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BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

03

Divendres

festival de màgia

TROBA’M

18h. Espectacle d’obertura del
festival amb Rúbi Fernández a la
plaça de les Rodes
20h. NA QUE VER amb Mario López
& Papu pelut- Centre Cívic de
Porqueres - 10€
22h. MÀGIA GOLFA amb Els amics
del TROBA’M - Bar del Cívic

04

Dissabte

BANC DE SANG

DONACIÓ DE SANG
Banyoles de les 10 a les 20 h
Lloc: Pavelló de Can Puig, Boi
Juscafresa, s/n
esport

Banyoles Triatló

CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT DE
TRIATLÓ
Distància: 1500 m natació / 40 km

ciclisme / 10 km cursa a peu
Dia: Dissabte 4 de setembre
Lloc: Entorn de l’Estany

Turers. A 2/4 de 10 del vespre a la
plaça Major: havaneres amb el grup
Retorn.

comerç

Gimcana dinamitzada

De les 10 del matí a les 8 de la
tarda. Lloc: plaça Major i plaça dels

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 apuntarvos-hi!

Gangues al carrer

GIMCANA DELS
RENTADORS

5 l’agendasetembre

PROGRAMA D’ACTIVITATS
festival de màgia

TROBA’M

Dia: Dissabte 4 de setembre
Hora: 11.00 h / durada: 1.5 h
Lloc: Plaça Maria Ros i Gussinyé
Reserves: 972 58 34 70
WhatsApp 690 853 395
turisme@ajbanyoles.org
Visita guiada

PARC NEOLÍTIC DE LA
DRAGA

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.
Dia: Dissabte 4 de setembre
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc Neolític de la Draga
Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6 anys,
entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hora
Informació i reserves: Museu Arqueològic, 972 57 23 61 comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

6 l’agendasetembre

12h. VERMUT MÀGIC amb Els amics
del TROBA´M - Can Xabanet
16h. /18h ESPAIS MÀGICS amb
artistes sorpresa - Llotja del
tint, Pia Almoina, Pati del Museu
Arqueològic.
18h MÀGIA A LA MURALLA amb Pepín
Banzo - Muralla
19:30h. LA GALA MAGICA amb Els
artistes del TROBA´M - Auditori
(10€) – entrades a la venda a
cultura.banyoles.cat
22h. LA GALA MAGICA amb Els
artistes del TROBA´M - Auditori
(10€) – entrades a la venda a
cultura.banyoles.cat
ACTIVITAT ESPORTIVA

XXIX TORNEIG D’ESTIU
MEMORIAL JOAN
ESTANY

Tradicional torneig d’estiu de futbol,
que enfrontarà al primer equip de la

UE Porqueres amb la UE Tona.
Dia: Dissabte 4 de setembre
Hora: 20.00 h
Lloc: Camp de futbol de Miànigues.

05
esport

DIUMENGE

Banyoles Triatló

COPA D’EUROPA JUNIOR
Distància: 750 m natació / 20 km
ciclisme / 5 km cursa a Peu
Dia: Diumenge 5 de setembre
Lloc: Entorn de l’Estany

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY
Activitat familiar de
descoberta

EXPLORADORS DE
L’ESTANY

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

A les 2 del migdia arrossada popular
(en grups familiars o bombolla)
A les 6 de la tarda concert amb
Eduard Caminas

Dia: Diumenge 5 de setembre
Reserves tiquets: 972 59 78 00
ajuntament @esponella.cat

07

09

Dijous

Visita guiada

QUÈ ENS EXPLIQUEN
ELS ARQUEÒLEGS DE LA
DRAGA?

Jornades de portes obertes per a
conèixer les darreres troballes al
jaciment neolític de la Draga. Els
mateixos arqueòlegs de l’excavació
ens faran les explicacions sobre
els treballs arqueològics que
s’estaran desenvolupant i els
resultats més destacats.

Dimarts

PRESENTACIÓ

Dia: Diumenge 5 de setembre
Hora: 11.00 h
Lloc: Museu Darder
Preu: Activitat gratuïta
Reserves: 972 57 44 67
ARROSSADA

ARROSADA POPULAR DE
CENTENYS
A partir de les 11 del matí jocs per a
la mainada.

PROGRAMACIÓ CULTURA
Presentació de la programació
de Cultura Banyoles setembre desembre 2021.
Després de la presentació hi haurà
l’actuació del grup de música banyolí Eli Rodríguez.
Dia: Dimarts 7 de setembre
Hora: 20.00 h
Preu: Gratuït
Lloc: Auditori de l’Ateneu

Dia: Dijous 9 de setembre
Hora: 16.00 h
Lloc: Parc Neolític de la Draga
Preu: Activitat gratuïta
Reserves: 972 57 44 67 comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

7 l’agendasetembre
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10

DIVENDRES

Visita guiada

Parc de les Coves
Prehistòriques de
Serinyà

pavelló. Aforament limitat.
Dia: Divendres 10 de setembre
Hora: 20.00 h
Lloc: Castell de Palol de Revardit
Per assistir-hi caldrà fer reserva
prèvia al telèfon 972594448 o bé el
correu ajuntament@palol.cat

Visita guiada

Parc de les Coves
Prehistòriques de
Serinyà

DIADA / camós

CANTADA D’HAVANERES amb el grup
TERRA ENDINS
Dia: Divendres 10 de setembre
Hora: 21.30 h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Es tracta d’un paratge únic format
per coves on hi vivien caçadors
recol·lectors de la prehistòria.
Aquest parc és el millor jaciment
de l’Europa occidental per conèixer
el pas de l’home de Neandertal a
l’home modern. És aconsellable que
es completi aquesta visita amb la
del Museu Arqueològic Comarcal de
Banyoles, on s’hi pot observar una
bona mostra dels objectes prehistòrics procedents de les coves de
Serinyà.
Dia: Divendres 10 de setembre
Hora: 10:30h, 11:30h i 12:30h
Preu: Gratuït
Lloc: Parc de les Coves de Serinyà
Reserves:
coves.serinya@plaestany.cat
concert

Marc i Laia

11

Dissabte

DIADA

AUTOCARS a la MANIFESTACIÓ de
Barcelona
Lloc de sortida: Av. de la Farga
(Banyoles)
Hora de sortida: 13.00 hores
Tornada de Barcelona: 19.00 hores
aprox. (a confirmar el mateix dia a
l’autocar)
Preu: 10 €
Tiquets autocar a: BANYOLES - La
PATAGONIA , CORNELLÀ - Supermercat CHARTER i a CORTS - EL FORN DE
PA. La manifestació començarà a
les 5 de la tarda a Plaça Urquinaona
i anirà fins al Parlament de Catalunya. Informació general: https://
diada.assemblea.cat/

DIADA / porqueres

Hi haurà moscatell, ratafia i galetes
per a tots els assistents. En cas
de pluja l’activitat es traslladarà al
8 l’agendasetembre

AUDICIÓ DE SARDANES a càrrec de la
Principal de Porqueres.
Dia: Dissabte 11 de setembre
Hora: 19 h
Lloc: Plaça 11 de setembre
Durant l’activitat serà obligatori
l’ús de la mascareta i es compliran
amb totes les mesures sanitàries
establertes.

Dia: Dissabte 11 de setembre
Hora: 10:30h, 11:30h i 12:30h
Preu: Gratuït
Lloc: Parc de les Coves de Serinyà
Reserves:
coves.serinya@plaestany.cat
XERRADA

Els Segadors, de
cançó eròtica a
himne nacional

A càrrec de Jaume Ayats,
musicòleg.
Una cançó eròtica. Aquest és
l’origen d’Els Segadors, l’himne
nacional de Catalunya: una cançó
que cantaven els segadors quan
treballaven a ple sol per tal de
captar l’atenció de les noies i que
es va transformar, el 1640, en un
crit.
Dia: Dissabte 11 de setembre
Hora: 12.00 h
Lloc: Arxiu Comarcal del Pla de
l’Estany

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY
Visita guiada

VILAUBA EN 3D:
ENTREM A LA VIL·LA
ROMANA

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

Dia: Dissabte 11 de setembre
Hora: 17.00 h
Lloc: Vil·la romana de Vilauba
Preu: 4€ entrada general; +65 anys,
2’5€; -6 anys, entrada gratuïta
Reserves: 972 57 23 61 comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

12
APLEC

Diumenge

Aplec de Sant
Ferriol
FIRA

FIRA DE LA RAMONA
Falgons – Sant Miquel de Campmajor
– 9.00 – 13.00 h. Petit mercat d’articles artesanals.
– 14.00 h. Arrossada popular
(sempre que les restriccions ho
permetin).
– Després de dinar, actuació musical
a càrrec del grup Gavin Buckley (si
no es permet el dinar popular, es
farà al llarg del matí).
Més info: web de l’ajuntament.

Mossèn Constans i el c/ de la Barca)

Visita guiada

Parc de les Coves
Prehistòriques de
Serinyà

FESTA

Festa Major d’Orfes
Dia: Diumenge 12 de setembre
Hora: 10:30h, 11:30h i 12:30h
Preu: Gratuït
Lloc: Parc de les Coves de Serinyà
Reserves:
coves.serinya@plaestany.cat

FIRA

FIRA DE LA RAMONA
Dia: Diumenge 12 de setembre
11:30 Missa solemne cantada.
18:00 Concert de sardanes amb la
cobla La Principal de Banyoles.
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.
Dia: Dissabte 11 de setembre
Hora: de 10:00h a 00:00h
Lloc; passeig Darder (entre el pg.
Mossèn Constans i el c/ de la Barca)

Dia: Diumenge 12 de setembre
Hora: de 10:00h a 00:00h
Lloc; passeig Darder (entre el pg.

ruta guiada

TRAVERTI + TREN
PINXO

APLEC

Aplec del santuari
de la Mare de Déu del
Mont
Missa a la 1 del migdia. Trobada de
les noies i dones que porten per
nom “Mont” i actes diversos.
Informació: 972 41 27 20

Veurem l’anomenada “pedra viva”
en diferents llocs i situacions:
9 l’agendasetembre

PROGRAMA D’ACTIVITATS
creixent dins l’Estany, creant
curiosos passadissos a les Estunes,
en una antiga pedrera a Mata
i, finalment, formant part d’una
construcció tradicional.
Experimentarem les propietats
d’aquesta roca tan nostra i
coneixerem com s’hi formen els
fòssils.
Els trajectes es faran amb el Tren
Pinxo, amb sortida i arribada a
l’Estany.
Dia: Diumenge 12 de setembre
Hora: 10.30 h Durada: 2 hores
Lloc: a l’Estany de Banyoles (davant
club tenis)
Preu: Gratuïta
Informació i reserves: 972 58 34 70
– WhatsApp: 690 853 395 turisme@
ajbanyoles.org

13

Dilluns

BANC DE SANG

DONACIÓ DE SANG

Camós de les 18 a les 20.30 h
Lloc: Pavelló Municipal, Afores, s/n

14

Dimarts

Club de lectura

Els cadàvers del
candidat

PARC NEOLÍTIC DE LA
DRAGA

Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6 anys,
entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hora
Informació i reserves: Museu Arqueològic, 972 57 23 61 comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
10 l’agendasetembre

16

Dijous

Hora del conte

La princesa del
pèsol i el príncep
dels matalassos

Visita guiada

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.
Dia: Diumenge 12 de setembre
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc Neolític de la Draga

Tant les més conegudes com les
que amb el temps han quedat dins
un calaix. Sentir cantar la mare, el
pare, l’àvia o l’avi, crea un lligam
emocional molt intens i important
per a l’infant.
A càrrec de Carmina Rabasseda
Activitat adreçada a famílies amb
mainada de 0 a 3 anys
Dia: Dimecres 15 de setembre
Hora: 17.30h
Lloc: Biblioteca Carles Fontserè
Porqueres
Info: 972 58 38 98

De Miquel Aguirre
Un empresari local amb aspiracions
de reconeixement públic decideix
fer campanya per assolir l’alcaldia
del seu poble contracta un n
assessor polític sense escrúpols
vingut a menys.
Conductor: Albert Torrescasana
Dia: Dimarts 14 de setembre
Hora: 19.00 h
Lloc: Museu Darder
+Info: 972 57 16 02

15

Dimecres

Club de lectura

HORA DELS MÉS PETITS

Del sol a la lluna és una sessió en
què gaudirem de l’emoció i la màgia
de la veu. Explicarem un conte i
cantarem les cançonetes que coneixem tots des que érem infants.

