prendre mesures per fomentar la
mobilitat sostenible pels seus carrers i
vetar l’entrada dels cotxes al centre de
la ciutat.
Caldria doncs aprendre d’aquests països
i entre tots, individus i administracions,
aprofitar també aquest impuls per pren-
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dre mesures eficients i necessàries per
imposar-ne encara més el seu ús.

Specialized, Santa Cruz, Megamo
Albert Hereu Juncà
Passeig de la Draga, 1 Banyoles
Tel. 972 58 09 47 / 640 620 603

TOP BICI BANYOLES
TOT PER LA BICI

Reforçar o repensar la xarxa de carrils bici
de manera que tots els seus usuaris s’hi
puguin sentir segurs malgrat que aquesta
discorri al costat dels cotxes. Regular i
donar a conèixer els drets i deures dels
ciclistes. Reduir l’espai dedicat al vehicle
privat, en favor dels vianants i del transport públic. Promoure l’educació viària
entre la ciutadania. Revisar la normativa
de circulació posant en el centre d’atenció
els vianants i els ciclistes.
Com descriuen Dekoster i Schollaert, en
el seu llibre “En bici, cap a ciutats sense
fum” (2020), la utilització de la bicicleta
ens pot aportar diferents tipus de beneficis: tant energètics, mediambientals, pels
municipis, per les empreses i comerços,
com pels propis individus.

C/ Mossèn Constans, 273 • Tel. 972 582 710

Alguns dels beneficis
Podem millorar l’economia familiar, degut a què la bicicleta no és un mitjà de transport
que necessiti d’altra energia que no sigui la del nostre propi cos.
S’eviten les retingudes en les carreteres del centre de les ciutats.
Permet tenir major autonomia, i totes les persones poden fer ús d’ell.
Estalvien espai destinat a l’aparcament, la qual cosa provoca que es puguin utilitzar per
a altres funcions.
Disminueix la contaminació acústica.
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I un munt de beneficis físics i per la salut:
Augmenta la resistència cardiovascular
d’aquesta manera disminueix en un 50 %
el risc d’infart. És positiu per a l’esquena, sempre i quant s’adopti la postura
correcta. Reforça el sistema immunitari.
Augmenta la capacitat respiratòria. Accelera el metabolisme. Provoca una millora
en les articulacions.
També la popularització de la bicicleta
elèctrica ha fet que es pugui ampliar la
franja d’edat dels ciclistes, les distancies
i els desnivells sense deixar de pedalar.
És doncs el moment d’aprofitar i transformar de manera permanent la mobilitat
en benefici de la societat i del planeta.

Beneficis d’anar en bicicleta
per la salut
Augmenta el ritme cardíac i fa baixar la
pressió sanguínia, de manera que el cor
optimitza el seu rendiment i es redueix
el risc d’infart en un 50%.
Redueix el colesterol dolent (LDL),
responsable de la calcificació de les
artèries, i augmenta el colesterol bo
(HDL), protector dels vasos sanguinis. D’aquesta manera, les artèries es
mostren més flexibles i es redueix la
probabilitat de sedimentació de la placa
i de calcificació.
Augmenta la despesa calòrica i prevé
l’obesitat.
En millorar la tolerància a la glucosa i
desenvolupar la sensibilitat a la insulina,
prevé l’aparició de la diabetis.
Augmenta la capacitat pulmonar i redueix la freqüència cardíaca i respiratòria
en repòs.

VENDA I REPARACIÓ DE MOTOS BICICLETES
I MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
Àngel Busquets Serra C/ Rambla, 32 Banyoles
Tel. 972 57 06 95 • motos.camps@hotmail.com

PODIUMBIKES
C/ de La Llibertat, 137 - Banyoles
Tel. i watshap 972 57 49 02

La realització d’activitat física regular
allibera endorfines que ens fan sentir
millor i queens alliberen de l’estrès.

MOTOS BICICLETES
I JARDINERIA
Av. Països Catalans, 93-95
Tel. 972 570 261
canxumeia@gmail.com
www.xumibikes.com
www.tallercanxumeia.com
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MUSEUS DE BANYOLES

CASAL D’ESTIU DELS MUSEUS

AiGUA!
APRENEM, JUGUEM

I ENS DIVERTIM!

DEL 5 AL 30 DE JULIOL I
DEL 30 D,AGOST AL 10 DE SETEMBRE

,
Informacio i inscripcions:
www.museusdebanyoles.cat
(a partir del 3 de maig)

ORGANITZA:
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SUPORT:

,
Ultimes
places

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

Juliol

CURSOS
TALLERS
CONCURSOS
Ateneu - CMEM

CASAL D’ESTIU PER
A NENS I NENES

CASAL D’ESTIU D’ARTS
ESCÈNIQUES “QUE COMENCI!”

Del 5 al 30 de juliol i del 30 d’agost al
10 de setembre!

