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43

SANT
MARTIRIÀ

EDICIÓ

Mostra
del cavall

BANYOLES

19, 20 i 21 de novembre 2021
De 10 a 20 h al PARC DE LA DRAGA

16

EDICIÓ

Mostra de races autòctones
dels Països Catalans
Organitza:

Col·labora:

www.ﬁrasantmartiria.com

El 19, 20 i 21 de novembre torna la Fira de Sant Martirià al Parc de la Draga.
Torna novament de manera presencial, i amb les principals activitats
que l’han convertit en tot un referent per a la ciutat i la comarca, com
el concurs morfològic de cavalls, que arriba a la seva 43a edició, la 40a
exposició monogràfica del gos d’atura català o la 16a mostra de races
autòctones catalanes.
Un reflex de la seva solidesa són també les altres mostres monogràfiques
que s’han incorporat en els darrers anys de races autòctones de
gallines, conills, oques i coloms.
Tot i que el seu origen es remunta segles enrere, - la primera fira agrícola
i ramadera que es té constància data del 1368 -, la seva trajectòria des
de la refundació ara fa 43 anys, l’han convertit en un dels principals
esdeveniments de la ciutat i en un llegat cultural i de promoció turística
i econòmica que ha superat tota mena d’obstacles. Entre els més
recents, l’any passat, la Covid-19 no va donar cap treva i només va
permetre fer-la en format virtual i fa tres anys, l’aigua va aigualir la
celebració del 40 aniversari.
La Fira de Sant Martirià és part de la història, del patrimoni cultural de
Banyoles que entre tots hem de preservar.

Us hi esperem !
Anna Tarafa i Güell

Regidora de Promoció Econòmica
Comerç, Fires, Turisme i Empresa
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L’energia
de Catalunya
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LA FIRA DE SANT MARTIRIÀ
Fragment del llibre de Miquel Blanch “Repics de Festa”
i del llibre d’Anton M. Rigau “El Teixit de la memòria”

L’ambient de la fira tradicional

A la fira hi anaven gent de França, de l’Empordà, de la Cerdanya, de la Plana de Vic,
del Vallès, de Lleida, de València, d’Alacant,
d’Albacete, de Mallorca o de l’Aragó. Els de la
comarca hi portaven mulats criats o recriats
a la comarca i s’hi venien, sobretot, bestiar
rossam i vedells.
Com molt bé explica l’historiador Antoni M.
Rigau i Rigau era una fira entranyable:
“El tragí incessant; el brugit de les converses; els mugits, els brams i els renills,
les olors aspres, agres i càlides de fems i
suors; l’alenada confortant de les castanyes calentes; la fumèrria agressiva dels
caliquenyos i l’aromàtica dels branquillons
que flamejaven sota la paella torradora;
els crits dels mossos, la xerrameca dels
xarlatans, la cantarella dels torronaires i els
“avellanaires”... (...)

El volum transaccional -vam parlar-ne jaera extraordinari. Es formalitzaven tractes
considerables a peu dret i, pràcticament,
“sense papers”. Tractant-se de bestiar rossam, però era preceptiu el dictamen previ del
veterinari.” (“Estampes de Fira” a “El Teixit de
la memòria”, Banyoles, 2001, pàgina 1.341).
El banyolí i llibreter Miquel Blanch i Coll la
recordava com una gran festa:
“La Fira de Sant Martirià es celebrava de
manera inamovible el 24 de novembre, festivitat dels sants Alexandre, Felicíssim, Romà
i santa Flora. Si el dia 24 era dimecres, tenia
lloc alhora mercat i fira, i si coincidia en
diumenge, tot el comerç obria les portes
fins a entrada de fosc (...)”.
S’incorporaven les places properes a la de
les Rodes:
“Els Turers, sense urbanització de cap mena,
eren punt de reunió i esbargiment, amb els
bars, les fondes i els hostals. També hi havia
un parell de torronaires i les seves rifes amb
una baralla de cartes, així com els imprescindibles «xarlatans» amb les ofertes de
mantes, paraigües i altres andròmines. (...)
També als Turers, fa més de seixanta anys,
s’instal·laven mitja dotzena escassa d’atraccions, o parades (en el llenguatge popular
banyolí): una barraca de tir, unes «barques»,
uns «cavallets» i la xurreria del pare d’en
Joan Tur (...)”.
I el mercat, amb la venda de tota mena de
productes, tenia la seva importància:
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“El mercat, on s’hi podia comprar una mica
de tot, i molt de res (parlem de les dècades
dels trenta i quaranta), tenia lloc al carrer de
la Porta dels Turers, plaça Major, carrer del
Mercadal i d’altres d’aquest entorn que ara
han batejat com a Barri Vell. Al mercat, si el
dia de la Fira no s’esqueia en dimecres, no hi
havia fruita ni verdura ni els pollastaires. (...)
Parlem ara del dinar de la Fira. Recordo
haver vist davant la fonda Sant Antoni, Can
Banal, Can Comas, Can Bernat, La Parra,
Can Gasparic.... grups de persones xerrant
davant la porta, esperant torn per entrar a
dinar. Des de quarts de dotze (s’acostumava
a dinar d’hora) fins a les dues, la cua era
permanent. Hi havia poques dones a dinar
als hostals. Gairebé tot eren homes sols o
bé grups d’amics i veïns.”
En canvi les dones dinaven a les quadres:
“Moltes s’havien portat una carmanyola
d’alumini (abans en dèiem fiambrera) i menjaven a la quadra on es guardava el carro,
el matxo o la mula. (...)

El dinar consistia en plats típics de les nostres àvies: poc peix i molts «platillos». Res
congelat. Tot natural, de l’hort o del galliner
a la cassola. Per postres res millor que un
parell de carquinyolis, si bé més endavant va
imposar-se el xuixo. Un xuixo de crema com
més gran millor i ben ensucrat, acompanyat
d’un got de vi ranci o moscatell.”

Finalment, a la tarda hi havia els actes lúdics,
ja que sovint es feia festa laboral:
“Les fàbriques i gairebé totes les empreses
donaven festa a la tarda. Les sales de ball
començaven a dos quarts de tres i feien
dues sessions independents. (...)
Els dos cinemes, el Modern (Ca l’Enriquet) i el
Mercantil (Can Xampinya), també endollaven
les màquines a quarts de tres. Dues sessions de tarda, amb programa doble. Érem
molts els espectadors que aprofitàvem la
Diada de la Fira per veure els dos programes.
Quatre pel·lícules! Quatre pel·lícules en una
sola tarda era un luxe que no estava gaire
sovint al nostre abast.
A la nit, a les dues sales hi havia programa
especial i extraordinari:
Primera part: Cinema amb «una gran superproducció de la Fox».
Segona part: Varietés, amb mitja dotzena de vedettes del Paral·lel barceloní, una
mica grans, tenyides de ros, grassonetes i
«carregades» de pit, acompanyades d’un
presentador humorista, que només sabia
«xistes» pujats de color i que generalment
rebia molts aplaudiments”. (“Un món de
paper”, Quaderns de Banyoles, número 5,
Ajuntament de Banyoles i Diputació de Girona, 2003, pàgines 138-142).
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A la imatge superior, l’ambient i el bullici que es vivia per la Fira de bestiar de Sant Martirià de l’any 1910. Durant els dies de la Fira
a la plaça de les Rodes s’hi exposava el bestiar de vacum i de rossam per tal que els compradors el poguessin veure i examinar.
Fons Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany
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C/ Canal, 38 - Banyoles Tel. 972 57 61 13
info@lilaperfumeria.com
www.lilaperfumeria.com

Fragances & Co
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ENERGIA VERDA