A càrrec de Capgiralla contes
El príncep Pep s’ha ben enamorat
de la Berta, però el rei i la reina
volen casar-lo amb una princesa
de veritat. Per això, s’empescaran
un pla per descobrir si realment la
Berta és una autèntica princesa.
Dia: Dijous 16 de setembre
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca pública
+Info: 972 57 16 02 biblioteca@
ajbanyoles.org

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

MOBLES BRUGADA A BANYOLES
Mobles Brugada ha obert les seves portes aquest mes de juny a l’Av. Països
Catalans 163 de Banyoles amb un local de 500m2 d’exposició de mobiliari de
qualitat, en una àmplia gama d’estils i preus que de ben segur s’adaptaran a les
vostres idees i necessitats.
Amb seu i botiga a St. Joan les Fonts, ofereix ara a Banyoles els seus serveis, la
seva professionalitat i sobretot la seva experiència de més de 50 anys en el sector
del disseny i la decoració per tal d’assessorar-vos en tot el que necessiteu per fer
de la vostra llar aquell espai que desitgeu.
Mobles de totes les qualitats al millor preu que s’adapten al vostre estil i
necessitats: menjadors, sales d’estar, dormitoris, vestidors, habitacions juvenils,
sofàs, descans i complements. Sempre aportant les últimes novetats en
interiorisme i decoració.
Amb un servei d’assessorament i projectes a mida que t’acompanyarà en tot el
procés, adaptant-se a les vostres necessitats, gustos, preferències i preu, des de la
primera idea fins a l’últim detall en mobles, il•luminació i complements.

Ens tens ben a prop. Visita’ns, explica’ns la teva idea i la farem realitat.
Av. PaIsos Catalans, 163 - 17820 Banyoles • Tel. 872 206 812
630 462 892
banyoles@moblesbrugada.com • www.moblesbrugada.com

11 l’agendasetembre
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CINEMA DOCUMENTAL

COM JO VULGUI

Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder
de Banyoles
CINEMA DOCUMENTAL

TRIANGLE DE SOL

El moviment feminista a Egipte
està agafant més força que mai.
Cada cop hi ha més dones que
s’atreveixen a alçar la veu contra
l’assetjament sexual, però aquesta
irrupció de coratge ve de lluny.
Dir: Samaher Alqadi
Egipte, França, Noruega, Palestina,
Alemanya (2021). 88 minuts.VO en
àrab i angles, subtitulada en català.
Dia: Dijous 7 de setembre
Hora: 20.00 h
Preu: 3 €
Lloc: Auditori de l’Ateneu

17

Divendres

XERRADA

CICLE DE MEDI
AMBIENT

A partir de dinàmiques activades
amb l’alumnat, el film explora les
idees de domesticació, doma i
assilvestrament com a miralls de
formes de ser i estar al món. La
peça és el resultat de la residència
del col•lectiu nyamnyam a l’Institut
Josep Brugulat dins del programa
Bòlit Mentor.
Dia: Divendres 17 de setembre
Hora: 20.00 h
Preu: Gratuït amb entrada anticipada
Lloc: Auditori de l’Ateneu

18

FIRA

FIRA DE LA RAMONA

Dissabte

FESTA MAJOR
D’ESPONELLÀ

A les 6 de la tarda, espectacle amb
la companyia EL SAC, INVENTORA
DE JOCS.
A les 8. del vespre. MÚSICA, amb
MARC I LAIA.
A les 10 de la nit. CONCERT amb EL
PÈSOL FERÉSTEC i VÀLIUS.

SANT MAURICI DEL
CALÇ

12 l’agendasetembre

Informació: Centre Excursionista de
Banyoles 972 57 52 12

FESTA

APLEC

Objectiu 2030, per un Pla de l’Estany
sostenible.
S’analitzen els problemes
ambientals que afecten a nivell
planetari i es fan propostes per fer
de la nostra comarca un espai més
sostenible.
La COVID, fins quan? A càrrec de
Laura Guerrero, viròloga.
Hora: 19.00 h

constància des de l’any 1887.
A les 12 h, a l’exterior de l’ermita
acte de la celebració religiosa de la
paraula en honor a Sant Maurici.
Cant dels goigs al sant protector
dels nois que anaven a fer la guerra
i la mili.
Vermut popular pels assistents
Audició de sardanes
Visita al centenari roure, conegut amb el nom del “roure de la
mestressa”
A les 13:30 h cloenda de l’acte.
Tothom hi és convidat

Amb motiu del projecte de
restauració de l’ermita de Sant
Maurici s’ha volgut recuperar aquell
popular aplec del qual ja se’n té

Descobrim els insectes

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.
Dia: Dissabte 18 de setembre
Hora: de 10:00h a 00:00h
Lloc; passeig Darder (entre el pg.
Mossèn Constans i el c/ de la Barca)

HORA DEL CONTE

PEDALADA DE CONTES

En el marc de la Setmana Europea
de la Mobilitat 2021 us proposem
un matí on la bicicleta i els contes
seran els protagonistes
Itinerari amb tres punts:
10.30 h a la biblioteca
11 h a Font de Salt Dalmau
11.30 h a la Gorga blava
12 h a la biblioteca
En la Setmana de la mobilitat apostem per la bicicleta i la lectura!
Que tothom porti la seva bicicleta i

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

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
Info: 972 58 38 98

Activitat familiar
esportiva

BTT PELS CORRIOLS DE
L’ESTANY

Visita guiada

PARC NEOLÍTIC DE LA
DRAGA

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.
Dia: Dissabte 18 de setembre
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc Neolític de la Draga
Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6 anys,
entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hora
Informació i reserves: Museu Arqueològic, 972 57 23 61 comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Presentació de llibre

Te amo, gracias:
un camino para
transitar el duelo

Voleu gaudir en família i fer una
volta a l’estany diferent? Us proposem un recorregut senzill en BTT
pels corriols i les rieres del voltant
de l’estany que posarà a prova la
vostra destresa com a ciclistes i us
farà pujar l’adrenalina!
Si no disposeu de bicicleta ens la
podeu demanar a nosaltres.
Dia: Dissabte 18 de setembre
Hora: 11.00 h
Lloc: Oficina de Turisme de l’Estany
Informació i reserves: 972 58 34 70
WhatsApp 690 853395

Visita guiada

BANYOLES MEDIEVAL:
DEL CARRER AL
MONESTIR

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

Dia: Dissabte 18 de setembre
Hora: 18.00 h
Lloc: Museu Arqueològic
Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6 anys,
entrada gratuïta.
Informació i reserves: Museu Arqueològic, 972 57 23 61 comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
VISITA GUIADA

ESTUDI TALLER CARLES
FONTSERÈ
A càrrec de Kimi Turró
Segona edició del llibre que narra
l’experiència dolorosa de la mort
del seu fill per un accident de moto
i de la transformació del dolor en
vida, amor i gratitud.
Dia: Dissabte 18 de setembre
Hora: 12.00 h
Lloc: Museu Darder

Visita guiada a l’estudi taller del
polifacètic artista Carles Fontserè.
Dia: Dissabte 18 de setembre
13 l’agendasetembre

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Hora: 19.00 h
Preu: Tarifa completa 4 euros i tarifa
reduïda 2 euros
Durada: 1 hora
Edat: A partir de 7 anys
Reserves i més informació:
www.porqueres.cat

MÚSICA CLÀSSICA

TRIO DA VINCI

Maria Florea, violí • Marion Platero,
violoncel • Àlex Ramírez, piano

MANAIES PER
BANYOLES

Taller familiar

Al llarg de la història, la gran majoria
de músiques d’arreu han begut del
folklore i de les tonades populars.
Tot i així, aquestes aproximacions
han estat realment molt diverses,
depenent de l’època i de la nacionalitat del compositor.
Dia: Dissabte 18 de setembre
Hora: 20.00 h
Preu: 12 €
Lloc: Auditori de l’Ateneu

El recorregut serà el següent: Carrer
Vallespirans, carrer de Mossèn Jacint
Verdaguer, plaça dels Turers, carrer
de la Canal, plaça dels Estudis, carrer
Mercadal, plaça Major, carrer Àngel
Guimerà, passeig de la Indústria,
plaça dels Jurats, carrer de la
Indústria, carrer Àngel Guimerà, plaça
Major, carrer Abeurador, carrer Porta
dels Turers, plaça dels Turers, carrer
de Mossèn Jacint Verdaguer, carrer
Vallespirans, Plaça de les Rodes,
carrer de l’Estany, plaça del Carme i
carrer Vallespirans.
14 l’agendasetembre

DONACIÓ DE SANG
Diumenge 19 de setembre
Banyoles de les 10 a les 13.30 h
Unitat Móbil C.N. Banyoles, Passeig
Antoni Gaudí, 3

Manípul de Manaies

El Manípul de Manaies de Banyoles
farà una sortida recordant la sortida que es va fer l’any 1949 que va
suposar la restauració del Manípul
de Manaies, la data es fa coincidir
en la setmana que se celebra la
Mare de Déu dels Dolors (15 de
setembre).
Dia: Dissabte 18 de setembre
Hora: 19.00 h

BANC DE SANG
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VIU L’EXPERIÈNCIA DEL
PAPER ARTESANAL
Us convidem a visitar un molí
paperer viu i actiu que us permetrà
viure de prop l’experiència del
paper artesanal. Un recorregut per
la història del paper des de la seva
invenció fins a l’actualitat.
Us ensenyarem el Molí de la Farga i
parlarem de la indústria manufacturera de la comarca i del paper
que hi ha jugat l’aigua de l’Estany.

Diumenge

FESTA MAJOR
D’ESPONELLÀ

A 2/4 de 12: OFICI SOLEMNE.
A 2/4 d’1, VERMUT MUSICAL.
A les 5 de la tarda, a Cal Baró,
espectacle de telles KUMULUNIMBU, amb el col·lectiu artísti i social
ORTIGA.
Prova esportiva

77a Travessia de
l’Estany

Aprendrem com s’elabora el paper
artesanal i quines són les seves eines bàsiques. Fareu el vostre propi
paper en un autèntic molí artesanal
i us l’emportareu!
Dia: Diumenge 19 de setembre
Hora: 11.00 h
Lloc: Molí de la Farga
Informació i reserves: 972 58 34 70
WhatsApp 690 853395 turisme@
ajbanyoles.org
FESTA MAJOR DE PUJARNOL

APLEC DE SANT
PATLLARI

Coincidint amb la festa de Pujarnol,
el Centre Excursionista de Banyoles

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

SANT PATLLARI

juntament amb els veïns de Pujarnol i la col·laboració de l’Ajuntament
de Porqueres tornen a organitzar el
tradicional aplec a l’ermita de Sant
Patllari. Es tracta de l’aplec que té
lloc en un dels punts més enlairats i
emblemàtics de la comarca.