Del 28 de juny al 30 de juliol

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

L’Escola Municipal de Música de Banyoles i l’Aula de Teatre proposen un
casal d’estiu diferent. Un espai en el
qual nens i nenes viuran en primera
persona la creació artística a través
de diferents disciplines: música,
teatre, dansa i lleure.
Ateneu – CMEM de Banyoles
Alumnes de P5 a 2n d’ESO
Equip: Ona Bosch, Alba Carretero, Tere
Solà, Laura Turró

CONCURS / Gratuït

L’Endevinalla de la Rita: Quin l’encerta
l’endevina!

Cada mes la Rita Xuclalletra proposa
una endevinalla. 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 sortejarem un llibre. Per a
nens i nenes fins als 11 anys.

TOT MUGINT, VA
PASTURANT,
I MOLTES TIFES VA
DEIXANT

biblioteca@porqueres.cat

ACTIVITATS DE PROMOCIÓ

LECTORA
BIBLIOESTIU, A L’ESTIU TOTA
BIBLIO VIU!
Quadern d’activitats i propostes de
lectura adreçat a nens i nenes
de 9 a 12 anys.
Si acabes el quadern, ENHORABONA!,
tindràs un obsequi i entraràs en un
sorteig d’un lot de llibres entre tots
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CURSOS, TALLERS
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

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.

CASAL DE LA GENT GRAN
DE PORQUERES

VIATGE “ RUTES PER EL
BIERZO, PONTFERRADA I LLEÓ

els participants que hagin acabat el
quadern.
Places limitades. Cal inscripció
prèvia: mitjançant formulari

ACTIVITATS DE PROMOCIÓ
LECTORA
ALLIBEREM LLIBRES, ELS
ACOLLIU?

Activitat adreçada a tothom.
Trobareu una prestatgeria amb
llibres a la piscina i a la biblioteca
que podreu alliberar per llegir-los i,
un cop acabat els podeu retornar o
quedar-vos-el.
També us agrairem una foto amb el
llibre i un comentari per saber si us
ha agradat o no la lectura i que ens
etiqueteu a: ....
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CURS DE DIRECTOR/A
DE LLEURE
L’Oficina Jove i l’Escola de l’Esplai
organitzem el Curs de Director/a de
Lleure. El curs es farà al Centre Cívic
de Porqueres del 27 d’agost al 19 de
setembre en horari de matí i tarda.
Inscripcions online del 28 de juny al
15 d’agost.
+ info i inscripcions: plaestanyjove.cat
/ fundacioesplaigirona.cat

GUIA D’ESTIU 2021
Des de l’Oficina Jove hem elaborat
la ‘Guia d’activitats d’estiu 2021’.

Del 5 al 10 de setembre de 2021
Circuit de 6 dies
Visitarem Burgos, Lleó, Astorga,
Pontferrada, Reserva de los Ancares,
Vilafranca del Bierzo.
Preu: 595.-€
Està previst fer el viatge en aquestes
dates, ens posarem en contacte amb
les persones apuntades.

ASSOCIACIÓ GENT GRAN
DE BANYOLES
Dijous 8 de juliol: celebració del 47è
aniversari del Casal amb un berenar a
la fresca i tot seguit actuació musical
d’en Josep Farràs amb la tenora i en
Jesús Frigolé amb el piano a 2/4 de 7
de la tarda.
Dijous 22 de juliol: Berenar a la
fresca i cantada d’havaneres amb els
Cantaires de l’Estany a 2/4 de 7 de
la tarda.

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY
Vacances a Lloret a l’Hotel Surf-Mar del
29 d’agost al 5 de setembre
Per inscripcions a totes les activitats
al despatx de la junta de l’Associació
dilluns, dimarts i dimecres de 10 a 12
del migdia. Data límit d’inscripcions el
20 de juliol (per les vacances)

CASAL CÍVIC
BANYOLES
C. Josep M. Bohigas, 19 – Banyoles

SERVEIS
Podologia
dijous, a partir de les 9 h
cal cita prèvia trucant al 972571162
Cafeteria menjador
Menú diari obert a tothom i diumenge
menú especial.
Per a més informació trucar al
972575020
Perruqueria unisex
Dimecres tot el dia i divendres de
9 a 13 h cal cita prèvia trucant al
972571162

Programació Casal Cívic
Banyoles setembre a desembre
2021
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS
Iniciació a la dansa contemporània
Treballarem la musicalitat com a punt
d’unió entre el que volem expressar i
el que sentim alhora de ballar.
del 22 de setembre al 15 de
desembre dimecres, de 19.15 a 20.30
h a càrrec de Gabriela García
Casal
Cançons de taverna
Cantarem cançons de taverna
acompanyats per l’acordió d’en Nasi
del 21 de setembre al 14 de desembre
dimarts, de 10.30 a 12 h
a càrrec de Nasi Marco
Casal