AGRIENERGIA GAS:

ET PORTEM EL GAS AMB UN
25% DE DESCOMPTE EN LA
LLUM 100% RENOVABLE

Actualment, estem vivint un canvi de paradigma en tots els sectors econòmics,
un nou canvi amb una clara direcció cap a un món més sostenible per l’entorn i
les persones. És per aquest motiu que des d’Agrienergia som conscients d’aquest
nou model, i per això, en els darrers anys, hem avançat decisivament cap a la
digitalització dels serveis que oferim amb Agrienergia Digital, hem posat en marxa
Agrienergia Solar per fomentar l’autoconsum fotovoltaic al nostre territori, i ara,
hem ampliat la nostra oferta energètica, amb la idea de vendre gas renovable a
partir d’hidrogen verd o biogàs el més aviat possible.
Així doncs, des d’aquest passat mes d’octubre de 2021 ja es pot contractar el
subministrament de gas per a les nostres llars, negocis o empreses amb Agrienergia Gas, amb la confiança del tracte proper, la professionalitat, la proximitat i
la facilitat d’interlocució que posem a la vostra disposició.
I amb l’atractiu de gaudir dels preus més competitius i de la nostra oferta de llançament:
Als primers 200 clients de gas, Agrienergia els hi regalarà el 25% del cost de la
llum, si són clients nostres d’electricitat, per tota la llum 100% renovable consumida des del mes de la contractació del gas fins al 31 de desembre de 2021.
La nova activitat, Agrienergia Gas, recull la necessitat detectada a l’entorn més
proper d’una comercialitzadora de gas local, més propera i sensible amb la
necessitat de fer la transició energètica més eficient al nostre territori. Un canvi
de model que, ara com ara, necessita el suport del gas fins a l’arribada d’altres
tecnologies de suport realment eficients en termes tècnics i econòmics.
Creiem, és una bona notícia, doncs, pel territori, amb l’entrada d’Agrienergia Gas
com a empresa local, propera, responsable i conscienciada amb el medi ambient, però, també i sobretot, amb les persones.
Podeu participar en aquesta promoció i contractar aquest nou servei accedint a
www.agrienergiagas.com
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PROGRAMA
D’ACTIVITATS
NOVEMBRE
PROGRAMA D’ACTIVITATS

Dites populars
Pel novembre cava i sembra.
Darrere del novembre nuvolós ve el gener polsós.
De la vinya plantada per Sant Martí (dia 11) en surt el millor vi.
Lluna roja de novembre se n’endú tota la sembra.
Abans de Sant Martí, pa i vi, després de l’estiuet, fam i fred.
De Santa Caterina (dia 25) a Nadal un mes no hi val.
Per Sant Andreu (dia 30) pluja, neu o fred molt greu.
Per Tots Sants amaga el ventall i treu els guants.
Per Sant Martí igual el dia que la nit.
Pel novembre cull el nap que pel juliol l’ha sembrat.
10
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01 Dilluns
Festa

Festa de Tots Sants
a Serinyà
12h Missa a la capella del cementiri de Serinyà
FIRA

Fira de la Ramona

DE 10:00H A 21:00H -PASSEIG
DARDER DAVANT DE L’ESTANY

Diversos artesans, tan del sector
de l’alimentació com de productes de decoració, complements
o moda, exposen les seves
creacions.

lleig, mala persona i suspendreho tot per no ser un «friqui».
Conductor: Xavi Garcia

05 Divendres

Seminari

VII Seminari
Internacional de
Tècnica i Tàctica
Esportiva

DV 5 i DS 6 AL CLUB NATACIÓ

03 Dimecres
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS

The All of it

DC 3 - 20H - BIBLIOTECA

By Jeannette Haien
Moderator: Susan Baker

04 Dijous

De la mateixa manera que en
edicions anteriors, el tema
d’estudi s’abordarà des d’una
perspectiva transversal a
diferents modalitats esportives.
Des de l’organització s’aposta
per un format teòric-pràctic amb
la finalitat d’acostar la discussió
al terreny pràctic i donar-ne
a conèixer algunes possibles
aplicacions. Les jornades van

destinades a qualsevol persona
interessada en el tema de l’entrenament i l’esport.
Col•loquis. Xerrades

XXVII Col•loquis de
tardor

DV 5 - 19H - TEATRE MUNICIPAL

Hospitals de guerra (1936-1939).
L’hospital de guerra de Banyoles
i el doctor Jimeno. Conferència
inaugural “La traumatologia a la
comarca del Pla de l’Estany sota
el paradigma dels vells professors”, a càrrec de Josep Lloveras
Vives (Metge traumatòleg. Clínica
Salus Informorum).

06 Dissabte
Col•loquis. Xerrades

XXVII Col•loquis de
tardor

DS 6 - DE 9 DEL MATÍ A 18:30
DE LA TARDA - MUSEU DARDER

Hospitals de guerra (1936-1939).
L’hospital de guerra de Banyoles
i el doctor Jimeno. Es parlarà de
la medicina de guerra, especialment el funcionament de

CLUB DE LECTURA INFANTIL

La Fina Ensurts

DJ 4 - 17H - BIBLIOTECA

De Joan Bustos. La Fina és bufona, molt bona nena i ho aprova
tot, però això és un gran problema. Per què? Perquè en el món
on viu, Espantilàndia, cal ser

Hospitals de guerra (1936-1939)
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
l’hospital de guerra de Banyoles i
el seu impacte en la vida de cada
dia de la Banyoles de 1938.
XERRADA DEL COL•LEGI DE
FARMACÈUTICS

“Què cal saber de
les vacunes contra
la covid-19?”

telèfon 972 58 34 70
Whatsapp 690 85 33 95
Visita guiada

Visita al parc
neolític de la Draga

DS 6 - 11:30H - PARC NEOLÍTIC
DE LA DRAGA

que ha cercat incansablement
com ensorrar els límits. La Mariola Llorona, Enamorada, Ofelia,
Lorquiana ens agafarà de la mà i
del cor per a fer-nos còmplices
del seu viatge vital de cerca i
creació.

07 Diumenge

DS 6 - 10.30H - LOCAL SOCIAL
- CAMÓS

Col•loquis. Xerrades

XXVII Col•loquis de
tardor

A càrrec de Núria Dellonder,
farmacèutica
Visita guiada

Fem de científics a
l’estany. Descobrim
els ocells
DS 6 - 11:00H - ESCOLA DE
NATURA DE BANYOLES

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 cultivaven, quins
estris i eines utilitzaven, etc.
4€ entrada general; +65 anys,
2’5€; -6 anys, entrada gratuïta
Més info: 972 57 23 61

La Fiera

DISSABTE 6 - 20 H - AUDITORI
DE L’ATENEU - 12€
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Hospitals de guerra (1936-1939).
L’hospital de guerra de Banyoles
i el doctor Jimeno. Inauguració
d’una placa commemorativa de
l’hospital de guerra de Banyoles.
Visita guiada al monestir de Sant
Esteve de Banyoles, per conèixer
els espais on es va instal•lar
l’hospital de guerra de Banyoles.