A les 14,00 h Arrossada popular al
voltant de l’ermita
A les 16,00 h Cant dels adéus.
Tothom hi és convidat

A les 12,30 h celebració religiosa en
honor a Sant Patllari.
Cant dels goigs al sant que se
l’invoca contra la tempesta i la
pedregada

Taller familiar

A les 13, 15 h. Aperitiu pels assistents

Informació: Centre Excursionista de
Banyoles 972 57 52 12

Dia: Diumenge 19 de setembre
Hora: 11.00 h / Durada: 2 hores
Preu: 5 euros; menors de 3 anys,
entrada gratuïta.
Lloc: Museu Darder
Informació i reserves:
972 57 44 67 comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org

INVESTIGUEM ELS
MAMÍFERS

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

PROGRAMA D’ACTIVITATS
CINEMA DOCUMENTAL

DESCENDENTS
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Dijous

Club de lectura infantil

Lila Trotramundos

“I tu d’on ets?” Aquesta és una
de les discriminacions que han
d’afrontar molts catalans i catalanes, els i les protagonistes d’aquest
documental. Després del documental hi haurà un col•loqui
Dia: Diumenge 19 de setembre
Hora: 20.00 h
Preu: Gratuït amb entrada anticipada
Lloc: Auditori de l’Ateneu

22

Dimecres

La Lila té el cap ple de pardals, i
tot sovint, és als núvols. Viu en un
circ i viatja constantment, cosa
que li permet conèixer persones
i llocs molt interessants. Un
còmic divertit, imaginatiu i ple
d’aventures.
Per a infants de 9 a 12 anys
Conductor: Xavi Garcia
Dia: Dijous 23 de setembre
Hora: 17.00 h
Lloc: Biblioteca pública
+Info: 972 57 16 02 biblioteca@
ajbanyoles.org
HORA DEL CONTE

BALLA’M UN LLIBRE

XERRADA-TALLER

Rodari ens parla

A càrrec de Mariona Masgrau
Dia: Dimecres 22 de setembre
Hora: 19.00 h
Lloc: Biblioteca Carles Fontserè
Porqueres / 972 58 38 98

16 l’agendasetembre

telèfon de l’escriptor i pedagog
Gianni Rodari, un escriptor
enamorat del llenguatge i visionari
de la ment infantil com una font
inesgotable de fantasia i veritat. Els
seus llibres, carregats d’imaginació
i humor son a la vegada una crítica
del món actual.
Dia: Dijous 23 de setembre
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca Carles Fontserè
Porqueres
Info: 972 58 38 98
BANC DE SANG

DONACIÓ DE SANG
Dijous 23 de setembre
Fontcoberta de les 17 a les 21.00 h
Pavelló Municipal

24

Divendres

FEStA

Festa Major de Sant
Miquel de Campmajor
Divendres 24 de setembre
20.00 h Concert d’inici de festa a la
plaça de les escoles, a càrrec del
Grup de Caramelles de St. Miquel de
Campmajor.
Més info: web de l’ajuntament.
TEATRE INDEPENDENT

Fantasicontes per Tigretelèfon
Coreografia:Viviana Escalé. Música:
Adele Madau. Interpretació: Viviana
Escalé, Adele Madau, Sendoa
Quijada.
Durada:15-20 minuts.
Activitat adreçada a nens i nenes
de 5 a 12 anys.
Espectacle de dansa i música en
viu inspirat en el llibre Contes per

AL LLINDAR DE L’OBLIT

A una Urbanització d’alt estànding
de Siracusa, s’estan ultimant els
preparatius per a una reunió secreta i informal de dirigents polítics
d’alt nivell. L’objectiu: obtenir el millor resultat possible per a la Lega.
Dia: Divendres 24 de setembre
Hora: 20.00 h
Preu: 12 €
Lloc: La Factoria d’Arts Escèniques

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY
música electrònica

FESTival 17820

S’otorgaran els premis Millor iniciativa social, Empresarial, Trajectòria
personal i Banyolí de l’any.

25

Dissabte

FEStA

Xavi Lloses i Àlex Pallí / White Solar
Dog
Dia: Divendres 24 de setembre
Lloc: Claustre del Monestir
Info: www.festival17820.cat
Premis

13a edició dels premis Banyolí de l’Any

Festa Major de Sant FESTA
Miquel de Campmajor FESTA MAJOR DE PALOL
Dissabte 25 de setembre
DE REVARDIT
10.00 h Caminada popular per la vall
(Sortida a la plaça de les escoles).
17.00 h Actuació infantil “La Sra.
Bombolles” amb taller de bombolles
al acabar l’espectacle, a la plaça de
les escoles.
20.30 h Actuació músical amb “Pol
Cardona & The True Sparks” a la
plaça de les escoles
Més info: web de l’ajuntament.
Prova esportiva
solidària

Dia: Divendres 24 de setembre
Lloc: Auditori de l’Ateneu

marc incomparable com és l’estany
de Banyoles i es pot fer a peu, amb
bicicleta o amb patinet. Cadascú
hi pot participar de la forma que
vulgui durant el cap de setmana.
Es poden comprar el dorsals online a
www.curses.cat/femlavolta2020/

MARXA SOLIDÀRIA ‘FEM
LA VOLTA A L’ESTANY’
Aquesta marxa solidària es fa en un

Concert a càrrec de Cesk Freixas.
Dia: Dissabte 25 de setembre
Hora: 21.30 h / Pavelló de Palol
Entrada gratuïta. Aforament
limitat. Cal reserva prèvia al telèfon
972594448 o bé el correu: ajuntament@palol.cat

17 l’agendasetembre

PROGRAMA D’ACTIVITATS
VISITA GUIADA

El Rec Major: un
passeig històric i
natural

Lloc: a l’església de Santa Maria de
Porqueres
Preu: gratuïta
Durada: 2,5 hores
Informació: 972 58 34 70 turisme@
ajbanyoles.org
Activitat familiar

AVUI FEM DE
NEOLÍTICS!
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 vinculat a la
presència de l’aigua.
Dia: Dissabte 25 de setembre
Hora: 11h
Lloc: Banys vells
Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6 anys,
entrada gratuïta.
Durada: 2 hores
Informació i reserves: Museu Arqueològic, 972 57 23 61
VISITA GUIADA

LES CARES DE L’AIGUA
NOVA!

TEATRE INDEPENDENT

AL LLINDAR DE L’OBLIT

A una Urbanització d’alt estànding
de Siracusa, s’estan ultimant els
preparatius per a una reunió secreta i informal de dirigents polítics
d’alt nivell. L’objectiu: obtenir el millor resultat possible per a la Lega.
Dia: Dissabte 25 de setembre
Hora: 20.00 h / 12 €
Lloc: La Factoria d’Arts Escèniques
CINEMA

LA DONA IL•LEGAL
Visita a l’interior de les cabanes
per tal d’endinsar-nos en la vida
quotidiana dels homes i les dones
del neolític.
Dia: Dissabte 25 de setembre
Hora: 17.00 h
Lloc: Parc Neolític de la Draga
Preu: 5€ per persona
Durada: 1,5h
Informació i reserves: Museu Arqueològic, 972 57 23 61
ESPECTACLE FAMILIAR

SOBRE RODES
Cia. Yldor Llach

Cicle Gaudí
Fernando Vila és un advocat
d’immigració que accepta un cas
aparentment senzill: evitar la
deportació d’una jove kosovar, Zita
Krasniqi.

Dia: Dissabte 25 de setembre
Hora: 20.00 h
Preu: 4,5 €
Lloc: Auditori de l’Ateneu
música electrònica

FESTival 17820

Brollador, estanys i llacunes de Porqueres. Una ruta per la banda més
rural i tranquil.la de l’Estany ens
portarà a descobrir diverses cares
de l’aigua: rieres, fonts, estanyols,
brolladors, llacunes.
Dia: Dissabte 25 de setembre
Hora: 11h
18 l’agendasetembre

Dia: Dissabte 25 de setembre
Lloc: Claustre del Monestir de Sant
Esteve
Info: www.festival17820.cat
Dia: Dissabte 25 de setembre
11 h i 12.30 h al Pati escola la Vila,
Baldiri Reixac
17 h i 18.30 h a la plaça Xesco Boix
Preu: Gratuït amb entrada
anticipada

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY
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FEStA

Diumenge

Prova esportiva
solidària

MARXA SOLIDÀRIA ‘FEM
LA VOLTA A L’ESTANY’

Aquesta marxa solidària es fa en un
marc incomparable com és l’estany
de Banyoles i es pot fer a peu, amb
bicicleta o amb patinet. Cadascú
hi pot participar de la forma que
vulgui durant el cap de setmana.
Es poden comprar el dorsals online a
www.curses.cat/femlavolta2020/

Festa Major de Sant
Miquel de Campmajor

Diumenge 26 de setembre
10.30 h Audició de sardanes a càrrec de la Cobla l’Arbucienca, davant
l’església del Collell (en cas de pluja
s’ajornarà l’actuació).
12.30 h Missa solemne dedicada a
l’Arcàngel St. Miquel al Santuari del
Collell, cantada pel Grup de Caramelles de St. Miquel de Campmajor.
18.00 h Actuació musical de final de
festa major a càrrec de “Hop’s Trio”
a la plaça de les escoles.
Més info: web de l’ajuntament.

de la festa major a càrrec dels
sanitaris/es i mestres del municipi.
Seguidament sardanes cantades a
la plaça 1 d’octubre amb la Cobla la
PRINCIPAL DE PORQUERES.
Informació i reserves: 972594448
ajuntament@palol.cat
ACTIVITAT FAMILIAR

DIA DE L’ESTANY

Activitats ambientals per a tota la
família

FESTA

FESTA MAJOR DE PALOL
DE REVARDIT
11:00 Ofici de festa Major.
Tot seguit es durà a terme el pregó

A les 10h. davant l’Escola de Natura
VOLTA A L’ESTANY AMB BICICLETA
A partir de les 11h. al Parc de la
Draga

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

Kayak del Ter www.kayakdelter.com • info@kayakdelter.com
19 l’agendasetembre

PROGRAMA D’ACTIVITATS
COMPANYIA CAP PROBLEMA PRESENTA: “EL SR. RECICLATGE I ELS SEUS
AMICS”. Espectacle amb cançons
mediambientals de collita pròpia
ACTIVITATS AMBIENTALS
Ballada amb en Blauet, Jocs,
tallers, alliberament d’un animal
recuperat...
Dia: Diumenge 26 de setembre
Lloc: Parc de la Draga

Més informació i reserves:
972 58 34 70 Whatsapp 690 85 33
Visita guiada

PARC NEOLÍTIC DE LA
DRAGA

FIRA DE LA RAMONA

Activitat d’esport
i natura

CAIAC A L’ESTANY

Dimecres

CLUB DE LECTURA D’ADULTS

FIRA

Dia: Diumenge 26 de setembre
Hora: de 10:00h a 00:00h
Lloc; passeig Darder

29

Dia: Diumenge 26 de setembre
Hora: 11.30 h / Durada: 1,5 hora
Lloc: Parc Neolític de la Draga
Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6 anys,
entrada gratuïta.
Informació i reserves: Museu Arqueològic, 972 57 23 61

Sis nits d’agost

Comentarem «Sis nits d’agost» de
Jordi Lara. Amb la presència de
l’autor. Dia: Dimecres 29 de setembre Hora: 19 h / Biblioteca Carles
Fontserè Porqueres

30

Dijous

Biblionadons

Animalets

TEATRE INDEPENDENT

AL LLINDAR DE L’OBLIT
Dia: Diumenge 26 de setembre
Hora: 11:00 h
Punt de trobada: Club Natació
Preu: 10€ per persona
Edat: activitat recomanada a partir
de 8 anys

A una Urbanització d’alt estànding
de Siracusa, s’estan ultimant els
preparatius per a una reunió secreta i informal de dirigents polítics
d’alt nivell. Dia: Diumenge 26 de
setembre Hora: 19.00 h / 12 €
Lloc: La Factoria d’Arts Escèniques

A càrrec de Joan de Boer
Contes per als més petits amb tot
un seguit d’històries protagonitzades per animalets.
Dia: Dijous 30 de setembre
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca Pública

Vacances del
30 d’agost al 13
de setembre.
Ens veiem aviat!
Marisqueria

Tel. 972 57 28 52
www.marisqueriagils.com

20 l’agendasetembre

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

REVISEM LA
VISIÓ PER
TORNAR CAP
AL COLE

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

EXPOSICIONS

AIGUA
I ART

FINS AL 10 DE
SETEMBRE

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.
MUSEU DARDER: exposició de pintura.
MUSEU ARQUEOLÒGIC: Pintura mural.
ENTRADA GRATUÏTA

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA
AUTOR: CARLES AVILÉS

“KOAN: Retrat i proporció Àuria”
LLOC: CASTELL DE PALOL DE REVARDIT
INAUGURACIÓ: 25 de setembre a les 7 de la tarda
FINS AL 31 D’OCTUBRE
HORARIS: dissabtes de 10 a 14 h i de 18 a 20 h
diumenges de 10 a 14 h

Fins al dimecres 15 setembre/ Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ/ Gratuït

LECTURES REFRESCANTS D’ESTIU

Propostes per gaudir de la lectura durant l’estiu:
novetats i guies de viatges, llibres de manualitats,
pel•lícules clàssiques, assaig divulgatiu, llibres
d’excursionisme, material per a aprendre idiomes
i molt més.