Ball en línia
del 21 de setembre al 30 de
novembre
dimarts, de 18.30 a 19.30 h grup 1
dimarts, de 19.45 a 20.45 h -grup 2
dijous, de 19.15 a 20.15 h -grup 3
divendres, de 19.15 a 20.15h – grup 4
a càrrec de Vicens Moliner
ACGGB
Danses de la Polinèsia
Les danses de la Polinèsia van
dels ritmes melòdics als trepidants
acompanyats amb el moviment de
malucs i les mans sense deixar mai
de somriure.
del 27 de setembre al 29 de
novembre
dilluns, de 19.15 a 20.45 h
a càrrec d’Irene Álvarez de Quevedo
Associació Som-hi. Natura, esport,
cultura

ACTIVITATS FÍSIQUES
Hipopressius
del 30 de setembre al 16 de
desembre
dijous, de 11.10 a 12.25 h
a càrrec de Mar Bufí
Casal
Gimnàstica
del 20 de setembre al 29 de
novembre
dilluns, de 9.15 a 10.15 h –grup 1
dilluns, de 10.30 a 11.30 h – grup 2
a concretar
ACGGB

SALUT I BENESTAR
Estiraments i reeducació postural
del 21 de setembre al 14 de desembre
dimarts, de 9.15 a 10.30 h -grup 1
dimarts, d’10.45 a 12 h - grup 2
a càrrec de Queralt Aloy
Casal
Estimulem els sentits
Diverteix-te treballant la vista, l’oïda,
el tacte i l’olfacte.
del 21 de setembre al 14 de desembre
dimarts, de 15.45 a 17.15 h

a càrrec de Montse Serret
Casal
Gimnàs suau amb música
Orientat a millorar la condició física
de la gent gran.
del 21 de setembre al 14 de desembre
dimarts, de 16 a 17.30 h
a càrrec de Mireia Carbonell
Casal
Memòria
del 21 de setembre al 14 de desembre
dimarts, de 17.30 a 19h grup 1
divendres, de 15.45 a 17.15 h - grup 2
divendres, de 17.30 a 19 h grup 3
a càrrec de Montse Serret
ACGGB
Ioga
del 22 de setembre al 24 de
novembre
dimecres, de 9.15 a 10.15 h -grup 1
dimecres, de 10.30 a 11.30 h - grup 2
a càrrec de Raül Carracelas
ACGGB
Tao Kung
Exercici que combina moviments
suaus, respiracions i estiraments.
La pràctica ajuda en la millora de
l’energia, l’equilibri i la coordinació.
del 24 de setembre al 17 de desembre
divendres, d’11.45 a 13 h
a càrrec de Susan Baker
Silat de la Grulla Blanca
Ioga iyengar
del 24 de setembre al 26 de
novembre
divendres, de 9.15 a 10.15 h -grup 1
divendres, de 10.30 a 11.30 h - grup 2
a càrrec de Llum Valle
ACGGB

ACTIVITATS MANUALS I
ARTÍSTIQUES
Dibuix urbà
Descobrir recursos i trucs de dibuix
per iniciar-se en el dibuix urbà, també
conegut com urban sketching.
del 21 de setembre al 2 de novembre
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CURSOS, TALLERS
dimarts, de 17.30 a 19h
a càrrec d’Arnau Bielsa
Casal
Brodat experimental
Aprendrem a brodar sobre diferents
materials de rebuig. Aprendrem la
tècnica del couching i a fer collages
amb teles i puntades. T’hi animes?
del 23 de setembre al 18 de
novembre
dijous, de 18.30 a 20 h
a càrrec de Marta Ballester
Casal
Lettering - l’art de dibuixar lletres
del 9 de novembre al 14 de desembre
dimarts, de 17.30 a 19h
a càrrec d’Arnau Bielsa
Casal
Treballs ambientals en família
Tallers familiars per prendre
consciència mediambiental. Per
a infants de 5 a 12 anys i adults
acompanyants de 21 a 99 anys.
del 27 de setembre al 13 de desembre
dilluns, de 16.45 a 18.30 h
Casal
Dibuix i pintura
Es treballaran diferents tècniques
pictòriques. Tant per iniciació com
per perfeccionament.
del 23 de setembre a 25 de novembre
dijous, de 10 a 12 h
a càrrec d’ Arnau Bielsa
ACGGB
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CUINA

Cuina casolana
Receptes tradicionals
del 6 al 27 d’octubre dimecres, de 19
a 20.30 h Casal

NOVES TECNOLOGIES

Tauletes i mòbils
del 20 de setembre al 30 de
novembre dilluns, de 15 a 16 h -grup 1
dimarts, de 15 a 16 h -grup 2
a càrrec de Martirià Pagès

FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA
Català
del 22 de setembre al 24 de
novembre
dimecres, de 16.30 a 18 h - grup 1
dimecres, de 18 a 19.30 h - grup 2
ACGGB

Francès
del 21 de setembre al 30 de
novembre dimarts, de 10 a 11.30 h grup 1, dimecres, de 10 a 11.30 h
-grup 2 ACGGB