FIRA
CONCERT III DE LA RESIDÈNCIA
ARTÍSTICA

Coneixeu els ocells de l’estany?
Voleu descobrir-ne algunes
curiositats? Sabeu quina relació
tenen les potes i els becs amb
l’hàbitat i l’alimentació? Veniu a
fer de científics per descobrir-ho
de manera experimental.
Preu: Activitat gratuïta amb
reserva prèvia*
Edat: activitat recomanada a
partir de 6 anys
Més informació i reserves: Oficina
de Turisme de Banyoles

DG 7 - 10H - MONESTIR DE
SANT ESTEVE

Fira de la Ramona

DE 10:00H A 21:00H -PASSEIG
DARDER DAVANT DE L’ESTANY

Diversos artesans, tan del sector
de l’alimentació com de productes de decoració, complements
o moda, exposen les seves
creacions.
Conte amb titelles

L’Abat Bonitus i les
seves històries
L’Artista resident de l’Ateneu –
CMEM, Mariola Membrives, oferirà
un recorregut per la seva trajectòria professional amb La fiera,
la proposta més personal en la
que ha treballat fins ara l’artista.
La fiera és la història d’una dona

DIUMENGE 13 - 11:30 H - MUSEU
ARQUEOLÒGIC

L’abat Bonitus, que és molt vellet
i despistat, tot ho perd... Sort en
té del seu ajudant, en Martirià,
que sempre l’ajuda.
Tot escoltant les seves històries i

L’AGENDA / NOVEMBRE’21
peripècies podrem descobrir on
és el tresor perdut... Si ajudem a
l’abat Bonitus de ben segur que
ens recompensarà!
Més informació: 972 57 23 61
Activitat familiar esportiva

Visita guiada al
bosc de les estunes
i tir amb arc
DG 7 - 11:00H - APARCAMENT
DEL BOSC DE LES ESTUNES

08 Dilluns
Taller

Taller per
Famílies sobre
l’acompanyament
a les sexualitats
adolescents

DLL 8 - 19 A 21H - LLOC A CONCRETAR CORNELLÀ DEL TERRI

Inscripcions:
www.cornelladelterri.cat

09 Dimarts

A càrrec Josep Grabuleda i Sitjà,
arxiver i historiador.
Més informació: 972 57 44 67
Hora del conte

Petita & Gran

DJ 11 - 17:30H - BIBLIOTECA
PÚBLICA

XERRADA Faberllull

Passejarem per la riba de
l’Estany, ens dirigirem a l’emblemàtic bosc de les Estunes i
practirarem tir amb arc.
Preu: 1€ per persona
Més informació i reserves: Oficina
de Turisme de Banyoles
telèfon 972 58 34 70
Whatsapp 690 85 33 95
Cicle de cinema familiar

La revolta dels
contes

DG 7 - 17:00H - AUDITORI DE
L’ATENEU - 5€

La Revolta dels Contes és una
revisió moderna i políticament
incorrecte de clàssics de la
literatura infantil, una pel·lícula
irreverent per a nens i nenes
desperts i intel·ligents.

Drets lingüístics

DT 9 - 19H - MUSEU DARDER

A càrrec de Maite Puigdevall,
Macarena Denhart i Valentina Planas. Converses sobre els drets
lingüístics, drets humans bàsics,
individuals i col·lectius, drets que
afecten les possibilitats de desenvolupament personal, social,
econòmic i cultural.

11 Dijous

DIJOUS CULTURALS

Crims històrics a
Banyoles i el Pla de
l’Estany

DJ 11 - 17:00H - MUSEU DARDER

A càrrec de creixent amb art.
Què tenen a veure Frida Kahlo,
Coco Chanel, Amelia Earhart
o Agatha Christie? Doncs que
totes quatre van ser unes dones
extraordinàries. Petita & Gran
narra la vida d’aquestes dones
de forma divertida, poètica, amb
disfresses, música i art.
Xerrada Informativa

Menjadors escolars
més sans i
sostenibles

DJ 11 - 19H - CASAL DE LA GENT
GRAN DE CORNELLÀ DEL TERRI

Comptarem amb la Dietista –
13

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Nutricionista Emma Brugué
Inscripcions: https://www.
ampavalldelterri.cat/ca
Organitza AMPA la Vall del Terri
CONFERÈNCIA

Conferència
de respiració
Holotròpica

dolor, la cura i l’esperança amb
saviesa i elegància. Professor
Lazhar ens serveix per encetar el
Cicle de cinema social a La Porta
del Món, que tindrà una periodicitat trimestral. Ho fem amb les
amigues de Banyoles Solidària.
Tancarem la sessió amb un debat
obert.

DJ 11 - 18:00H - CENTRE
ARISMA BANYOLES - GRATUÏT

XERRADA

Cicle objectiu
2030, per un Pla de
l’Estany sostenible.

DV 12 - 19:00H - MUSEU DARDER
I EN DIRECTE PER YOUTUBE.

Ens trobem immersos en una
situació d’emergència climàtica
que pot tenir conseqüències
molt importants i sostingudes en
el temps i l’espai, amb projeccions gens bones pel futur.
Més informació: 972 57 44 67
Xerrada

A Porqueres,
creixem plegats
Ès una tècnica profunda basada
en el poder curatiu dels estats
no ordinàris de conciència.
Combina la respiració accelerada
i profunda juntament amb la música evocativa, el treball corporal
i el dibuix de un mandala per fer
emergir les emociona amagades
i dur-les a la conciència, continguts de forta càrrega emocional.
Centre Arisma Banyoles, plaça
dels Turers, 16 Tel. 619 711 878.
Cal confirmar assistència
Cicle de cinema social

Professor Lazhar

DV 12 - 19:00H - BIBLIOTECA
CARLES FONTSERÈ - PORQUERES

La Porta del Món Josep Maria
Bohigas, 30, baixos

12 Divendres
Teatre i dansa

El gegant del pi

DV 12 - 20.00H - TEATRE
MUNICIPAL - 18€

DJ 11 - 20H - LA PORTA DEL
MÓN - GRATUÏT

Bachir Lazhar és un mestre de
primària d’origen algerià que, a
Montreal, ha de substituir una
professora que s’ha suïcidat
a l’aula. Es troba uns alumnes
afectats per aquesta tragèdia i
obsessionats amb el misteri de
la mort. Lazhar, refugiat polític,
du la seva pròpia fatalitat a
sobre. L’aclamada pel•lícula
de Philippe Falardeau parla del
14

La dieta de les emocions. Trobarem les claus per trobar l’equilibri mental i emocional a través
dels aliments, pensaments i
hàbits que permetin assolir el
benestar.
A càrrec de Neus Elcacho, tècnica en Dietètica i Nutrició.
Més informació: 972 58 38 98

13 Dissabte
De Pau Vinyals. En Pau és un
home de 33 anys, l’edat de Crist.
S’acaba de comprar un pis amb
la seva dona al barri del Raval de
Barcelona.

XERRADA

Sabem què ens
amaguen els
contes?
DS 13 - 10.00H

L’AGENDA / NOVEMBRE’21

Cicle objectiu 2030,
per un Pla de l’Estany sostenible.

Biblioteca i Gènere: què expliquen
els contes? Com es naturalitza
el sexisme des de la primera
infància. A càrrec d’Ana Tutzó
(Associació l’Hora Lliure)
Lloc: AOD Banyoles, c/ Maria
Montessori s/n (locals darrere la
Balca) Inscripcions: Whatsapp al
686 891 193
Organitza: Ateneu Obert de la
Dona de Banyoles
Activitat familiar esportiva

BTT pels corriols de
l’estany
DS 13 - 11:00H - OFICINA DE
TURISME DE L’ESTANY

Voleu gaudir en família i fer una
volta a l’estany diferent? Us pro-

posem 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.
Punt de trobada: Oficina de Turisme de l’Estany (Passeig Darder,
pesquera 10)
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

Visita guiada

Visita a l’estudi
taller de Carles
Fontserè

DS 13 - 12:00H - CAN TISTA
(PORQUERES)

Un entorn únic, replet d’objectes
i records que permeten resseguir
el periple vital de l’artista.
Preu: 4€ per persona; 2€ tarifa
reduïda
Més informació: 972 58 38 98
15
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Presentació de llibre

Parla bé collons!