22 l’agendaagost
l’agendasetembre

Carrer de Pare Claret, 1 • 17820 Banyoles • Tel. 936 071 417 • www.integral.cat
23 l’agendasetembre

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

FINS AL 26 DE SETEMBRE
MUSEU ARQUEOLÒGIC

PERET BLANC
DE BEGET

‘Peret Blanc de Beget’, que recorda la figura del músic Pere Sala
(1917-1993). La mostra ha estat coordinada per Pep Garcia i el banyolí Albert Massip i arriba a Banyoles com a darrera etapa d’una
itinerància que l’haurà portada per 12 municipis catalans.

ARQUITECTES
I CIUTAT

FINS 04 D’OCTUBRE DE 2021
PASSATGE DE MOBLES TARRADAS

Del pla urbanístic de 1936
a la Banyoles olímpica

Setmana europea de la mobilitat sostenible
i segura a Banyoles “Fes salut. Mou-te de
manera sostenible”
Del 18 al 26 de Setembre 2021
- Concurs de pintura mural
- Bicicletada popular
- Gimcana familiar
- Xerrada sobre mobilitat en bici
- Activitat de mobilitat segura als centres
educatius
Per a més informació, horaris i
inscripcions:
https://banyoles.cat
www.escolanaturabanyoles.org
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Visita
elelnou
FERCON!
Visita
nou
FERCON!
Visita el nou FERCON!

A partir
d'ara
l'avinguda
A partir
d'araens
ens trobaràs
trobaràs aal'avinguda
de de
La
Farga,
davant
Mossos
d'Esquadra
La Farga,
davant
els
Mossos a
d'Esquadra
de de
A partir
d'ara
ensels
trobaràs
l'avinguda
de
Banyoles.
Banyoles.
La Farga, davant els Mossos d'Esquadra de
Banyoles.
AMPLIATLES
LESNOSTRES
NOSTRES INSTAL·LACIONS
HEMHEM
AMPLIAT
INSTAL·LACIONS
PERQUÈ ET SENTIS COM A CASA!
PERQUÈ LES
ET SENTIS
COM
A CASA!
HEM AMPLIAT
NOSTRES
INSTAL·LACIONS
VINE!
VINE! COM A CASA!
PERQUÈ ET SENTIS
VINE!

25 l’agendasetembre

GIANNI
RODARI
DEL 7 AL 24 DE
SETEMBRE
Exposició dels llibres de
l’autor Gianni Rodari
Biblioteca Carles Fontserè
C/Balmes, 27 - Porqueres
972 58 38 98
biblioteca@porqueres.cat

Arquitectura
i urbanisme

Horaris
Dilluns de 10 a 13 i de 16 a 20 h.
Dimarts, dimecres i dijous
de 16 a 20 h.
Divendres de 10 a 13 i de 16 a 20
Dissabtes de 10 a 13 h.

DEL 16 AL 30 DE SETEMBRE BIBLIOTECA PÚBLICA
Exposició documental per finalitzar el cicle Cinc cèntims de
creació local 2020 amb l’objectiu, més enllà del nostre entorn,
de reflexionar sobre l’arquitectura i l’ urbanisme del segle XXI
i del futur de les nostres ciutats.

26 l’agendasetembre

27 l’agendasetembre

J

JOSEP
BRUGULAT

Text família Brugulat Pecanins

28 l’agendasetembre

En Josep Brugulat i Riera va néixer el 28
de desembre de 1917 a La Seu d’Urgell
en el si d’una família humil. En Marcel•lí
Brugulat i la Salvadora Riera, pare i mare
d’en Josep, es van traslladar a Barcelona
poc temps després d’haver nascut el seu
fill. Allà tenien una petita lleteria al carrer
Joaquim Costa on en Josep va passar
la seva infantesa i la seva joventut. Els
seus nets recordem com en Josep sempre explicava en tall d’anècdota el fet
que gràcies a les seves habilitats a l’hora
d’escriure i que el negoci familiar fos una
lleteria, el van ajudar a ser una persona
útil durant aquesta etapa tan grisa.

Josep Brugulat en una
presentació de curs a la
dècada del 1960.

En Josep va cursar la carrera de magisteri i un cop
acabada, al 1936 va ingressar a l’escola Normal de
la Generalitat per acabar de completar la seva formació de mestre.
Davant l’esclat de la guerra civil en Josep es va apuntar com a voluntari a les files del bàndol republicà.
A mesura que els republicans van anar perdent la
guerra i les files franquistes avançaven pel territori
català, molts dels seus combatents van anar retirant-se cap a França. Molts d’aquests soldats i personalitats que es veien obligats a abandonar el seu
país i les seves famílies, van aconseguir exiliar-se.
Però altres varen quedar retinguts en camps de refugiats al sud de França. En Josep Brugulat va ser
d’aquest segon grup.

D’esquerra a dreta,
el Sr. Brugulat, el
mossèn i el Sr. Sans

D’esquerra a dreta,
la Srta. Maria, la Srta.
Carme i el Sr. Brugulat

29 l’agendasetembre

Finalment i gràcies a l’ajuda del Bisbe de
La Seu d’Urgell, contactat a través d’alguns familiars de La Seu d’Urgell, va poder sortir del camp de refugiats i es va
reunir amb la seva família a Barcelona;
tot i així, per raons polítiques al tornar
no va poder exercir la seva professió de
mestre.
No obstant això, durant una tasca de
substitució de mestre a Sant Feliu de Codines es va retrobar amb la Maria Vallès,
una antiga companya de l’Escola Normal
de la Generalitat. A partir d’aquest moment va conèixer en Joaquim Pecanins,
marit de la Maria Vallès, i a la Carme Pecanins, filla d’en Joaquim Pecanins, amb
qui anys més tard (1944) es casaria.

A dalt, façana de
l’Acadèmia Abat
Bonito.
A baix, Josep
Brugulat, a classe de
filosofia i història.
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“

al 1942 naixia una nova escola
a Banyoles, anomenada
Acadèmia Abat Bonito”

Un cop acabada la substitució de mestre
a Sant Feliu de Codines tots tres mestres
es van adonar que tenien uns altres neguits professionals i així va ser com va
començar a néixer la necessitat d’iniciar
un nou projecte. Amb la idea de fundar
una nova escola, en Josep, la Carme, la
Maria i en Joaquim van estar buscant la
millor ubicació per obrir-la, mirant a diferents pobles i finalment van trobar que el
que reunia totes les condicions era Banyoles. I així va ser com al 1942
naixia una nova escola a Banyoles, anomenada Acadèmia Abat
Bonito. Una escola trencadora
que dintre de la situació tant
difícil de pobresa i de retallada

Josep Brugulat, en una classe,
entre l’ensenyament i els
acudits a la dècada del 1960.

de llibertats que vivia el país lluitava per
mantenir-se a prop del poble tot conservant els valors, la cultura, les tradicions i
la llengua catalanes.
En el seu esperit de superació, ja sent
director de l’Acadèmia, en Josep Brugulat es va llicenciar en Filosofia i Lletres,
reunint al voltant de la seva família a altres col•laboradors molt preparats en
Ciències i Lletres. A casa sempre dèiem
que l’avi era com l’Enciclopèdia Catalana
perquè ho sabia tot i tenia resposta a totes les nostres preguntes.
Per sobre de tot, en Josep Brugulat va
ser un home seriós, treballador, emprenedor, resolutiu i d’un gran esperit familiar, que ens feia sentir a tots molt estimats.

EL SENYOR “BRAGULAT”
He tingut la sort de tenir tres
grans professors, que em
van marcar molt: Santiago
Sobrequés, Alexandre Cirici i
Josep Brugulat. El sr. “Bragulat”,
com li dèiem, en un temps de
foscor franquista i catòlica
era una glopada d’aire fresc.
El vestíbul de l’Acadèmia, per
exemple, estava presidida per
reproduccions de Picasso,
pintor prohibit pel règim.
Parlant-nos d’Itàlia i d’altres
llocs, ens obria el món, i a part
de ser molt bon professor era
bonhomiós i tolerant.
Jaume Fàbrega
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L’ACADÈMIA ABAT BONITO

Bells records
d’un alumne

A

ls anys 50 del segle passat, els nens,
iniciaven la seva trajectòria escolar a
partir dels 5 anys ( 1+ 1 - ), no obstant
l´accés a l’ACADÈMIA ABAT BONITO solia
començar a partir dels 6 -7, cosa que va provocar que la meva mare hagués de matricular-me
amb les monges del carrer nou.
Només d´arribar el primer dia, al comprovar que jo era esquerrà, a l´hora de practicar
l´inici de l’escriptura, ràpidament em varen
lligar la mà esquerra a la cadira a fi que hagués
d’aprendre a la força amb la mà dreta, ja que
“la normativa polític-religiosa” ho obligava.
Doncs d’una banda la mà esquerra era la del
dimoni i per l’altra era això:“ l´esquerra.”
La meva mare tan bon punt es va assabentar,
agafa la bicicleta i tot pedalant arrivarem al
carrer de la canal: una portalada immensa i
un vestíbul lluminós i enorme entapissat amb
quadres de pintors importants (tot molt progre
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per l’època), ja que de les
monges només recordo
la foscor i les imatges de
tot el santoral.
Jo, tot acollonit agafat
de la mà de la mare, vaig entrar a un despatx
on hi havia un senyor molt impactant (el Sr.
Brugulat) i una senyoreta molt jove i atractiva
(Roser Pecanins). Al conèixer el meu problema
em varen acollir molt amablement tot i que
em faltava un any per poder ingressar a la
seva escola.
Ho recordo com si fos ara, la Srta. Roser em
va inundar de petons fins a provocar-me un
atac de vergonya que va fer que sortís d´aquell
despatx més vermell que un tomàquet.
A partir d´aquell dia vaig formar part de
la gran família de l’Acadèmia Abat Bonito,
bons professors i molt i molt bons professors:
Srta. Maria, Srta. Carmen, Srta. Roser, Srta.

Kito Pau i
Anton M. Rigau,
autors de
l’exposició,
amb la
caricatura del
Sr. Brugulat
en el dia de la
inauguració
de l’exposició
de caricatures
de tots els
professors de
l’Acadèmia.
Any 1967.

Coderch, Srta. Comalat, Srta. Sitja “Meri”,
Srta. Marta, Srta. “Cuqui”, Sr. Brugulat, Sr.
Sanz, Sr. Frederic, Sr. Fàbregas “Mesié”, Sr.
Boadella, Sr. Hugas, Sr. Figueres, Sr. Bouso,
Sr. Rodeja, Sr. Julià, Mn. Trullàs, Mn. Compte
de Centenys (Mn. 600), Mn. Piu (satis est),
Mn. Lluís Blanch un home molt fanàtic i de
mentalitat malaltissa i obsessiva, crec que
imposat per “las autoridades de la época”, en
Brunsó, en Lluís Güell i un de
Serinyà que era molt trempat i
que no recordo el nom.
Potser he oblidat algun “profe”, ho sento, però ben segur
que si no el recordo devia ser
molt poc important per la
meva vida.
L’Acadèmia va ser una fàbrica que va estimular el desenvolupament de ments brillants i
molt brillants, amb trajectòries
professionals a l´alçada de ser
classificades com a “personatges d´alt nivell.”
Per altra banda, els que no teníem la suficient matèria gris o no vàrem fer els deures,
ens vàrem quedar pel camí.
Una experiència inoblidable, una formació
enciclopèdica, una capacitat de seducció i
encantament a l´hora de la narració de con-

tes infantils (Srta. Carmen) i una humanitat
excel.lent principalment en la primera etapa
on tot eren petons.
Classes de piano i solfeig, matemàtiques,
filosofia, francès, llatí, grec, ciències naturals,
física i química, literatura, poesia, dibuix
lineal, gimnàs i “FORMACIÓN DEL ESPIRITU NACIONAL i RELIGIÓN CATÓLICA,
APOSTÓLICA Y ROMANA”.