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY
Anglès
del 21 de setembre al 30 de
novembre dimarts, de 16 a 17.30 h
- grup 1 dijous, de 16 a 17.30 h
- grup 2 ACGGB

Adreçat a famílies amb infants a
partir de 3 anys
15 euros per familia de dos membres
(adult-infant) 8 euros cada membre
extra.
Inscripcions: info@sastres paperers.
com / 653 447 147

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ
De l’1 al 10 de setembre

Tel: 972 57 11 62 / 677260703
cc.banyoles@gencat.cat

TALLERDE PINTURA I
COLOR EN FAMÍLIA
Per aquest juliol iniciem un taller
de dansa per a joves que vulguin
compartir una estona divertida.
T’animes?
Per a més info: info@fundacioestany.
cat / TelèfonT648021405

Dissabte 10 de juliol (2 torns:
11h-13h/17h-19h. Amb Glòria Vives
Xiol al Molí de la Farga de Banyoles.
Experimentarem a partir dels colors
primàris amb acuarel·la líquida
damunt de paper del molí.

Fontcoberta convoca el VI Concurs de
Fotografia, que aquest any tracta sobre l’aigua
Aquest any, la temàtica de les fotos ha de ser ‘Fontcoberta i
l’aigua’. En aquest sentit, les instantànies han de capturar imatges
del municipi amb l’aigua com a principal protagonista. El jurat, format
per membres de la Comissió de Cultura i fotògrafs locals, valorarà,
entre d’altres aspectes, la qualitat, creativitat, execució artística i grau
de relació amb la temàtica que s’ha proposat.
Es donaran dos premis per categoria. En la categoria ‘Absoluta’, el primer
classificat guanyarà 200€ i el segon, 100€. En la categoria ‘Local’, els
premis seran de 150€ i 50€, pel primer i segon respectivament.
Els treballs es poden enviar per correu electrònic a l’Ajuntament
ajuntament@fontcoberta.cat fins el 19 de juliol, a les dues del migdia.
Els premis s’entregaran el 25 de juliol després del pregó de la Festa
Major. Les fotografies finalistes es podran veure durant la Festa Major
al pavelló i, la resta de l’any, a la Sala d’Actes de Can Jan de la Farrés.
Les bases es poden consultar a la pàgina web de l’Ajuntament de
Fontcoberta.
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CURSOS, TALLERS
Pla de l’Estany
+ Info. i inscripcions: www.ceplaestany.cat

7a jornada – Economia i finances II
Dilluns 9:30h - 11h Ioga 17h - 18:30h
Ioga embaràs 19h - 20:30h Ioga
adults 21h - 22h Tai Txi
Dimarts 7:15h - 8:30h Ioga adults
9h - 10h Pilates 16h - 17h Pilates
18h - 19:30h Ioga adults 20h - 21:30h
Ioga adults
Dimecres 19h - 20:30h Ioga adults 21h
- 22:15 h Ioga
Dijous 7:15h - 8:30h Ioga adults 9:30h
- 10:30h Tai Txi 10:45h - 12:15h Ioga
Mares-nadons 18:30h - 19:45h Ioga
adults 20h - 21:30h Ioga adults 20h 21:30h Ioga embaràs
Divendres 15:15h - 16:30h Ioga 18h 19:30h Ioga Adults
Centre Om
C/ Josep Tarradelles, 16
Banyoles Tel. 625 85 58 12
ombanyoles@gmail.com

Data: 19 de juliol de 2021
Horari: 19 a 21h
Format: Virtual des de la plataforma
Zoom
Destinataris: Entitats Esportives del
Pla de l’Estany
+ Info. i inscripcions: www.ceplaestany.cat

REM

02 a 04/07/21 Campionat d’Espanya
Aleví-Infantil-Veterà a Banyoles
24 a 29/07/21 Jocs Olímpics (Manel
Balastegui) a Tòquio
07 a 11/07/21 Mundial Sub23		
a Račice (República Txeca)

ACTIVITATS DIRIGIDES

AIGUAGIM
Data: Tot el mes de juliol
Horari: Dimarts de 12.00 a 12.45 h.
Lloc: Club Natació Banyoles
Destinataris: Adults
Inscripcions: Al telèfon del Consell
Esportiu: 972 58 13 44
Més Info.: www.ceplaestany.cat

TRIATLÓ
CARME BADOSA

ACTIVITATS DE LES SECCIONS
ESPORTIVES
JULIOL 2021

04/07/21 Triatló del Pont de Suert		
a Pont de Suert
25/07/21 Aquatló de Cunit		
a Cunit

Classes Qi Gong: Dimecres: 8 h. i 20 h.
C/ Sant Martirià, 177 Tel. 669 744 759

ATLETISME

NATACIÓ

ACUPUNTURA I TERÀPIES ORIENTALS

10/07/21 Campionat de Catalunya
Sub18 a Granollers

CAIAC POLO

11/06 a 13/06/21 Torneig internacional
a Castcello (Itàlia)
FORMACIÓ ESPORTIVA

CURS DE FORMACIÓ PER
ENTITATS ESPORTIVES
6a jornada – Economia i finances I
Data: 12 de juliol de 2021
Horari: 19 a 21h
Format: Virtual des de la plataforma
Zoom
Destinataris: Entitats Esportives del
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PIRAGÜISME