DS 13 - 12:00H - MUSEU DARDER

Comas Solà, amb la intenció que
sigui una mica més conegut.
Més informació: 972 57 44 67
MÚSIQUES MODERNES

Miquel Gil, 20 anys
del disc “Orgànic”
DS 13 - 20 H - AUDITORI DE
L’ATENEU

amb la família al Museu Darder.
Investigarem, observarem i ens
divertirem per descobrir-ho!
Edat: partir de 6 anys acompanyat d’un adult
Lloc: Museu Darder
Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6
anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hores
Més informació: 972 57 44 67

14 Diumenge
Sortida

A càrrec de La incorrecta (Júlia i
Valentina Planas Costabella)
Una guia incorrecta del català,
feta amb humor i amor per la
nostra llengua. Aquí hi trobaràs
nocions ortogràfiques, morfològiques i sintàctiques del català
perquè puguis anar pel món
parlant-lo i escrivint-lo millor que
Pompeu Fabra.
TARDES DE CIÈNCIA

Comas i Solà encara
desconegut
DS 13 - 19:00H - SALA D’ACTES
DEL MUSEU DARDER I EN
DIRECTE PER YOUTUBE.

Sortida Conèixer el
Pla de l’Estany
Amb motiu de la celebració
dels 20 anys de sortida d’uns
dels discs cabdals de la música
d’arrel a casa nostra, Orgànic
(Sonifolk, 2001), Miquel Gil
presenta amb la seva banda un
directe que recull les cançons
d’aquest projecte, amb el qual va
debutar en solitari.
Preu: 11 € / 14 € taquilla

DG 14 - 9.15H - CORREUS DE
BANYOLES

ACTIVITAT FAMILIAR

Descobreix el
Museu Darder!
DS 13 - 19:00H

Cova del Bisbe. Sortida de recorregut difícil.
Inscripció prèvia. 872 20 26 23
cecbanyoles@cecbanyoles.cat
Activitat FAMILIAR

Viu l’experiència del
paper artesanal
A càrrec de Ricard Martínez
(Aster-Agrupació Astronòmica de
Barcelona). L’objectiu d’aquesta
xerrada és posar en relleu els aspectes, tant humans i científics
més ex.cel•lents de l’astrònom
16

Com arriba l’aigua fins l’Estany?
O com era un Museu fa més de
100 anys enrere? Si tens curiositat per descobrir la resposta
a aquestes preguntes, vine

DG 14 - 11:00H - MOLÍ DE LA
FARGA

Voleu ser paperaires per un dia
a l’únic molí paperer de Girona?
Aprendreu com es fa el paper
artesanalment i us en podreu
endur una mostra feta per vos-
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altres! També podreu conèixer
l’ofici de fargaire i experimentar
amb la força de l’aigua.
Punt de trobada: Molí de la Farga
(c/ Concòrdia de les Aigües de
l’Estany, 1)

ment industrial de la ciutat, tant
vinculat a la presència de l’aigua.

16 Dimarts
CINEMA DOCUMENTAL

Les religions a
Banyoles

DIMARTS 16 - 20H - AUDITORI
DE L’ATENEU - GRATUÏT

Edat: activitat recomanada a
partir de 4 anys
Més informació i reserves: Oficina
de Turisme de Banyoles
telèfon 972 58 34 70
Whatsapp 690 85 33 95
Visita guiada

Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6
anys, entrada gratuïta.
Durada: 2 hores
Més informació i reserves: Museu
Arqueològic 972 57 23 61
teatre

MAMAAA!!!

DG 14 - 18H - SALA LA
CONILLERA DE CAN FONT DE
BORGONYÀ - 5€

El Rec Major: un
passeig històric i
natural

DG 14 - 11:00H - BANYS VELLS

Itinerari que ressegueix el
recorregut del rec Major des de
l’Estany fins al centre de Banyoles per conèixer el desenvolupa-

Amb motiu de la Setmana de la
Tolerància Religiosa, presentem
aquest documental que ha estat
realitzat en col•laboració de les
diferents confessions religioses
de Banyoles.
Un recorregut pels temples i
les creences de la nostra ciutat
(catòlics, cristians evangèlics i
musulmans).

Entrades i + info: www.cornelladelterri.cat
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
Club de lectura

Debat

DIMARTS 16 - 19H - MUSEU
DARDER - GRATUÏT

DC 17 - 20H - LA PORTA DEL
MÓN - GRATUÏT

Trenca-t’hi el cap

Debat interreligiós
Asseure’ns, xerrar i debatre en
relació amb l’espiritualitat. Sis
dones de diferents creences
teixiran un debat sobre què
significa ser dona en les seves
confessions.
La Porta del Món Josep Maria
Bohigas, 30, baixos

De David Bueno. Assaig divulgatiu
interessantíssim en què l’autor
fa un repàs de l’evolució de la
humanitat i teoritza sobre el
fet cultural com a motor per a
l’evolució humana.
Conductor: Jaume Bayó, matemàtic i membre d’Astrobanyoles

17 Dimecres
HORA DEL CONTE

En Bum i el tresor
del pirata

DC 17 - 17.30H - BIBLIOTECA
CARLES FONTSERÈ - PORQUERES

Una divertida manera d’introduir els nenes i les nenes en
l’apassionant món de la bateria i
la percussió.
A càrrec de la Companyia Homenots. Activitat adreçada a nens i
nenes a partir de 4 anys
Més informació: 972 58 38 98
18

CLUB de LECTURA de CORNELLÀ
DEL TERRI

Esperant el núvol

DC 17 - 19H - SALA DE PLENS
DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ
DEL TERRI

Un viatge als campaments de
refugiats sahrauís
Presentació del llibre de Marc
Vicens (text i dibuixos)
Cada tarda, quan es pon el
sol, el temps sembla aturar-se
en les mirades dels sahrauís.
Mirades d’espera, de cansament,
de nostàlgia. Però també són
mirades d’esperança, d’il•lusió,
de ganes de recuperar un temps
perdut. Com el qui espera un núvol que porta la pluja, una pluja
necessària per a un poble que ha
hagut de viure en un dels llocs
més inhòspits de la terra.

18 Dijous

CINEMA DOCUMENTAL

Lobster Soup

DJ 18 - 20:00H - AUDITORI DE
L’ATENEU - 3 €

En Krilli prepara la sopa de
llagosta. El seu germà Alli seu
amb els vells pescadors, l’últim
boxejador de l’illa i el traductor
del Quixot a l’islandès. Cada
dia troben una solució als gran
problemes del món.