Sr. Brugulat, el millor regal de
tota la meva joventut per mi i…
per molts i molts altres.
GRÀCIES
Un Alumne
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TORNAR-HI
Ara que hem entrat al setembre i que hem fet qui mės qui menys uns dies de vacances. O sigui hem aprofitat el temps lliure per fer tràmits, ordenar paperassa, lograr per
fi descongelar el congelador de la nevera, cambiar de contracte i de companyia de
telefon, parlar de les amortitzacions al banc (tė cita amb el seu assessor a les 9:30,
aix!!quina mandra!!), En definitiva deixar passar els dies sense saber exactament en
quin dia estem... Podem dir que iniciem un nou curs o com bé diuen els francesos la
rentrée.
Una nova entrada que degut a la vacunació contra el coronavirus serà menys estressant i podrem dividir les nostres forces en afrontar nous reptes tant importants o més
que la única lluita contra la pandèmia. Hem d’afrontar sense cap més aplaçament el
canvi climàtic i allò que cadascú de nosaltres és capaç i vol fer per lluitar-hi en contra.
Ara ja ens trobem al moment en què totes les accions a nivell individual i col.lectiu
que prenguem ens acostaran més o menys a la insostenibilitat dels ecosistemes del
planeta. La vida occidental tal i com la coneixem no és compatible amb la salut del
planeta, i de retruc amb la nostra. Què ens pensàvem, que fer servir cotxes del tamany d’avionetes per desplaçar i portar només un o dos passatgers, viatjar per caprici a tots els aeroports del món, tenir piscina privada només per ús ocasional de néts
i convidats, comprar xuxes al súper diga-li galetes, cereals i xips embossades per
acabar llençant-los a les escombraries uns dies mės tard, no tenia conseqüències?
Si us plau!!... una mica més de reflexió...
Què farem? Ens decidirem?
Setembre: nova col.lecció Fall/Winter 21. 1er de novembre tret de sortida a l’inici de la
campanya de compres de Nadal...
GAME OVER.
Oliver Trist

M EMDEID IA MA BMIBEINE TN T

El Consorci de l’Estany impulsa un projecte per repoblar l’òliba a
l’entorn de l’Estany
De moment s’està treballant amb tres cries amb l’objectiu d’augmentar el número d’exemplars d’aquesta espècie
La mesura s’ha pres després que en els darrers temps
s’havia detectat que l’òliba, una espècie habitual a
l’entorn de la zona natural de l’Estany, havia entrat en
regressió, com ha explicat el director del Consorci de
l’Estany, Albert Tubert, “sobretot per l’aplicació de tòxics, sobretot rodenticides i la manca de llocs on criar,
però també perquè ha estat una espècie molt perseguida pel seu aspecte tenebrós i de mal averany”.
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SALUT I BENESTAR

ARISMA
IOGA • MASSATGES
NATUROPATIA • MEDICINA XINESA
Tai txi - Meditació - Pilates

By Lídia Ferrer

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

JORDI PUIGDEVALL
Craneosacral biodinàmica
Quiromassatge
Massatge Thai
Reflexologia podal
C/Sta Maria 3 1er B - Banyoles
606 040 235

SALUT NATURAL
ACUPUNTURA, IOGA, MASSATGE,
PSICOTERÀPIA GESTALT ADULTS/NENS
TERÀPIA SISTÈMICA, PSICOLOGIA,
OSTEOPATIA
Plaça Major, 15, 1r Banyoles
687 438 019
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NOTES INFORMATIVES

Vols sol·licitar un hort de la
zona de la Font de Can Puig?

S’obre el termini per sol·licitar la gestió d’un hort públic a Can Puig fins al proper
16 de setembre. L’Ajuntament disposa de deu horts urbans que estan situats
en uns terrenys municipals al bosc de Can Puig. L’espai, que es va arranjar per
aquesta finalitat, compta, a més dels deu horts, amb deu casetes individuals
per a guardar les eines i els usuaris poden accedir a una bassa d’aigua comunitària per al rec.
Les sol·licituds per a gestionar un dels horts urbans es pot fer a través del registre general de l’Ajuntament www.banyoles.cat

CONTRACTE JOVES
EN PRÀCTIQUES

Oferim 5 contractes en pràctiques de 6
mesos a jornada completa del programa de
#GarantiaJuvenil d’aquests perfils:

• Persones amb formació de Cicle Formatiu de Grau
Mitjà o superior de l’àmbit administratiu.
• Persones amb formació de Cicle Formatiu de Grau
Mitjà o superior d’instal·lació i manteniment, o similar.

Requisits:

• Majors de 16 anys i menors de 30 anys.
• Cal estar registrat a Garantia Juvenil.
• Exempts aquells que hagin participat en les convocatòries de 2019 i 2020.
• Cal estar inscrit com a demandant d’ocupació al
SOC.
• Cal acreditar la possessió del títol requerit.

Si estàs interessat:

• Truca’ns al 972584073.
• Envia’ns un correu a promocio@ajbanyoles.org
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70€
10
Viatges

70€
10
Viatges

60€
10
Viatges

A partir de l’1 de juny de 2015 entrarà en funcionament la targeta T-10/120 a les línies
que connecten la Garrotxa, el Pla de l’Estany i la Selva amb Barcelona de TEISA/HISPANO.
La targeta inclou l’import de 10 viatges amb una validesa de 120 dies. Podràs comprar-la o
recarregar-la en qualsevol autocar o taquilles de TEISA (Olot, Banyoles o Barcelona).
Aquesta targeta serà vàlida a les línies d’Olot a Barcelona (per Besalú-Banyoles, AmerSanta Coloma de Farners i Bracons), i de Sant Hilari Sacalm i Arbúcies a Barcelona.
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ESPECIAL

CURS 21-22
L’agenda us desitja un nou curs ple de noves descobertes
experiències, coneixements i vivències positives.
Per obrir les portes al coneixement, la cultura l’amplitud de
mires, la salut, el benestar, la creativitat, etc...
Les teniu ben a prop!! Gaudiu-les!!
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JORNADA DE PORTES OBERTES
Dimarts 7 de setembre

C/ Llibertat, 155 2n -Tel. 972 584 929 Banyoles
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Tot per l´escola
Curs 2021-22
LLIBRETES, RETOLADORS,
CARPESANS, MOTXILLES, PINTURES...

Avda. Països Catalans, 227 Tel. 972 57 53 10
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OBRIM DE DILLUNS A DISSABTE MATÍ I TARDA

Cívic Porqueres
Inscripcions en línia
a partir de l’1 de
setembre

CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES
CURS 2021 - 2022

CERÀMICA

L’art de la terra, l’aigua i el foc
Dimecres de 19.30 a 21.30 h
Professor: Joan Constans

TALLER ARTÍSTIC INFANTIL

Desenvolupar l’expressió en àmbits artístics
Dimecres de 17.30 a 19.00 h
Professor: Isabel Amela
Preu: 90€ per trimestre, inclou el material

TALLER DE PINTURA

Dilluns de 18.00 a 21.00 h
Professora: Anna Agustí Hontangas
Preu: 90€ per trimestre, inclou el material

ESCALADA INFANTIL I JUVENIL

Dimarts i dijous
Petits (2013-2015) de 17 a 18 h
Mitjans (2010 - 2012) de 18 a 19 h
Grans (2006 - 2009) de 19 a 20 h

Info i inscripcions
Secretaria CEB 972 57 52 12
centreexcursionistabanyoles@gmail.com
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ESCOLA
DE BALLET
CONCEPCIÓ
GRATACÓS
FUNDADA L’ANY 1975

CLASSES
DE CLÀSSIC I
CONTEMPORÀNI

PIERRE THOMAZO
ballarí/coreògraf

Després de graduar-se a París, va iniciar la seva carrera com a ballarí
professional el 2011 amb la companyia Epsedanse de Montpellier. Posteriorment
s’incorporà a la companyia contemporània CobosMika, com a ballarí assistent i
repetidor amb l’oprtumitat de treballar juntament amb prestigiosos coreògrafs
internacionals. El 2016 va crear la seva pròpia companyia FDT, col•laborant amb
imPerfect Dancer Company a Itàlia.
El 2018, passa a ser coordinador i coreògraf de la companyia StudioDo a França.
Actualment imparteix diferents tallers de creació i Worshop de contemporani en
diferents instituts professionals de dansa, a Espanya, Itàlia i França.

Carrer de la Barca, 17 - baixos • 17820 Banyoles
Tel. 972 572 541 / 636 665 490
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club natació banyoles
DILLUNS
CLUB NATACIÓ BANYOLES - www.cnbanyoles.cat Passeig Antoni Gaudí, 3 – 17820 Banyoles - MÉS INFORMACIÓ A SECRETARIA 972 570859

6.15 / 7.00

ACTIVITATS TEMPORADA 21/22
DIMECRES

ESPINNING
NATACIÓ ADULTS

9.10 / 10.00

GAC

STEP / TONO

9.15 / 10.00

AIGUAGYM

AIGUAGYM (Interior)

(perfeccionament)

9.15 / 10.30

ESPINNING

ZUMBA

NATACIÓ ADULTS

NATACIÓ ADULTS

TONO

STRETCHING

AIGUAGYM (Interior)

AIGUAGYM

IOGA

15.10/ 16.00

TONO

TONO
HIPOPRESSIUS

17.00 / 17.50

HIPOPRESSIUS

PILATES

17.30 / 18.20

PILATES
HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

18.10 / 19.00

ZUMBA

ESPINNING

18.30 / 20.00

IOGA

IOGA

ESPINNING

18.45 / 19.30

AIGUASALUT

EMBARÀS

AIGUASALUT

EMBARÀS

19.10 / 20.00

CARDIO-TONO

TOT-PUMP

ESPINNING

TOT-DANCE

19.15 / 20.30

HIPOPRESSIUS

19.30 / 20.15
19.30 / 20.15

NATACIÓ ADULTS
(Piscina Exterior) GRUP 1

ESPINNING

HIPOPRESSIUS

AIGUAGYM

20.00 / 21.30

AIGUAGYM

NATACIÓ ADULTS

NATACIÓ ADULTS

IOGA

IOGA

(Piscina Exterior) GRUP 3

(Piscina Exterior) GRUP 1

NATACIÓ ADULTS
(Piscina Exterior) GRUP 3

20.10 / 21.00

ESPINNING

GAC

ZUMBA

PUMP

20.15 / 21.00

NATACIÓ ADULTS

NATACIÓ ADULTS

NATACIÓ ADULTS

NATACIÓ ADULTS

(Piscina Exterior) GRUP 2

(Piscina Exterior) GRUP 4

(Piscina Exterior) GRUP 2

(Piscina Exterior) GRUP 4

DISSABTE

(perfeccionament)

HIPOPRESSIUS

10.00 / 11.30

18.00 / 19.15

DIVENDRES
NATACIÓ ESPORTIVA

NATACIÓ ADULTS

16.45 / 18.00

DIJOUS

NATACIÓ ESPORTIVA

6.30 / 7.20
8.00 / 8.45

DIMARTS

* Previsió pendent de confirmar horaris definitivament

9.00 / 9.50

9.15 / 9.45

9.15 / 9.45

12.15 / 12.45

12.15 / 12.45

ESPINNING

NADONS 6 a 18

NADONS 19 a 36

NADONS 6 a 18

NADONS 19 a 36

Activitats incloses al CONDICIONAMENT FÍSIC DIRIGIT
48 l’agendasetembre

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

Setembre

CURSOS
TALLERS
CONCURSOS
CASAL D’ESTIU PER
A NENS I NENES
Del 30 d’agost al 10 de setembre

Aigua! Aprenem,
juguem i ens
divertim!

Allà on hi ha aigua hi ha vida i Banyoles
no és cap excepció. Descobrirem què
ha portat a una gran varietat d’éssers
vius a escollir aquest indret com al seu
hàbitat. Descobrirem que l’aigua pot
ser font d’inspiració i mitjà de creació.
Descobrirem tots els camins que segueix
l’aigua i, també que és un bé escàs i molt
preuat. Esteu a punt per començar?
Dates: del 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

PREINSCRIPCONS AL
CURS 2021-2022 DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE BANYOLES

Al web www.emmb.banyoles.cat / emmusica@ajbanyoles.org / 972 576049
Per a alumnes de totes les edats, des
dels 3 anys fins a adults.