02 a 06/07/21 Campionat del món de
caiac de mar a Lanzarote
03/07/21 3a copa 2028 a Lleida
16 a 18/07/21 Regata internacional
de Sanabria i Valladolid a Galende
(Zamora)
23 a 25/07/21 Campionat d’Espanya de
joves promeses a Trasona (Astúries)
30/07 a 01/08/21 Campionat d’Espanya
Juvenil i Sèniora Verducido (Galícia)

01 a 04/07/21 Campionat de Catalunya
Infantil a Barcelona
14 a 17/07/21 Campionat d’Espanya
Aleví a Tarragona
15 a 18/07/21 Campionat de Catalunya
Júnior a Mataró
20 a 23/07/21 Campionat d’Espanya
Infantil a Zaragoza

WATERPOLO

ABSOLUT
03/07/21 CN Banyoles – CN Poble Nou
a Banyoles 18.00h
10/07/21 CN Banyoles – CN Minorisa a
Banyoles 18.00h
ALEVÍ
10/07/21 CN Premià – CN Banyoles a
Premià de Mar 16.00 h

FES-TE

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

VO
LUN
TA
RI

FES-TE DE
L’EQUIP
DEL TRIATLÓ

BANYOLES TRIATLÓ 4 i 5 de setembre de 2021
Per a més informació

www.turismeiesport.cat

BANYOLES 2021
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ENERGIA VERDA
Tot el que vols saber sobre la
nova factura de la llum
El passat 1 de juny va entrar en vigor el canvi regulatori
més important des de l’aprovació de la Llei del Sector
Elèctric el desembre de 2013, que veurem a la factura
d’aquest juliol.
El Govern amb la CNMC (Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència) van dissenyar un nou sistema
de repartiment dels anomenats “costos regulats del
sistema elèctric”, que paguem a la factura de la llum
depenent de l’energia que consumim i la potència que
tenim contractada, costos que representen més de la
meitat de l’import de la factura, i que es fixen per llei.
(Si vols saber més llegeix www.agrienergia.com/
entendrelafactura/)
Com que la quantitat total a cobrir amb aquests costos
regulats no pot variar (per tal de no generar més dèficit
al sistema elèctric), si amb la nova regulació un concepte baixa, un altre ha de pujar, per tant, encara que
hi hagi qui amb el canvi pagui menys, ha d’haver-hi
qui pagui més.
Per això és molt important entendre què
s’ha de fer per tal de no pagar de més.
El primer a tenir en compte és que ara es paga més
cara l’energia consumida i més barata la potència contractada, per tant, intentar ser més eficient, gastant
només l’energia que realment necessitem, amb electrodomèstics eficients i cura d’aprofitar usos, com posar
rentadores plenes o temperatures no inferiors a 24-25o
per l’aire condicionat, és més important que abans.
La segona qüestió són els horaris. Els costos regulats
de l’energia tenen preu diferent segons l’hora del dia.
Hi ha tres períodes: punta, pla i vall:
Períodes d’energia 2.0TD
De dilluns a divendres
0h

8h 10h

Energia Punta (P1)
14h

18h

22h 24h

14h

18h

22h 24h

Caps de setmana i festius*
0h

8h 10h

Energia Pla (P2)
Energia Vall (P3)

Períodes de potències 2.0TD
De dilluns a divendres
0h

8h 10h

14h

18h

22h 24h

14h

18h

22h 24h

Caps de setmana i festius*
0h

8h 10h

Potència Vall (P2)

*Dissabtes, diumenges, 6 de gener i festius nacionals en el calendari oficial
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Potència Punta (P1)