19 Divendres

Veure programa a la pàg. 30
Conferència

Cicle Objectiu
2030: per un Pla de
l’Estany sostenible

DV 19 - 19H - SALA D’ACTES DEL
MUSEU DARDER

Nous temps, nou clima”. A càrrec
de Josep Calbó, físic.
TEATRE

El bon policia

DV 19 - 20 H - FACTORIA
D’ARTS ESCÈNIQUES - 15 €

Maldà Produccions El bon policia
és una afilada comèdia de
Santiago Rusiñol que en la seva
estrena l’any 1905 va provocar
un gran enrenou de crítica i no
va deixar indiferent al públic de
l’època.
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Debat

Música per a infants
de 3 a 5 anys
DS 20 - DE 10 H A 11 H - LA
PORTA DEL MÓN - GRATUÏT

acompanyen o són eix vertebrador de rituals i dels moments essencials de la nostra existència.
La Porta del Món Josep Maria
Bohigas, 30, baixos

La música forma part indissociable de les persones des que
existim. Ritmes, crits i melodies

20 Dissabte

Veure programa a la pàg. 30
Jornada solidària

Dia del Gomet

Jornada solidària per recaptar
fons a benefici de la Fundació
Josep Carreras de lluita contra la
leucèmia
Dissabte 20 de novembre durant
tot el dia
Fira La Ramona (Front d’Estany,
Passeig Darder)
Tallers infantils, Actuacions
Venda de productes solidaris
Fira de Sant Martirià (Parc de la
Draga)
Venda de productes solidaris
Els diners que es recullin de
les activitats i de la venda de
productes solidaris es destinaran
a la iniciativa Dia del Gomet que
recapta fons per a la Fundació
Josep Carreras per a la investigació de la leucèmia
Organitzen:
Dia del Gomet
AMiPA Escola Can Puig
19

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Titelles, jocs i taller

La llegenda del drac
de Banyoles
DS 20 - 11:00H - ESCOLA DE
NATURA DE BANYOLES

de les cabanes prehistòriques
i descobrirem el dia a dia d’un
grup de pagesos i ramaders
neolítics. D’aquesta manera
esbrinarem què menjaven, què
caçaven, què cultivaven, quins
estris i eines utilitzaven, etc.
4€ entrada general; +65 anys,
2’5€; -6 anys, entrada gratuïta
Més info: 972 57 23 61
CONTES EN ANGLÈS

Un drac molt ferotge s’ha
instal•lat a l’Estany i els habitants
de Banyoles estan ben esgarrifats. Qui serà el valent o valenta
que aconseguirà salvar-los de
la fera?
L’activitat inclou la representació
de la llegenda amb titelles, un
joc col•lectiu i un taller per confeccionar un drac amb material
de rebuig.
Preu: Activitat gratuïta
Punt de trobada: Escola de
Natura de Banyoles (Passeig de
la Draga,5)
Edat: activitat recomanada per a
famílies amb infants de 3-8 anys
Més informació i reserves: Oficina
de Turisme de Banyoles
telèfon 972 58 34 70

Story Time

DS 20 - 12H - BIBLIOTECA

By BNY Language Corner. L’Story
Time és l’equivalent a l’hora del
conte, en llengua anglesa. Narracions en petit format perquè
els infants de 5 a 10 anys puguin
gaudir dels contes en anglès en
un espai tranquil i agradable.

L’origen de
les plantes
domesticades

20

Cervesa i postres.
Tast maridatge
DS 20 - 20H - LA PORTA DEL
MÓN - GRATUÏT

El moscatell i la ratafia no són els
únics bons acompanyants de les
postres. Aquest tast maridatge
serà una experiència gastronòmica i lúdica sorprenent.
Preu: 18 € (inclou tres cerveses
artesanes i tres postres de la
casa)
Inscripcions (fins el 12/11):
www. laportadelmon.cat
La Porta del Món Josep Maria
Bohigas, 30, baixos

21 Diumenge

DS 20 - 19:00H - MUSEU
DARDER I EN DIRECTE PER
YOUTUBE.

Veure programa a la pàg. 30

Visita al parc
neolític de la Draga

En la visita al parc, podrem
entrar a dins les reconstruccions

Debat

SETMANA DE LA CIÈNCIA

Visita guiada

DS 20 - 11:30H - PARC
NEOLÍTIC DE LA DRAGA

el lliurament dels premis del concurs de cartells de la Setmana
de la Ciència.
Més informació: 972 57 44 67

Ruta guiada

A càrrec de Víctor Garcia Torres
(Projecte Triticatum). Veurem
quines són les varietats de blat
tradicionals i les seves característiques de qualitat, textura,
gust, olor,..., i les compararem
als blats moderns. Veurem la importància dels cereals i del blat
en particular per aconseguir una
veritable sobirania alimentària.
Abans de la xerrada tindrà lloc

Ruta al Puig Clarà
DG 21 - 11:00H - CASA DE
COLÒNIES EL VILÀ

Pujarem al Puig Clarà tot travessant pinedes mediterrànies per
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
arribar al mirador que, en dies
clars, ens permet veure el mar.
Més informació i reserves: Oficina
de Turisme de Banyoles
telèfon 972 58 34 70
Whatsapp 690 85 33 95

ESPECTACLE INFANTIL

Les croquetes
oblidades

DG 21 - 12 h i 17 h - TEATRE
MUNICIPAL - 5 € ant. / 7 €
taquilla

Cia. Les Bianchis, text de Clàudia
Cedó La Pepa és una nena vital
i amb una gran imaginació que
acaba de perdre la seva àvia i
està intentant adaptar-se a una
nova escola, uns nous amics i
una nova ciutat.
Veure programa a la pàg. 35
MATINS VERDS

Viu la tardor

DG 21 - 11:00H - BOSC DE CAN
PUIG

Biblionadons

Del Sol a la Lluna

DJ 25 - 17:30H - BIBLIOTECA
PÚBLICA

A càrrec de Carmina Rabasseda.
Del Sol a la Lluna és una sessió
en què gaudirem de l’emoció
i la màgia de la veu. Contes i
cançons infantils, des de les
més conegudes fins aquelles
que, amb el temps, han quedat
adormides en un calaix.

24 Dimecres
CLUB DE LECTURA D’ADULTS

Tàndem

DC 24 - 19:00H - BIBLIOTECA
CARLES FONTSERÈ - PORQUERES
FLAMENC

Cayana

DJ 25 - 20:00H - AUDITORI DE
L’ATENEU - 12 €

Un matí de descobertes per
jugar, crear i divertir-se en
contacte amb la natura.
www.escolanaturabanyoles.org
conte amb titelles

Comentarem la lectura Tàndem
de Maria Barbal.
Més informació: 972 58 38 98

En Blauet i el Follet

DG 21 - 11:00H - MUSEU DARDER

En Blauet, un ocell que viu en
indrets d’aigua, i el seu amic
follet que és molt entremaliat,
ens explicaran una història sobre
l’estany de Banyoles.
Més informació: 972 57 44 67
22

25 Dijous

Dia Internacional
per l’eliminació
de la violència
masclista

Veure programa a la pàg. 35

Espectacle emmarcat al festival
FlamenGI
Cayana és un projecte de
flamenc que reuneix les arrels
folklòriques comunes entre la
música popular ibèrica, llatinoamericana i el flamenc amb un
repertori fresc i personal, amb
temes propis i cants populars.
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BRE
6 DE NOVEM
DEL 22 AL 2CLOSOS
AMBDÓS IN

PTES

OM
GRANS DESC

BONA FESTA MAJOR!
Plaça dels Turers, 12 - Banyoles Tel. 972 57 48 68 / 622 643 101
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

26 Divendres

concerts de jazz

27 Dissabte

CAMINADA

Taller de dibuix
naturalista

DG 28 - 9.30H - PAVELLÓ
MUNICIPAL - CAMÓS

Ángel Faraldo

DV 26 - 20 H - Espai Eat Art / 8 €
Taller

XXIX caminada
popular

DS 27 -10:30 H - MUSEU DARDER

Veure programa a la pàg. 35
TEATRE

La dona del tercer
segona
DV 26 - 20:00H - TEATRE
MUNICIPAL - 18 €

Arriba a Banyoles per presentar
Mesa y Objetos, un treball que
utilitza processos de retroalimentació acústica.