L’EMMB combina clàssica, moderna i
tradicional i ofereix ensenyaments de
violí, viola, violoncel, contrabaix, guitarra, guitarra elèctrica, baix elèctric,
bateria, piano, flauta travessera, clarinet, trompeta, trombó, saxofon i veu. I
a partir d’aquest curs també de tenora,
fible i fiscorn.

CONCURS / Gratuït

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

Cada mes la Rita Xuclalletres 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.

TÉ FAMA DE BRUT
I QUAN GRUNY
SE SENT DE LLUNY
NOVETATS SETEMBRE 021
INFANTIL-FICCIÓ

L’EMMB ofereix una proposta formativa
àmplia i diversa d’educació musical,
adreçada a tota la ciutadania, de totes
les edats, perfils i interessos estètics.

Aviat aniré a l’escola. Marianne Dubuc
Joventut [I ÀLBUMS DUB]
L’escola és una gran aventura i la Pom
ja té moltes ganes d’anar-hi!

El Pla d’estudis de l’EMMB, reconegut
pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, s’agrupa en
cicles. També s’ofereix formació musical
per a adults, així com altres itineraris
paral•lels.

On van els àngels de neu. Maggie O’Farrell
Galera [I2 OFA]
Tenim un àngel de la guarda? Un conte
de fades il•lustrat a tot color sobre la
valentia i la determinació d’una nena
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CURSOS TALLERS CONCURSOS
davant els desafiaments vitals als quals
ha d’enfrontar-se.
El misteri del paper de vàter volador. Anna
Cabeza. Bambú [I3 CAB]
Un nou cas per a les germanes Crostó!
INFANTIL- CONEIXEMENTS
Guinness World Records 2021
Planeta [I CONEIXEMENT GUI]
Edició actualitzada dels darrers rècords
Mercats: un món per descobrir. Josep
Sucarrats Flamboyant [I MÓN SUC]
Un passeig pels colors, aromes i sabors
dels mercats d’arreu
Raigs de sol per esmorzar. Michael
Holland Harperkids [I PLANTES HOL]
Un homenatge a les plantes de tot el món
NARRATIVA JUVENIL
El Tron de les set illes. Adalyn Grace
La Galera Young [JN FANTÀSTICA GRA]
Preciós i sagnant. Brutal i encantador.
Fosc i romàntic. Una història que conquerirà el teu cor.
ADULTS- FICCIÓ
L’hora de l’estrella. Clarice Lispector;
traduït per Josep Domènech Ponsatí.
Club Editor. L’últim llibre publicat per
Clarice Lispector i el primer editat per
Club Editor.
És també el més estimat a Brasil perquè
hi viu molt tènuement Macabéa la mecanògrafa, una noia “com una capseta de
música una mica desafinada”
Napalm al cor Pol Guasch. Anagrama
Muntada delicadament com un mosaic,
escrita amb precisió i bellesa, Napalm al
cor conté una viva al•legoria de les diverses opressions que determinen tantes
vides, però també de la fina línia que
de vegades separa la víctima del botxí.
Poemes. Nikos Kavadias; traduït per
Jaume Almirall . Club Editor [P KAV]
No va tenir mai casa en terra ferma. No
ha deixat més rastre que tres contes,
una novel•la i aquestes cinquanta-dos
poemes que ara Club Editor publica
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ADULTS- NO FICCIÓ
Guia botànica per al teu jardí: l’art i la
ciència de la jardineria per a tots els
públics.
Geoff Hodge. Cossetània [PLANTES Jardineria HOD]. Aquesta guia és més que
un simple llibre de referència útil sobre
la ciència de la botànica i el llenguatge
de l’horticultura: és una guia pràctica
que ajuda els amants del jardí a entendre
com creixen les plantes, quins factors
n’afecten el rendiment i com poden
obtenir-se es millors resultats.
El Talmud dels jueus: antologia de saviesa
rabínica; edició i traducció de Manuel
Forcano. Obra col•lectiva, construïda
per més de dos mils rabins d’èpoques
diferents que dialoguen, debaten, discuteixen i analitzen cada terme i cada
verset de la Llei. Aquesta antologia,
seleccionada i presentada, per l’hebraista Manuel Forcano, és la primera i
única que existeix en llengua catalana.
Todos los Hombres deben morir: la épica
historia oficial de cómo se hizo Juego de
tronos. James Hibberd [CINEMA HIB]
Crònica de la sèrie de HBO Juego de tronos ,amb més de 50 entrevistes inèdites
, fotografies espectaculars i accés a tot
l’equip que va convertir la novel•la de
George R.R. Martin en el gran fenomen
televisiu del món.
CÒMIC
Cruzadas. Izu Yermo [C IZU]
Magnífiques il•lustracions plenes d’aventures històriques.
Family Tree. Jeff Lemire Astiberri [C LEM]
La fi del món no era com tothom l’havia
imaginat ...
CINEMA
Madame Curie Marjane Satrapi
Regne Unit/França 2019 [DVD CINEMA
HISTÒRIC MAD] La mirada de Marjane
Satrapi sobre la vida de la científica
Marie Curie.
La tercera esposa Ash Mayfair
Vietnam 2018 [DVD CINEMA DRAMA TER]

Premiada en prestigiosos festivals com
els de Toronto, Milà i Donosti.
MÚSICA
Farsa (género imposible) Sílvia Pérez Cruz
POP CATALÀ [CD 2 POP(CAT) PER]
El darrer àlbum de Sílvia Pérez Cruz
acompanyada, entre d’altres, per Aleix
Tobias, Marco Mezquida, Lluís Homar i
Javier Mas.
Màtria Gemma Humet
POP CATALÀ [CD 2 POP(CAT) HUM]
Amb poemes de M. Mercè Marçal, Roc
Casagran i Estel Solé.

biblioteca@porqueres.cat

INSCRIPCIONS ALS
CLUBS DE LECTURA
Durant el mes de setembre us podreu
inscriure als clubs que ofereix la biblioteca per la temporada 2021-2022. A
través de biblioteca@porqueres.cat,
presencialment o 972 58 38 98
El club de lectura és una activitat gratuïta.Les places són limitades; en cas
que es superi el nombre d’inscripcions,
es creacrà llista d’espera de cada club
de lectura.

ENDRAPALLIBRES (CLUB DE LECTURA
INFANTIL)

Per els nens i nenes de 5è a 6è de primària (de 10 a 12 anys)
Previst pel 2n dilluns de cada mes de 5
a 6 de la tarda
Mínim 8 places màxim 15 places.

CLUB JOVE (CLUB DE LECTURA JUVENIL)
Per nois i noies de 1r i 2n de secundària
(de 12 a 14 anys)
Previst pel 2n dimecres de cada mes de
6 a 7 de la tarda
Mínim 8 places màxim 15 places.

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

CLUB DE LECTURA D’ADULTS

Previst pel 4t dimecres dels mesos
parells a les 7 de la tarda
Inscriure’s a: biblioteca@porqueres.cat

CLUB DE CINEMA (CLUB DE LECTURA)

Espai de trobada de cinema i literatura
Previst pel 4t divendres dels mesos
imparells a les 7 de la tarda
Inscriure’s a: biblioteca@porqueres.cat

LLEGIR TEATRE (CLUB DE LECTURA)

Previst pel 1r divendres dels mesos de
octubre, desembre, febrer i juny. A les
7 de la tarda i amb l’activitat complementària d’anar al TNC a veure l’obra
de teatre.
Inscriure’s a: biblioteca@porqueres.cat

s’habilitarà el Punt Lila mòbil. Un servei
itinerant de suport, orientació, informació i acompanyament per prevenir i
treballar les violències en l’oci nocturn.
Si ho necessiteu, podreu contactar-hi
per WhatsApp al 686951374

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

AJUDES AL TRANSPORT

CELEBRACIÓ DE L’ANIVERSARI DELS
50 ANYS DE CASATS DELS SOCIS DEL
CASAL DE LA GENT GRAN DELS ANY
2020 i 2021.
Dissabte, 18 de setembre de 2021
Hora: 18 h al pati del local social del casal
de la gent gran de Porqueres
Celebrem l’aniversari dels 50 anys de
casats dels socis i sòcies del casal de
la gent gran de Porqueres, dels anys
2020 i 2021.
Actuació de Playback a càrrec del Casal
de la Gent Gran de Porqueres. Oberta
a tothom.
Per més informació a les oficines del
Casal o trucant al 972 57 26 01
ASSOCIACIÓ GENT GRAN
DE BANYOLES

Aquest mes de setembre ja podeu
sol•licitar la vostra ajuda al transport.
La podeu demanar estudiants fins a 25
anys, empadronats a Banyoles, que curseu un primer de grau, batxillerat, cicle
formatiu o un PFI a Girona, Barcelona
(també Bellaterra) o Olot.
+ info: Instagram @plaestanyjove

XERRADA QUÈ CAL SABER DE LES VACUNES CONTRA LA COVID19

Diumenge 12 de setembre actuació del
grup de Playback de Banyoles a la terrassa del Casal a les 7 de la tarda.

Xerrada Què cal saber de les vacunes
contra la COVID-19

Dijous 23 de setembre berenar cloenda d’estiu a la terrassa del Casal Cívic
Banyoles amb l’actuació del grup de
Playback de Navàs. Inscripcions al
despatx de la junta

PUNT LILA MÒBIL

A càrrec de Gemma Fontbernat (Farmacèutica) Programa d’educació sanitària
a la gent gran.

A partir del 6 de setembre tornem a fer
inscripcions als tallers que organitzem
al Casal. Ball en línia, dibuix i pintura,

Els divendres i dissabte d’estiu, fins
l’11 de setembre, a la zona de la Draga

Dimarts, 28 de setembre a les 17h al
local social del Casal de la Gent Gran
de Porqueres

Especialistes en accessoris de telefonia,
mòbils i tauletes.
Últimes novetats en el sector.
Franc Beltran Avinguda països Catalans, 23 • 17820 Banyoles Tel. 659 466 303
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CURSOS TALLERS CONCURSOS
idiomes, memòria, gimnàs, ioga, ioga
iyengar i tablets i mòbils.
Dissabte 2 d’octubre: Excursió a Sant
Cugat i a Sant Sadurní.Per més referències adreçar-se al despatx de la junta.
Per més informació: 972576941

CASAL CÍVIC
BANYOLES

SERVEIS
Podologia

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

Cafeteria menjador

Menú diari obert a tothom i 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
Oficina d’Afers Socials i Famílies
Dimarts de 10 a 14h
cal cita prèvia:
900 922 631 -900 400 012
web cita prèvia : www.gencat.cat

Punt d’assessorament digital

Dimecres de 9 a 16h
cal cita prèvia: 645 43 42 59 –
972 57 35 50
cita per correu: digital@plaestany.cat
Programació Casal Cívic Banyoles
setembre a desembre 2021

ARTS ESCÈNIQUES
I MUSICALS
Iniciació a la dansa
contemporània

Ballarem amb la música com a punt
d’unió entre el que volem expressar i
el que sentim.
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del 22 de setembre al 15 de desembre
dimecres, de 19.15 a 20.30 h
a càrrec de Gabriela García

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

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 20.15 h – 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

Sardanes

del 22 de setembre al 29 de desembre
dimecres, de 19.30 a 20.30 h ACGGB

ACTIVITATS FÍSIQUES
Hipopressius

del 30 de setembre al 16 de desembre
dijous, de 11.10 a 12.25 h
a càrrec de Mar Bufí

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

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, de 10.45 a 12 h - grup 2

Txikung per a la salut

La pràctica del Txikung consisteix en uns
moviments suaus i relaxats, combinats

amb tècniques de respiració abdominal
profunda i de concentració.
del 28 d’octubre al 25 de novembre
dijous, de 17.45 a 19 h

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

Ioga

del 22 de setembre al 22 de desembre
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

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

Gimnàs suau amb música

del 21 de setembre al 14 de desembre
dimarts, de 16 a 17.30 h
a càrrec de Mireia Carbonell

Estimulem els sentits

del 21 de setembre al 14 de desembre
dimarts, de 15.45 a 17.15 h
a càrrec de Montse Serret

Memòria

del 21 de setembre al 14 de desembre
dimarts, de 17.30 a 19 h -grup 1
divendres, de 15.45 a 17.15 h - grup 2
divendres, de 17.30 a 19 h - grup 3

Relaxació

S’ensenyaran diferents tècniques de
relaxació i de control de l’estrés i aprendre eines per gestionar-lo.
del 23 de setembre al 16 de desembre
dijous, de 9.15 a 10.15 h
a càrrec de Marc Sallarès
Consell Esportiu del Pla de l’Estany

Viure és descobrir-me

L’objectiu del curs explica que, acceptar
que tots som vulnerables ens permet
millorar.