I els caps de setmana i festius són vall totes les hores.
Per tant, s’han d’evitar en la mesura del possible les
hores punta, coneixent molt bé el nostre perfil real de
consum, doncs pot ser el nostre ús en hores puntes no és
tan important com pensem (Si ets client d’Agrienergia
pots veure el teu perfil de consum horari, per la data
que vulguis, a la teva “àrea client” de la nostra web).
La tercera qüestió és contractar la llum amb una
empresa elèctrica que pugui oferir-te un preu competitiu per l’energia en la seva part no regulada, com
és Agrienergia, que a més d’energia 100% renovable,
t’ofereix una nova Tarifa Eficient amb tres preus fixes
al dia (independentment del que faci el mercat majorista, o “pool”, cada dia), una Tarifa Indexada (si vols
pagar exactament el que marqui el mercat cada hora)
i, a més, si no vols estar pendent del rellotge per usar
l’energia que necessites, t’oferim la nostra nova Tarifa
Tranquil·litat, amb un únic preu per cada hora del dia
i cada dia de l’any.
Pots consultar aquestes tarifes a la nostra web www.
agrienergia.com/tarifa-domestic-10/. També pots
conèixer si et surt a compte la Tarifa Tranquil·litat amb
el nostre comparador www.agrienergia.com/comparadortarifa, i fer el canvi a tarifa fixa de manera senzilla i automàtica www.agrienergia.com/tarifafixa.
I, si tens molt de consum a hores punta (que són hores
de sol) pots valorar posar-te autoconsum fotovoltaic,
bé sigui al teu teulat o a un altre disponible en un radi
de 500 m del teu habitatge o negoci. A Agrienergia
Solar www.agrienergiasolar.com podem fer-te una
proposta gratuïta, valorant les opcions que puguin
sortir-te més a compte, amb la garantia de ser la teva
empresa elèctrica de confiança i el nostre coneixement
i visió de conjunt en temes energètics.
Per acabar, des d’Agrienergia volem ser al teu costat,
ajudant-te a adaptar-te als canvis, posant al teu servei
noves eines digitals, com ara el nostre servei gratuït
Agrienergia Digital, amb el que gaudiràs d’informació
i consells personalitzats per a rebaixar la teva factura,
elaborats amb la informació del teu consum i algoritmes d’intel·ligència artificial. Per a rebre aquest servei
gratuït només has de donar-te d’alta a la factura electrònica oficinavirtual.agrienergia.com/facturaonline
Com dèiem en començar, aquest mes de juliol vivim
el canvi més fort en la factura elèctrica des de 2013,
però a Agrienergia volem que, amb nosaltres, et sentis
tranquil i segur, ja que treballem i innovem pensant a
fer-t’ho tot més fàcil.
L’equip d’Agrienergia.

l’energia que t’impulsa

Tot el que vols saber

sobre la nova factura
Controla la despesa amb una
gestió informada i eﬁcient
de la nova factura
de la llum

Informes Energètics Gratuïts
- Agrienergia Digital -

www.agrienergia.com/entendrenovestarifes
w w w. a g r i e n e rg i a . c o m
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EL MES
D’ESTIMAR
TEXT GUILLEM LLORET I TRIOLA / ADRIÀ GARCIA PRATS

Queda poca gent que no sàpiga que el passat mes de juny va ser el mes
de l’orgull LGTBI. Bé sigui perquè s’hi ha sumat les grans marques o bé
perquè s’ha treballat des de les institucions i les escoles, el resultat és
igual. Una majoria de ciutadans és conscient que del 17 de maig al 28 de
juny se celebra el mes d’estimar a qui t’agradi i estimar-te tal com ets.
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El motiu pel qual moltes persones del col·lectiu comencen a contar
el mes a partir del 17 de maig és perquè és el dia Internacional
Contra la Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. És un dia per a
compartir experiències prèvies, compartir preocupacions, alliberar-se de males relacions anteriors i arreglar (el verb preferit
d’en Carles Capdevila) molts dels pensaments que tenim vers les
altres persones i nosaltres mateixos.
La setmana passada, en ple 2021, buscàvem informació per a
redactar aquest article i, ja em sap greu, vam entrar a la Viquipèdia.
Ho sabem, hi ha diversos professors (de fet tots) que recomanen
que no s’hi entri perquè tothom pot modificar-ne els articles,
ho sabem, d’acord, ens sap greu. El fet és que vam trobar que
algú havia aprofitat l’anonimat per canviar el títol de l’article del
“Dia Internacional de l’Orgull LGTBI” per “Dia Internacional de la
Enfermedad”.
El Dia Internacional de l’Orgull LGTBI se celebra mundialment cada
28 de juny, per commemorar els Disturbis de Stonewall (1969) on
la policia novaiorquesa va fer una batuda a un bar freqüentat per
persones del col·lectiu LGTBI per “verificar” el sexe de les persones
que anaven “vestides de dona”.
Una gran majoria de gent sap que és el mes d’estimar i el mes dels
que estimen més. I, que hi hagi una petita quantitat de persones
que encara pensi que és una malaltia, no ens frena a l’hora de
seguir intentant arreglar els problemes de la comunitat LGTBI.
No ens frena a l’hora d’alliberar-nos a tot arreu: als Estats Units
o a Catalunya.
El 26 de juny del 1977 va haver-hi a la Rambla de Barcelona la
primera manifestació de l’alliberament LGTBI a l’estat espanyol.
Tot i tenir la premsa i el govern en contra, dos anys més tard van
aconseguir tombar la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social
-on hi apareixia la homosexualitat com una malaltia.
Pensa globalment, estima localment, diuen. Queda poca gent
que s’atreveixi a prohibir els drets del col·lectiu i, sobretot, cada
vegada en son més els que els lluiten i els defensen cada dia. El
2021 és el primer any que s’ha penjat la bandera LGTBI al balcó
de l’Ajuntament de Banyoles. Any a any i poquet a poquet anem
aprenent a estimar-nos.
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L’HORT I
EL JARDÍ

JULIOL

El mes de juliol és el
més caluros de l’any.
“El juliol”, l’amo del
sol”. I, juntament amb
l’agost, també és el
més sec. “Pel juliol
poca pluja per més que
vulla”. Aixó sí, quan
plou ho acustuma a fer
de valent i aleshores
fa força mal. “Trons de
juliol, treuen el dol.