27 Dissabte

Taller
Amb Blanca Martí, il•lustradora

Taller de
dibuix
científica
i naturalista.
Tot
seguint les passes de Jordi
naturalista

Amb Àurea Márquez La dona del
tercer segona ha demanat plegar
abans del súper on treballa. Vol
poder arribar a la reunió d’escala
que, com sempre, s’ha convocat
massa d’hora.
CONFERÈNCIA

Economia del bé
comú

Sabater
Pi, enHaquest
taller
coDS 27 -10:30
- MUSEU
DARDER
neixerem les nocions bàsiques
del dibuix naturalista i aprendrem com es treballa l’observació del natural. Cal dur: llibreta
d’esbós de fulls blancs, 1 Llapis
HB, goma i maquineta. Només si
se’n disposa,
colors
(aquarel•les
Amb
Blanca Martí,
il•lustradora
ocientífica
llapis dei colors).
naturalista.
Edat: a partir de 13 anys.
Més informació: 972 57 44 67

28 Diumenge

DV 26 - 19.30H - MUSEU
DARDER

Lloc de sortida: Pavelló municipal
Preu: 5 € adults
3 € menors fins a 12 anys
Esmorzar inclòs
Inscripcions a la pàgina web de
l’Ajuntament a partir del 15 de
novembre
FESTA

Festa Major de Sant
Andreu del Terri
DG 28

11h Ofici solemne amb acompanyament de la Principal de
Porqueres
Tot seguit Sardanes amb la
Principal de Porqueres
Lloc: Església de Sant Andreu
del Terri

Veure programa a la pàg. 35
FESTA

Festa Sant Andreu
de Mata
A càrrec d’Albert Hereu del grup
de l’EBC de Girona.
Organitza: Banyoles Solidària
24

A les 11 del matí, a l’Església
de Sant Andreu de Mata, ofici
solemne i refrigeri per a tots els
assistents.

CINEMA

Donde caben dos

DG 28 - 19 H - AUDITORI DE
L’ATENEUL - 4,5 €

Una núvia desesperada, dos
cosins que fa temps que no es
veuen, una parella atrapada en
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la rutina, un noi a qui ha deixat el
seu xicot, un grup de bons amics
amb ganes d’experimentar...

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

DG 28 - 11:30H - 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. D’aquesta manera
esbrinarem què menjaven, què
caçaven, què cultivaven, quins
estris i eines utilitzaven, etc.

Més informació i reserves: Oficina
de Turisme de Banyoles
telèfon 972 58 34 70
Whatsapp 690 85 33 95

Visita guiada

De l’estany a les
estunes

DG 28 - 11:00H - ESTADI DE
FUTBOL MIQUEL COROMINA

Ruta a peu per descobrir el procés de formació de l’Estany de
Banyoles i el seu funcionament

Visita guiada

Visita al parc
neolític de la Draga

4€ entrada general; +65 anys,
2’5€; -6 anys, entrada gratuïta
Més info: 972 57 23 61

Carrer de Pare Claret, 1 • 17820 Banyoles • Tel. 936 071 417 • www.integral.cat
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EXPOSICIONS
Del 2 al 30 de novembre / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ / Gratuït

XVII SETMANA DE LA CIÈNCIA
AL PLA DE L’ESTANY
Exposició dels cartells creats els alumnes dels instituts
del Pla de l’Estany. Enguany la temàtica del cartell
versarà sobre la sostenibilitat, ja sigui des del punt de
vista econòmic, social o mediambiental.

FINS AL 28 DE NOVEMBRE
MUSEU ARQUEOLÒGIC

RES A VEURE

Una col•lecció de records arqueològics
Arran de l’imminent tancament per reformes
del Museu Arqueològic, l’artista Irena Visa
proposa un homenatge a partir de les peces
que han format part de la seva col•lecció.
Les vitrines són buides, però les peces hi són
presents a través del relat oral de diferents
testimonis vinculats al museu. Aquesta
intervenció artística es complementarà amb
activitats paral•leles.

“ÀNIMES
FRAGMENTADES”
Exposició de: FRANCESC DARANAS
Hora: 20h
Dates: Fins al 22 de novembre
Lloc: “SHOW ROOM” ART EN BRUT GALLERY
Adreça: Francesc Macià, 3-5. Baixos (Vila
Olímpica)
VISITES CONCERTADES
trucant al (+34) 606 887 933
HORARI: DM a DS d’11-14h / 17-20h
Francesc Daranas, presenta catorze peces de gran format fent gala de la seva pulcritud tècnica impecable i una estilització que l’apropa al terreny de la il·lustració, on podem percebre molt clarament
aquesta referència constant a la fragmentació visual dels llenguatges que reprodueixen la realitat
fotogràficament.
26 l’agendaoctubre

JORDI SABATER PI. L’ART DE LA
CIÈNCIA.
FINS AL 31 DE DESEMBRE / MUSEU DARDER
En aquesta exposició volem descobrir el Sabater artista,
dibuixant, fotògraf, observador del detall; Jordi Sabater
apuntava en les seves llibretes, de manera incansable,
apunts anatòmics, mesures, colors, retrats, tatuatges,
expressions. Farem un repàs del que ha significat el dibuix
científic, una eina imprescindible d’observació i d’anàlisi,
que mai podrà ser superada en l’obtenció de coneixement,
i que cal, més que mai, tornar a recuperar com a disciplina
de formació dels nostres futurs científics.

100 ANYS DE REPUBLICANISME CATALANISTA AL PLA DE L’ESTANY
L’exposició consta de 21 plafons on es recullen els 100 anys de republicanisme catalanista al Pla de l’Estany.
Dates: 5 al 21 de novembre Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Banyoles
Horari: Dilluns a divendres Comissari: Jordi Galofré
Actes previstos:
• Dia 5 a les 19:30 Inauguració amb l’assistència de Josep Huguet
• Di 7 a les 11 h 90 anys del Jovent Republicà amb Pau Morales (historiador i Diputat)
• Dia 10 a les 12 h Visita guiada amb l’historiador Jordi Galofré
• Dia 11 a les 19:30 Visita guiada amb l’historiador Jordi Galofré
27
27 l’agendaoctubre

EXPOSICIONS
DIA INTERNACIONAL DE
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA
Exposició Les 1000 cares del Masclisme
Lloc: Pavelló de Cornellà del Terri
Dia i Hora: del 22 novembre al 3 de desembre de
dilluns a divendres de 16 a 21h

OLIS DE MIQUEL VILÀ
Fins el 19 de novembre
De 18 h a 20 h / Gratuït
En Miquel Vilà i Vilà va deixar de pintar quan va
començar a treballar, als catorze anys, i no ho ha
reprès fins a la jubilació. Assegura que a l’escola de
pintura de Cornellà del Terri, amb el professor Àngel
Planas, ha redescobert les meravelles de la natura:
muntanyes, mar, plantes i tots els llocs que trepitgem. Ara la pintura a l’oli és un bàlsam i una passió.
La seva exposició es pot veure des de mitjan
octubre a La Porta del Món. Si veniu, hi descobrireu,
també, una mirada personal. Nosaltres estem molt
contentes d’exposar-lo a les parets, mentre desitgem construir un món on totes i tots puguem gaudir
de bàlsams i de passions sempre, i molt abans de
la jubilació.

Fins al 8 de novembre / espai Can Tarradas

EXPOSICIÓ ‘GOITA TU, QUIN
BALL DE PASSADA!
L’historiador Guerau Palmada i el folklorista Àngel
Vergés, socis del CECB, s’han encarregat de la
recerca i documentació històrica de la mostra.

RAPHA DEHESA
Fins el 30 de novembre - Biblioteca Carles Fontserè - Porqueres
5 anys després. Rapha Dehesa va ser l’autor del cartell de la 12a
Festa Major de Porqueres l’any 2016 i 5 anys després.... ens ha
preparat una exposició a la biblioteca.