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

En Forma

Orientat a millorar la condició física de
la gent gran.
Programa de Gent Gran de l’Obra Social
“La Caixa” dates a concretar

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
dimarts, de 17.30 a 19 h
a càrrec d’Arnau Bielsa

SETEMBRE

Lettering - l’art de dibuixar lletres
del 9 de novembre al 14 de desembre
dimarts, de 17.30 a 19 h
a càrrec d’Arnau Bielsa

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

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

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

CUINA
Cuina casolana

Receptes tradicionals.
del 6 al 27 d’octubre
dimecres, de 19 a 20.30 h
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CURSOS TALLERS CONCURSOS

Fem postres

Postres per llepar-se’n els dits.
del 3 al 24 de novembre
dimecres, de 19 a 20.30 h

NOVES TECNOLOGIES
Tauletes i mòbils

del 7 al 21 d’octubre dijous, de 18 a 19 h
a càrrec de Carles Puncernau i Kilian
Vindel Astrobanyoles

Català

del 22 de setembre al 24 de novembre
dimecres, de 16.15 a 17.45 h - grup 1
dimecres, de 18 a 19.30 h - grup 2

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

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
ACGGB

Francès

Comprar per internet

Anglès

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

INSCRIPCIONS I
INFORMACIÓ

CARME BADOSA

De l’1 al 10 de setembre
Les preinscripcions podran fer-se de
forma presencial o de forma telefònica

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

Les activitats organitzades pel Casal
(Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària) són gratuïtes. El material necessari va a càrrec de les persones inscrites.
Les places a les activitats són limitades
i s’adjudiquen per sorteig. La realització
d’una activitat està
condicionada a la inscripció d’un nombre
mínim de persones.
• El desenvolupament de les activitats
queda sotmesa a la normativa sanitària
vigent i podria ser alterada/modificada.
Tel: 972 57 11 62
677260703
cc.banyoles@gencat.cat

Formació bàsica
per a cuidadors No
professionals.

Programa de Gent Gran de l’Obra Social
“La Caixa”.
dates a concretar

Videoconferències

Programa de Gent Gran de l’Obra Social
“La Caixa”.
dates a concretar

Whatsapp

Programa de Gent Gran de l’Obra Social
“La Caixa”.
dates a concretar
Casal, amb la col•laboració de la Fundació Bancària “La Caixa

La meva salut

Programa de Gent Gran de l’Obra Social
“La Caixa”.
dates a concretar

FORMACIÓ AL LLARG
DE LA VIDA
Grup lectura

Grup de lectura i debat sobre temes i
continguts de les obres llegides.
Programa de Gent Gran de l’Obra Social
“La Caixa”
del 20 de setembre al 27 de desembre
dimarts, de 9.30 a 11 h

Astronomia

El sistema solar, exoplanetes, nanes
vermelles, asteroides,... i breu història
de l’astronomia: dels primers sàpiens
fins a Newton.
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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

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

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

ACUPUNTURA I TERÀPIES ORIENTALS

DIES: 10 dies de formació (Dijous)
HORES: 25 hores
DATES: del 23/09/21 al 25/11/21
HORARI: 10:00h a 12:30h
LLOC DE REALITZACIÓ: La Cúpula C/ Pere
Alsius, 10-12, 3r de Banyoles
REQUESIT PER FER LA FORMACIÓ: Ser cuidador NO professional i tenir a càrrec
familiars dependents majors de 65 anys.
INSCRIPCIONS: Àrea de Benestar Social
del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
C/ Pere Alsius, 10-12, 1r de Banyoles.
Telèfon: 972580388.
FORMACIÓ GRATUITA
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La Gran Família Banyolina
Banyoles és una gran família. Passen els anys, però hi ha una sèrie de cognoms,
apòstols, capelletes, pendonistes i amfitrions que segueixen formant part de la ciutat.
Aquesta secció està destinada a descobrir-ne els orígens, els motius i -si n’hi ha- els
secrets. Aquest és el segon article, el primer va sortir al juny amb la família Butinyà.

La família
Verdaguer i Can
Toni de Guèmol
Text de Guillem Lloret i Triola

Hotel Mundial – Can Nenas

Hotel Mundial a la plaça Major de Banyoles, col·lecció
Lluís Martí i Salló. Arxiu Comarcal Pla de l’Estany

Expliquen que, pels volts del 1800, a la
Plaça Major hi havia un hostal regentat
per en Pere Hospital, en “Nenas”. Que de
ben jove el regentaria posant-li el nom
d’Hostal de Can Nenas, tot i que oficialment més tard passaria a dir-se “Hotel
Mundial”. I també expliquen que algú de
la seva família el va vendre l’any 1906,
quatre anys abans que la seva besnéta,
Teresa Llinàs Planells, es casés amb en
Francesc Verdaguer i Duran. De viatge de
noces, van fer una volta a l’estany.

L’hereu “boyante”

La història de Can Toni de Guèmol ve de
lluny. En Francesc Verdaguer i Duran treballava de manyà de forma discreta i, amb
la Teresa Llinàs “de can Nenas” van tenir
tres fills: en Josep, en Joan i en Narcís.
Els tres creixen en una família modesta
amb una idea clara: quan arriba la guerra,
saben que formen part del bàndol que
s’ha d’amagar. I, potser perquè passa
la guerra amagat al bosc, el fill gran, en
Josep Verdaguer Llinàs (nascut el 1902),
decideix que vol deixar una bona vida
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als seus fills i néts. Treballa molt
(neteja comunes, treballa a les
saques...) fins a comprar-se una
terra tan preuada com Can Toni
de Guèmol. I, de fet, expliquen
que quan eren de lluna de mel a
Montserrat amb la Núria Duran de
Camós, es deia que la Núria s’havia
casat amb un bon hereu.
La família diu que amb les terres de Can Toni de Guèmol, que
havia estat aixecada pels monjos
benedictins prop del rec Guèmol,
comença l’època “boyante”. Això
es pot notar en dos detalls. Per
una banda, en Francesc Verdaguer
(fill, nascut el 1928), transforma
la masia de Can Toni de Guèmol
en una granja de pollastres amb
mirada al futur: hi caben sis pisos
per a llogar quan el negoci s’acabi. Per l’altra, de celebrar la lluna
de mel fent una volta a l’estany
o anant a Montserrat, passen a
celebrar-la amb la Lola Serramols
una setmana a Mallorca.

El cognom Verdaguer

Alguns recordaran que a Can Toni
de Guèmol hi tenien vaques, i que
als vespres s’hi anava amb les
cantines a comprar la llet recent
munyida. També, les dones de la
família, especialment la Teresa
Llinàs i la Núria Duran, van dedicar part de la seva vida a vendre
verdures pels carrers de Banyoles.
Amb un carretó carregat de cistells
de verdures alimentaven la història
que diu que el cognom Verdaguer
ve d’aquell que ven verdures.
En Josep Verdaguer, en Francesc Verdaguer, la Teresa Llinàs
i la Núria Duran a la festa de Sant Isidre (festa de la Pagesia)
quan els va tocar als de can toni a portar el pendó.

57 l’agendasetembre

La recepta dolça

Jaume Fàbrega

Pastis de raïm

INGREDIENTS

EL·LABORACIÓ

100 g de farina
passada pel sedàs
50 g de mantega
Un pessic de sal
3 cullerades de sucre fi
1/3 de L d’aigua
sense calç

Poseu la farina en un bol formant corona: al mig, tireu-hi la mantega
tallada a trossos i barregeu-ho bé. Després afegiu-hi la quantitat suficient
de sal i aigua per tal que pugui formar-se una bola de pasta consistent.
Pasteu-ho en un marbre enfarinat- afegiu-hi més farina si s’enganxa a les
mans- i estireu-ho amb el corró. Folreu el cul d’un motlle de pastís untat
amb mantega: retorceu i pessigueu amb els dits tota la vora de la massa
cap a dins a manera de cordó.

PER EL FARCIMENT:
400 g de raïm blanc
2 ous
50 g d’ametlles crues
sense pell mòltes
½ got de llet
½ got de nata
1 culleradeta de kirsch

Per farcir-lo peleu els grans de raïm, renteu-los, traieu-ne les llavors i
partiu-los per la meitat. Distribuïu-los per tota la superfície de la pasta que
hem preparat al motlle. En un recipient barregeu els ous amb les ametlles
mòltes, la llet, la nata i el kirsch i tireu-ho tot sobre els raïms. Coeu-lo al
forn a temperatura suau durant 30’; deixeu refredar el pastís abans de
treure’l del motlle.
També podeu fer servir raïm envasat en almívar. Podeu substituir el kirsch per rom.

RECEPTARI DELS RESTAURANTS DEL PLA DE L’ESTANY

INGREDIENTS
1 pollastre d’1kg aproximadament, a quarts.
3 cebes tallades a juliana
2 dents d’all tallades a làmines fines
½ llimona
250 gr de prunes seques
1 fulla de llorer
1 culleradeta de curri
1 culleradeta de gingebre en pols
1 culleradeta de canyella molta
Oli d’oliva
Sal I Pebre
Una mica de mantega fosa
Una mica de sèsam torrat (per decorar)

58 l’agendasetembre

TAGÍN DE POLLASTRE AGREDOLÇ AMB
PRUNES I UN TOC DE CURRY
El·laboració:

Es pelen les cebes, es tallen a tires i es sofregeixen uns minuts amb una cassola amb
oli. S’incorpora el pollastre, es salpebre i
s’hi afegeixen les espècies: el llorer, el curri i el gingebre. Es remena i es deixa coure
uns minuts abans d’afegir-hi aigua fins a
cobrir-ho tot. Es deixa a foc lent durant una
hora i mitja. Abans d’acabar la cocció, es treu una mica de la salsa de la cassola
i es posa en una paella, s’hi afegeixen les prunes, dues cullerades de mel i la
canyella, es deixa reduir a foc lent fins que les prunes estiguin caramel•litzades.
Quan tot estigui llest, es posa el pollastre i la salsa en una safata, es distribueixen
les prunes i el sèsam torrat per sobre i es serveix calent.

Podeu servir aquest tagín de pollastre acompanyat de cuscús, arròs blanc o quinoa.

La Trobada

Plaça de l’1 d’octubre - Crespià 972 59 70 07

A R T E S A N A

R E STAU RANT
De Dimecres a Dissabte al Migdia
655 820 254
17820pastafresca
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PONSATÍ
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OLI DE TECA
Protector per
tarimes
i mobiliari exterior

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

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
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ENERGIA VERDA

Tenim un pla per a tu
Després dels mesos de confinament, teletreball i
restriccions, arriba el moment de començar a fer
plans, amb prudència i prenent totes les mesures
de seguretat envers la pandèmia, però les vacances,
el començament del nou curs, ens animen a pensar
fer activitats diferents, trencar la rutina i buscar
alternatives a les coses que ara fem cada dia.
Aquesta època és temps de pensar a fer canvis, per
això, des d’Agrienergia volem proposar-te alternatives que hem desenvolupat pensant en tu, per
fer-te més tranquil·la la tornada de vacances o el
gaudi de casa teva aquest temps, per adaptar-te
millor a les noves tarifes regulades de la llum amb
el Pla d’Agrienergia que millor s’ajusti a les teves
necessitats i circumstàncies, amb un preu econòmic
per l’electricitat i la garantia de consumir sempre
energia 100% renovable i de proximitat.