Luna nova: 10 de juliol. – Quart creixent: 17
de juliol. – Luna plena: 24 de juliol. – Quart
minvant: 31 de juliol.
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Hort És el mes en el que els tomàquets comencen a

produir en grans quantitats i les albergínies i els pebrots
comencen a donar els primers fruits.
Durant aquest mes hi ha molta feina a relligar i podar
tomaqueres i és també molt important el control de l’àcar
del bornzejat i l’eruga del tomàquet. Encoixinar per evitar
la pèrdua d’humitat i evitar les males herbes també serà
una de les feines importants del mes.

Desherbar i calçar els porros plantats el mes de maig,
encanyar la segona plantada de tomaqueres, relligar
tomaqueres i encoixinar amb palla les alberginieres, pebroteres i tomaqueres. La pebrotera també és una planta
que necessita poda!
Controlar de l’escarbat de la patata (DDT*), l’eruga del
tomàquet (Bt) i l’àcar del bronzejat (Sofre en pols) són
tasques essencials pel que fa a les plagues que apareixen
el mes de juliol.
Preparar el sòl per les plantades de finals d’estiu i tardor
fresant el terreny és una altra feina molt important per
tenir el sòl a punt en el moment de començar a plantar.
A partir de la segona setmana del mes es poden sembrar
les mongeteres que collirem durant la tardor.

Collirem El mes de juliol es cullen els tomàquets de
penjar que més aguantaran durant l’hivern! Com que la
humitat al matí és baixa els tomàquets no queden molls
per la rosada i collir-los durant aquest mes evita molts
problemes de conservació. A finals del matí (no al mig
dia), és el millor moment per recollir-los! Mantenir els
tomàquets en un lloc sec i amb ventilació ens ajudarà
a allargar la seva disponibilitat! (nosaltres aquest any
teniem ventiladors engegats les hores de més calor).
Seguim collint carbassó, cogombre i mongeta tendra.
Arriben amb quantitat els tomàquets, les alberginies i els
pebrots i fem la collita de l’all sec. Podrem collir enciams,
però hem de tenir present que els regs seran molt
abundants i la varietat escollida haurà de ser resistent a la
calor per tal d’evitar l’espigat.

Tel. 972 58 10 93

CENTRE DE JARDINERIA
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MENJAR I BEURE

BANYOLES

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

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

17820 PASTA ARTESANA

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

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

NUMIDIA - KEBAB - PIZZA

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

IRIS

RESTAURANT LA CARPA

CAN BERNAT

BAR FRANKFURT TRAMVIA

C/ Lluís Companys, 290
Entrepans variats - Plats combinats.
Tot tipus de begudes.
Diumenge tarda tancat
T 625 448 761
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Croisanteria - cafeteria
Pl. Estudis, 9 • 17820 Banyoles
T 972 57 10 94

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

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

STRALL

Cuina casolana, plats combinats,
carn a la barbacoa. Menú diari de
dimarts a divendres 10,95€.
Menú cap de setmana 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

PIZZA DON CAMILO

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

Menú diari i de
Cap de setmana
Dilluns tancat
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Passeig Dalmau 61 Banyoles • Camp de futbol nou T 661 798 191
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MENJAR I BEURE

CORNELLÀ

SERINYÀ

L’ESPORTIU BRASA

L’ALL

BYPASS

RESTAURANT - TABERNA
LA PARRA

QUATRE FOCS

MIERES

Bar - Restaurant
Menú diari I Menú Cap de setmana
Dilluns tancat
Passeig Dalmau 61
Camp de futbol nou T 661 798 191

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

MELIANTA

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

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

CAN MET

CAN MAULA

Sopars de pizza a la fresca a la
terrassa de Can Maula tots els
divendres i dissabtes.
C/ Fontcoberta, 1 - Melianta
T 972 57 85 67

PORQUERES

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
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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

BAR EL CAPRITX

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

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

VILAVENUT

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

CAN SALVI

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

BADA

PUNT DE TRO

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

Menjar per
emportar

C/ Paper, s/n Tel. 972 58 27 14 - 17820 Banyoles
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El Mirador
de l’Estany
US RECORDEM QUE TENIM SERVEI
DE CENTRE DE DIA AMB RECOLLIDA
I TORNADA A DOMICILI