Gallina Empordanesa, Oca
Empordanesa,
Gallina Flor d’Ametller,
Colom Vol Català,
Gallina Penedesenca i
Gallina Prat
6è CONCURS MONOGRÀFIC.
Gallina Pairal

19, 20 i 21 de
novembre de 2021

4a MOSTRA MONOGRÀFICA.
Conill del Penedès

FIRA AGRÍCOLA I
RAMADERA DES DEL
1368

2a MOSTRA MONOGRÀFICA
Colom d’Enreixat o Xorrera,
Colom Figureta,
Colom Refilador Ull de Peix,
Colom Ull de
Maduixa i Colom Flamenc o
Colom d’Ull

De 10:00h a 20:00h
43a MOSTRA DEL CAVALL
16a MOSTRA DE RACES
AUTÒCTONES DELS PAÏSOS
CATALANS
CONCURSOS, EXHIBICIONS I
ESPECTACLES EQÜESTRES
MOSTRA DE TRACTORS I
EINES ANTIGUES DEL CAMP
MERCAT D’ARTESANIA
ESPAI DIVULGATIU
Nou espai de xerrades,
conferències i
presentacions per
aprofundir en
temes d’interès i
d’actualitat relacionats
amb La Fira.
RAÇA-TAST. Espai
gastronòmic de productes
autòctons
AMPLI APARCAMENT
Divendres 19 de novembre
De 10:00h a 16:30h Jornada de Visites Escolars
Dissabte 20 de novembre
De 10:00h a 20:00h
12è CONCURS MONOGRÀFIC
30

De 9:00h a 14:00h CONCURS MORFOLÒGIC de
Cavall de tir, híbrid i Ase
Català
De 9:00h a 14:00h - 40a
EXPOSICIÓ MONOGRÀFICA
DEL GOS D’ATURA CATALÀ
9:30h - CONCURS DE
CARRUSELS
10:30h - 9è MEMORIAL
Francesc Bosch
12:00h – ACTE
D’INAUGURACIÓ DE LA
FIRA DE SANT MARTIRIÀ
2021 (escenari de Races
Autòctones)
12:30h - CONCURS DE SALT.
3r TORNEIG SANT MARTIRIÀ
13:00h - ESPECTACLE
EQÜESTRE DOMA EN
LLIBERTAT
amb Inti Schenkel i Ruso,
Yeguada can Boada
17:00h – EXHIBICIÓ DE
HORSEBALL

Diumenge 21 de novembre
De 9h a 14h - DEMOSTRACIÓ
DE FERRATGE I FORJA
De 10h a 14h – TROBADA DE
CRIADORS de Gallina flor
Ametller, taula rodona i
col•loqui a l’espai divulgatiu
de la fira (pavelló de la
Draga)
11:00h - EXHIBICIÓ DE Pole
Bending
11:30h - EXHIBICIÓ
D’AGILITY amb Gos d’Atura
Català
12:00h - 2N GRAN NACIONAL
CARRERES DE PONIS
12:00h - 9è CONCURS DE
CANT DE GALL
Die novembre
12:30h - 4a DEMOSTRACIÓ
DE TREBALL AMB GOS
D’ATURA CATALÀ
13:00h - ESPECTACLES
EQÜESTRES
DOMA EN LLIBERTAT amb
Inti Schenkel i Ruso,
Yeguada can Boada
16:00h - QUI GUARDA EL
BURRO. Activitat oberta
als binomis que hi vulguin
participar. Es faran equips
de 3 participants

ELS DIES 19 I 20 DE
NOVEMBRE VINE A LA
JORNADA DE PORTES
OBERTES I PRESENTACIÓ
DELS NOUS MODELS DE
HYUNDAI

HYNDAI BAYON

HYNDAI TUCSON

TAMBÉ TENIM UNA ÀMPLIA GAMMA DE VEHICLES D’OCASIÓ
GARANTITS I REVISATS

C/ MATA 107, BANYOLES
TEL. 972 57 27 77
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LES 1000 CARES DEL
MASCLISME

QUAN ES PODRÀ VEURE?

EL PERQUÈ:

Aquests relats naixen a partir d’una iniciativa
que ens proposa el professor de l’assignatura
d’Investigació i Diagnòstic del grau en Treball
Social, durant la meva època com a estudiant
en la Universitat de Girona. La idea d’aquesta
iniciativa era la d’identificar una problemàtica social i construir un projecte que hi fes
referència, des d’una vessant més artística.
Decideixo escollir les violències masclistes
com a problemàtica que m’interpel•la a mi, de
forma totalment directa, pel simple fet de ser
dona. I és que hem de tenir molt clar que LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES ENS AFECTEN A TOTES
LES DONES, PEL SIMPLE FET DE SER DONES. El
meu projecte al voltant d’aquesta xacra social
ha consistit en un recull de relats de situacions
de violències masclistes, tant pròpies, com
de diverses dones. La transcripció d’aquests
relats s’ha construït tant en format prosa, com
en format poesia, i s’ha acompanyat cada
relat d’una imatge, ja sigui una fotografia o un
dibuix, que s’adeqüi a cada situació, atorgant-li
així al projecte una vessant més artística. Cal

Arran de la bona rebuda de la publicació del
cicle de relats a les xarxes de l’Ateneu de
la Dona de Banyoles, hem decidit anar un
pas més enllà i augmentar la visibilitat dels
relats, mitjançant una exposició. L’exposició
que plantegem no és amb el format clàssic
d’entrar a un lloc on estigui tot exposat, sinó
tot el contrari. Volem que la gent trobi els
relats a diferents espais de la comarca, i tingui
curiositat per allò que representen. La nostra
idea és exposar com el masclisme en sí mateix
està per tot arreu, te’l trobes moltes vegades
sense poder reaccionar. Aquesta iniciativa
ens servirà per remoure consciències i és
una de les campanyes de visibilització que
hem decidit fer, conjuntament amb la Xarxa
Feminista del Pla de l’Estany.
No descartem, més endavant, exposar-los
tots a un sol lloc, però ara, aquest 25-N això
no toca, toca remoure, fer pensar i impactar.
QUE NINGÚ ENS TAPI LA BOCA!
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La Inauguració serà el dia 21 de novembre a
les 11:00h del matí, a la Porta del Món. Estaran
15 dies exposats, fins al dia 5 de Desembre.
ORIGEN DE LA IDEA DELS
RELATS I EXPLICACIÓ DEL
PERQUÈ D’AQUEST FORMAT:

repetir que aquesta iniciativa s’ha construït
de forma conjunta amb totes les dones que
hi han participat, i que han estat capaces de
compartir amb mi situacions tan dures. Amb
aquest projecte volem que s’escoltin les nostres veus i s’atorgui visibilitat a totes aquelles
situacions de violències masclistes que patim
com a dones, em reitero, pel simple fet de
ser dones. No podem seguir normalitzant les
violències masclistes, hem de visibilitzar-les
i lluitar-hi, en la mesura en que a cadascuna
ens sigui possible, ja que hem de tenir present
que a moltes els hi va la vida.

ON S’EXPOSARÀ:

Els relats i les il•lustracions que els acompanyen, s’exposaran a diferents espais de la
comarca on el trànsit de persones és concorregut, com són el Casal Cívic de Banyoles
i de Porqueres, les Biblioteques de Banyoles i
de Porqueres, l’Espai Eat Art... i altres espais
de la comarca

EL PERQUÈ DEL TÍTOL:

El cicle de relats s’anomena “Les 1000 cares
del masclisme”, ja que volem evidenciar les
múltiples i diverses violències masclistes que
patim les dones, fent èmfasi en la seva pluralitat. Sovint es normalitzen certes actituds i
conductes que són violència masclista, alhora
que aquelles que sí que són identificades com
a tal no són condemnades. Nosaltres volem
trencar amb aquestes dinàmiques, volem
fugir d’una imatge estereotipada, tant de les
violències masclistes, com de les dones que
les patim i d’aquells que les exerceixen. Volem
sentir-nos representades i que se’ns escolti.
Entre totes volem desemmascarar les 1000
cares del masclisme.