Pla Eficient

Si a casa tens electrodomèstics que pots programar
i no et fa mandra fer un lleuger esforç per l’estalvi
energètic en general (i econòmic per a tu), et proposem el nostre Pla Eficient, amb tres preus diaris
per l’energia, adaptats als tres períodes horaris de
les noves tarifes:
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)

Per aprofitar aquest Pla, hauries de fer servir els
electrodomèstics i màquines que més consumeixen
a partir de les 12 de la nit o els caps de setmana
(a qualsevol hora). I després, mantenir al mínim
consum aquests altres, com la nevera, que funciona
tot el dia, per exemple amb una temperatura de 5° i
de -18° pel congelador. També hauries de reduir al
màxim el consum “stand by”, mantenint desconnectats els aparells que no estàs fent servir, com ara la
televisió, la videoconsola o el carregador del mòbil.
I si necessites cuinar, planxar, passar l’aspiradora o
fer funcionar alguna bomba de rec o de la piscina de
dia, intenta aprofitar les “hores pla” (de 8h a 10h, de
14h a 18h i de 22h a 24h), evitant sempre les “hores
punta” (de 10h a 14h i de 18h a 22h).

Pla Tranquil·litat

En canvi, si el teu estil d’estalvi va més en la línia
de consumir el que necessites, amb cura, però quan
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el necessites, el teu Pla és el Tranquil·litat, pensat
perquè utilitzis l’energia sense preocupar-te de
l’horari ni del dia, però amb un cost competitiu.
Amb un únic preu per a cada hora del dia i cada dia,
només has de tenir cura de no gastar més del que
realment necessites, apagant els llums quan surts
d’una habitació, mantenint la temperatura de la
nevera en 5° i del congelador en -18°, o no baixant
l’aire condicionat per sota de 24°.
Pots calcular si t’interessa aquest Pla amb el nostre
comparador de tarifa fixa
oficinavirtual.agrienergia.com/tarifafixa

Pla Indexat

En aquest Pla pagaràs l’energia al preu que marqui
el mercat majorista (més un petit import de gestió),
preu que varia cada hora de cada dia, i que normalment és més car a les hores de major demanda
d’energia a escala nacional (normalment de les 7h
a les 10h, i de les 20h a les 24h), i a l’inrevés (més
baix normalment de les 0h a les 7h).

Pla Sostenible Solar

Si tens la possibilitat d’instal·lar plaques solars a
casa teva o algú altre lloc a prop (menys de 500
metres), t’animem a plantejar-te l’autoconsum
fotovoltaic, que, amb els nous costos regulats del
sistema elèctric, surt molt més a compte que abans,
amortitzant-se la instal·lació en 6 o 7 anys, quan la
seva vida útil és de 25 anys.
Posa’t en contacte amb nosaltres i et farem una
proposta gratuïta perquè puguis decidir amb dades,
www.agrienergiasolar.com.
A més el Pla Sostenible Solar inclou un preu especial
per l’energia que no et doni la teva instal·lació, i un
servei de seguiment del seu rendiment energètic i
econòmic, portat a terme pels nostres tècnics, perquè estiguis tranquil que tot funciona correctament
i que obtens els estalvis del projecte.

Pla Sostenible Mobilitat

I, finalment, si tens o estàs pensant a comprar-te un
cotxe elèctric pots contractar el nostre Pla sostenible
Mobilitat, amb el millor preu per carregar el teu
vehicle, a més d’ofertes en carregadors intel·ligents.
En definitiva, des d’Agrienergia treballem per poderte oferir el Pla que millor s’adapti a tu, perquè amb
tota la llibertat i la confiança elegeixis la manera
de consum i d’estalvi energètic que més et vingui
de gust, sempre amb el preu més acurat i l’energia
més sostenible i de proximitat.
Pots consultar i contractar aquests Plans a la nostra
web www.agrienergia.com

www.agrienergia.com/tenimunnoupla

l’energia que t’impulsa

Aquest setembre
tenim un
pla per a tu!
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L’HORT
I EL
JARDÍ
al setembre

El raïm

Fruita característica de la
mediterrània, típica dels mesos d’agost
a octubre és rica en minerals com el
potassi i flavonoides antioxidants com el
resveratrol.
Té moltes propietats, però sobretot cal
destacar el seu poder desintoxicant
i depuratiu de l’organisme. Per
aquesta raó hi ha qui defensa dietes
d’aprimament basades de manera
gairebé exclusiva en el raïm.

Hort

Sembrarem i plantarem escaroles, espinacs, bròquils,
cols, bledes, cebes,... Recollirem tomates, pebrots,
ravanets, porros, enciam, escarola, mongetes,...Les
tomates de penjar s’han de treure a rams i posar-les
en un lloc sec. Les escaroles s’han de regar amb molta
freqüència, si no volem que s’espiguin. Els trossos de terra sense plantar s’hi pot sembrar un adob
verd(fenc, sanagrecs civada,..), per protegir el terreny
i matar les males herbes. A la primavera l’enterrarem i
i aconseguirem un adob de grans qualitats fertilitzants. Comença la verema. Recol·lecció de fruits
(prunes, pomes, figues, nous, castanyes, mores per a
fer confitura).

Jardí

Sembreu: pensaments d’hivern i crisantems. Planteu
rosers. treieu els bulbs i tubercles de varietats no
resistens al fred i enmagatzameu.los en un lloc fresc.
Feu esqueixos de crisantems i heures. Separeu de la
planta mare els brots dels clavells i planteu-los.

Luna nova: 7 setembre – Quart creixent: 13 setembre
Luna plena: 21 setembre – Quart minvant: 29 setembre

El puput al setembre emigra cap al nord i
centre d’Àfrica, i retorna al febrer
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Setembre,
dites populars
Setembre assaonat,
bolet al plat.
Setembre de
secada, bolet a
l’ombrada.
Setembre plovent
el mes de l’any més
dolent de l’any.

Tel. 972 58 10 93

Plantes, flors
i planters d’horta
Josep Pla Caldas
Gerent i Administrador
T 685 459 743 josepplacaldas@gmail.com
www.planteriflors.es
MERCATS SETMANALS
Dimarts VERGES • Dimecres BANYOLES • Divendres CELRÀ
• Dissabte STA. CRISTINA • Diumenge QUART
Venda ambulant

Varietat de cereals i farines a granel • Pa artesà • Fruita i verdura
fresca • Cosmètica • Productes de neteja per la llar • Herboristeria
• Subministrament agrari • Menjars per animals • Planters
Ctra. d’Olot 7. Besalú - Tel. 972 59 18 79 agrobotigabesalu@gmail.com
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RESTAURANTS

17820 PASTA
ARTESANA

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

CAN BERNAT

Menú diari i de cap de setmana
Cuina catalana, casolana.
Diumenge tancat.
C/ Santa Maria, 5 • 17820 Banyoles
T 972 57 04 98

RESTAURANT LA
CARPA

Podreu fer el vostre àpat amb
les millors vistes de l’estany de
Banyoles, Passeig Darder /sn. info@
restaurantlacarpa.com
T 972 58 28 25
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STRALL

Menú diari de dimarts a divendres
10,95€. Menú cap de setmana
19,95€. Dimecres i caps de setmana
C/ Llibertat, 67-69 - 17820 Banyoles
T 972 746 040 / 627 149 104

RESTAURANT
L’ESPORTIU BRASA

Menú diari i Menú Cap de setmana
Dilluns tancat. Passeig Dalmau 61
Camp de futbol nou
T 661 798 191

CAN MET

Obert de 8 a 20h. Dilluns tancat
excepte festius. Menú migdia de
dimarts a divendres Dissabtes,
diumenge i festius carta.
C/ St. Pere, 1 • Mieres
T 972 68 02 01

L’ALL

Esmorzars de forquilla. Menú diari.
Menjars per emportar.
Dinars i sopars d’empresa
Carrer E, 6, 17844 Cornellà del Terri
T 972 59 51 01

BYPASS

Fleca - Bar - Restaurant Esmorzars i
menús diaris. Cap de setmana carn
a la brasa. Parking per a clients
Av. Doctor Tussell, 2 - 17852 Serinyà
T 972 593 083

BORGONYÀ

De 6h a 11:30h / 13h a 15:30h
Dimarts i Dimecres tancat.
Barri Can Mach s/n baixos
17844 Cornellà del Terri
T 972 59 48 94

A
S
A
R
B
U
I
T
R
O
P
L’ES

T

N
BAR RESTAURA

CARN I PEIX A LA BRASA

MENÚ DIARI
Dilluns tancat

Passeig Dalmau 61 Banyoles • Camp de futbol nou T 661 798 191
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RESTAURANT
TABERNA
LA PARRA

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

QUATRE FOCS

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

CAN SALVI

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

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

Ronda
Ronda Monestir,
Monestir, 80
80 Banyoles
Banyoles
Tel.
Tel. 972
972 57
57 40
40 56
56
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LA BARRETINA

Obert tot l’any
De 13.30 a 15.30 i de 20.30 a 22.30
Plaça Major, 28 -17468 Orfes
T 972 56 02 80 - 619 15 37 36

LES ESTUNES

Obert de dilluns a diumenge
Servei de esmorzar y dinars.
Cuina de l’àvia y de proximitat
menús diaris
C/ Osona, 2 Porqueres 17834
5 minuts de l’ Estany
Reserva 972575254 o 972580475

Dilluns a divendres
de 5:30h a 22h
Dissabte de 8h a 15h
Diumenge i festius tancat

BADA

PUNT DE TRO

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

Menjar per
emportar
C/ Paper, s/n Tel. 972 58 27 14 - 17820 Banyoles
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PIZZA

PIZZA DON CAMILO

Pizzes artesanes. OBERT CADA DIA
de 18:30 a 23:30.
Ronda Monestir, 86 Banyoles.
T 693769209 - 694440042

BAR

EL TROBADOR

IRIS

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

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

BAR FRANKFURT
EL TRANVIA

BAR EL CAPRITX

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

KEBAB

NUMIDIA - KEBAB PIZZA

Pizzas - dürüm - döner - tajin cuscús - sopa - harira - pollastre a
l´ast - entrepanes C/ Llibertat, 105
- Banyoles T 632 969 063
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C/ Lluís Companys, 290
Entrepans variats - Plats combinats.
Tot tipus de begudes.
Diumenge tarda tancat
T 625 448 761

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

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

ANUNCIS PER PARAULES PUBLIQUEU GRATUÏTAMENT lagendabanyoles@gmail.com
VENC TAPA DE TAULA DE VIDRE.
Rodó, transparent, en bon estat.
1,5 cm gruix x 108 diàmetre
-aprox. 25 kg. 90 €
guesheh@gmail.com
GUARDEM CARAVANES, BAQUES I
AUTOCARAVANES a Borgonyà amb
dret a aigua i llum. 972 59 41 01 /
629 513 654
VENC TAPA DE TAULA DE VIDRE.
Rodó, transparent, en bon estat.
1,5 cm gruix x 108 diàmetre
-aprox. 25 kg. 90 € guesheh@
gmail.com
VENC PEDRES PRECIOSES del
Brasil, tallades. Ideal per joies
o col·leccionistes. Aiguamarines,
maragdes, turmalines, topazi.
Contacte: guesheh@gmail.com

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

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

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

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

VENC MASIA/CASTELL a Camós
609 386 651
VOLS APRENDRE A TOCAR UN INSTRUMENT O A CANTAR? Llicenciada en Música dona classes de
llenguatge musical, piano, guitarra, baix, ukelele, veu i bateria.
Karla 661 01 76 27
COSTA PERRUQUER,
Cita previa: Telf. 972 57 04 61
Whats: 609 386 651. Nova Web
www.costaperruquer.com

Busques un espai per poder fer
les teves classes de pilates,
mildfuness, ioga, dansa...
Espai per compartir al centre
de Banyoles, parlem???
Contacta’m 616 66 43 75.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA SETEMBRE

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

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
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Europe
Triathlon
Junior Cup

RUN

SWIM

BIKE

4-5 SETEMBRE 2021

Campeonato
de España
XXXV Triatló
de Catalunya

BANYOLES 2021