Residència
per a gent gran

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

Tel. 972 58 04 63

FARMÀCIES DE GUÀRDIA JULIOL

Dijous 1 ROSA ALSIUS Divendres 2 ALBERT MASGRAU Dissabte 3 EVA LLAVERIA Diumenge 4 EVA LLAVERIA
Dilluns 5 MARIA FÀBREGA Dimarts 6 FRANCESC FIGUERAS Dimecres 7 ESTEVE ALSIUS Dijous 8 JORDI OMEDES Divendres 9 NÚRIA BALLÓ Dissabte 10 ALBERT MASGRAU Diumenge 11 ALBERT MASGRAU Dilluns 12 JOAN
GRATACÓS Dimarts 13 EVA LLAVERIA Dimecres 14 MARIA FÀBREGA Dijous 15 FRANCESC FIGUERAS Divendres 16
ESTEVE ALSIUS Dissabte 17 NÚRIA BALLÓ Diumenge 18 NÚRIA BALLÓ Dilluns 19 ROSA ALSIUS Dimarts 20 ALBERT MASGRAU Dimecres 21 JOAN GRATACÓS Dijous 22 EVA LLAVERIA Divendres 23 MARIA FÀBREGA Dissabte
24 ESTEVE ALSIUS Diumenge 25 ESTEVE ALSIUS Dilluns 26 JORDI OMEDES Dimarts 27 NÚRIA BALLÓ Dimecres
28 ROSA ALSIUS Dijous 29 ALBERT MASGRAU Divendres 30 JOAN GRATACÓS Dissabte 31 MARIA FÀBREGA

LA IMATGE CRÍTICA

La parada del centre de la Teisa està
anulada per les obres a la carretera.
És una cosa q Tothom ha de saber !!
Però un rotul avisan’t-ho seria un
luxe
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

De dilluns a dijous de 8
del matí a 10 de la nit
Divendres i dissabte de
8 del matí a 12 de la nit
Diumenge descans setmanal

el Tapeo
C/ Valls, 68 - 17820 Banyoles
Tel. 658 453 758
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CASALS
ESPORTIUS
COM CADA ESTIU, LES SECCIONS DEL CLUB ORGANITZEN DIFERENTS
CASALS ESPORTIUS DURANT ELS MESOS DE JUNY, JULIOL I AGOST

REM

PIRAGÜISME

ATLETISME

De 8 a 16 anys

De 8 a 12 anys

De 8 a 12 anys

Torn 1:
Torn 2:
Torn 3:
Torn 4:
Torn 5:
Torn 6:
Torn 7:
Torn 8:

Torn 1:
de juliol
Torn 2:
Torn 3:
Torn 4:
Torn 5:
Torn 6:
Torn 7:
Torn 8:
Torn 9:

Torn 1:
Torn 2:
Torn 3:
Torn 4:
Torn 5:

(nascuts del 2005 al 2013).
Del 5 al 9 de juliol
Del 12 al 16 de juliol
Del 19 al 23 de juliol
Del 26 al 30 de juliol
Del 2 al 6 d’agost
Del 9 al 13 d’agost
Del 17 al 20 d’agost
Del 23 al 27 d’agost

Horari:

(nascuts del 2009 al 2013).

Torns 1, 2, 3 i 4, de 17 a 19 h.
Torns 5, 6, 7 i 8, de 9 a 11 h. o de
17 a 19 h. (a escollir un dels dos)

Horari:

Preu:

Preu:

38,40€ socis i 56€ no socis per
setmana (30,75€ i 42,55€ el T7).
Mínim 6 inscrits per torn.

Del 28 de juny al 2
Del 5 al 9 de juliol
Del 12 al 16 de juliol
Del 19 al 23 de juliol
Del 26 al 30 de juliol
Del 2 al 6 d’agost
Del 9 al 13 d’agost
Del 17 al 20 d’agost
Del 23 al 27 d’agost

De 16.30 a 17.45 h.

(nascuts del 2009 al 2013).
29 de juny i 1 de juliol
6 i 8 de juliol
13 i 15 de juliol
20 i 22 de juliol
27 i 29 de juliol

Horari:

De 17.00 a 19.00 h.

Preu:

18€/setmana socis
26,5€/setmana no socis
35 €/quinzena socis 52,5 €/
quinzena no socis

24€ socis i 35€ no socis per
setmana (19,20€ i 28€ el T8).
Mínim 6 inscrits per torn.

DATES SUBJECTES A CANVIS SEGONS EVOLUCIONI LA PANDÈMIA DE LA COVID-19.
EN TOT MOMENT PRIORITZAREM LA SEGURETAT DELS PARTICIPANTS I ES SEGUIRAN LES NORMATIVES
QUE ES PUGUIN APLICAR DES DE LES AUTORITATS SANITÀRIES I GOVERNAMENTALS

INSCRIPCIONS

Les inscripcions (directes) són exclusivament online mitjançant
l’àrea privada (www.cnbanyoles.cat).
S’obriran el dia 17 de maig ﬁns a esgotar places.
Si no disposeu d’usuari i contrassenya, podeu procedir a contactar
amb secretaria@cnbanyoles.cat.

MÉS INFORMACIÓ
972 570 859