Diumenge 21 a les 11 del
matí a la Porta del Món
Inauguració de l’exposició
“Les 1000 cares del
masclisme” relats reals
de dones publicats a les
xarxes de l’AOD Banyoles.
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Violències
masclistes
actualitzades

ALBA ALFAGEME CASANOVA
PSICÒLOGA ESPECIALISTA
EN VIOLÈNCIA SEXUAL

Poques setmanes enrere, el baròmetre de
la impossibilitat de negar l’evidència, i no tant
joventut i gènere (FAD) apuntava el preocupant
per convenciment. Però aquesta violència física
augment de joves que negaven l’existència de
és tan sols la punta de l’iceberg d’un sistema
la violència masclista. Concretament assenyade desigualtat que ens ataca a les dones en
lava que 1 de cada 5 nois d’entre 15 i 29 anys
tots els àmbits de la nostra vida i en tots els
considera que aquesta violència no existeix i
moments vitals. Perquè l’augment del negacique és un invent ideològic. En aquest mateix
onisme evidencia com n’estem de lluny de la
sentit aquesta setmana Save the Children, en
igualtat i d’identificar les violències masclistes
l’informe No es amor, aportava més dades que
com una de les xacres més greus que tenim
evidencien que no tan sols es mantenen els
com a societat.
plantejaments masclistes entre la gent jove,
sinó que també existeix una elevada incidència
L’herència dels models patriarcals per part
d’aquestes violències entre aquest col·lectiu.
d’una part de joves s’ha produït per la banalitI és que aquella fal·làcia que
zació d’aquests i per conver“Cal una forta inversió
ens havien venut que les viotir-los en productes atractius
pública perquè tan sols i desitjables. Ens posem les
lències masclistes acabarien
des de l’ambició d’un
desapareixent amb les noves
mans al cap quan ens expligeneracions s’ha esvaït de
quen aquestes dades, però
canvi radical podrem
forma estrepitosa davant la
eliminar aquesta xacra si ens parem a pensar amb
crua realitat. I és que aquesquins referents està creixent
tes dades evidencien que les violències contra
el nostre jovent, probablement ens adonarem
les dones no són patrimoni exclusiu d’unes
com els masclisme es continua sentint entre
generacions ja passades, sinó que són patriaquests, normalitzant conductes de control,
moni atemporal de la nostra societat patriarcal.
possessió o, per exemple, violència. I no oblidem que en una societat tan adulcèntrica
L’informe de l’ONG, que sorgeix de l’anàlisi de
com la nostra, la major part de continguts
polítiques, estudis i dades existents a l’Estat
que consumeixen estan creats, alimentats
espanyol sobre la violència de gènere entre
i mercantilitzats per les persones adultes. I
adolescents, alerta de l’elevat nivell de violènsegueixen, sempre presents, els missatges de
cia, en què destaca la psicològica i la de control,
domini i poder dels homes sobre les dones. Més
i fa èmfasi en les conseqüències d’aquestes.
maquillats, generalment de forma més subtil
De fet una de cada quatre adolescents de
i atractiva. Perquè en la forma la cosa canvia
16 a 17 anys pateix aquest tipus de violència,
però en essència seguim parlant del mateix.
segons les dades extretes de la macroenquesta
De poder dels homes sobre les dones. Perquè
de violència de gènere del Ministeri d’Igualtat
el patriarcat és extremadament metamòrfic.
(2019). Perquè les violències masclistes es
I davant d’aquest cal que les accions siguin
construeixen sobre un pòsit social patriarglobals, fermes i que generin un canvi extrem.
cal que s’ha alimentat, dia rere dia, amb els
En aquest sentit és imprescindible incorporar
valors encara masclistes d’una societat que
l’educació afectivosexual com a continguts
de mica en mica ha après a identificar allò
transversals, i no xerrades o actes aïllats un
més observable, aquella violència física, per
cop a l’any. I no en l’adolescència, sinó des de
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l’inici de l’etapa escolar per poder promoure
contra narrativa als masclismes que ens ataquen per tots els fronts en forma d’estereotips
de gènere, com podem observar per exemple
en les històries o contes infantils. Perquè aquí
ja es on comença tot. Cal una forta inversió
pública perquè tan sols des de l’ambició d’un
canvi radical podrem eliminar aquesta xacra,
que, a diferència del que molts pensaven, no
acabarà per si mateixa.
Proposta de models alternatius a la masculinitat
heteronormativa i hegemònica, formació per

identificar la violència que una mateixa pot patir,
millorar del sistema judicial tenint en compte
la realitat del jovent, així com millorar el sistema de comunicació utilitzant les xarxes de
comunicació com una oportunitat. Més recerca
per ampliar el coneixement d’aquest fenomen
entre la gent jove i, és clar, molta pedagogia
per a professorat i famílies perquè el que és
esperable i s’ha naturalitzat en aquesta societat és la mirada masclista. Les dades, doncs,
evidencien que les violències masclistes no
cessen perquè realment el patriarcat segueix
en plena forma.

ACTES 25 N
Diumenge 21
a les 11 del matí a la Porta del Món
Inauguració de l’exposició “Les 1000 cares del
masclisme” relats reals de dones publicats a les
xarxes de l’AOD Banyoles.
—
15.30h al local de Legki Yakaru
(C/ Muralla, 26 Banyoles
Casades a la força
Taula rodona amb testimonis de matrimonis amb
violència de gènere.

Divendres 26 de novembre 19:00h a la
Porta del Món.
“El orden de las coses”. Debat amb Alba Alfageme
Els dies de la Júlia passen i s’escolen dins la banyera.
Viu una angoixa creixent alhora que va reunint les forces
per trencar amb l’ordre establert i amb la por que l’ha
mantingut acorralada per culpa del maltractament del
seu marit. “El orden de las coses” és un curtmetratge
sobre l’esperança, una de falsa i una de vertadera.
La primera és que una vida tràgica pot canviar sola
però la segona és que una decisió presa a temps ens
pot empènyer a una vida millor. Els vint minuts de film
serviran per encetar un debat amb la psicòloga Alba
Alfageme, especialitzada en violència sexual.
Durant el debat, hi haurà opció de demanar el berenar
especial de La Porta del Món

Diumenge 28 de novembre a les 10.30h
Taller d autodefensa feminista. No mixte, places
limitades (20persones), cal inscripcio previa. Al
gimnàs popular estel roig
Dijous 25 a les 19:00h a Porqueres
(davant la Biblioteca)
Acte reivindicatiu contra les violències masclistes,
lectura de manifest i performance.

Diumenge 28 tarda a les 17:00h al casal
de la Muralla
Xerrada-col•loqui a càrrec de Valentes
i Acompanyades i Legkiakaru
A concretar data: Xerrada Legkiyakaru (estigueu
atentes a les nostres xarxes)
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NOTES INFORMATIVES
Banyoles convoca un nou
concurs per pintar un mural
dedicat a la mobilitat
L’Ajuntament de Banyoles ha convocat la
segona edició del concurs de pintura mural
centrat en la mobilitat sostenible. El premi
està dotat en 1.000 euros, el doble de l’any
passat, i ja es poden presentar les propostes.
El termini de recepció de sol·licituds s’allargarà fins al 10 de novembre.
El concurs pretén posar en relleu i projectar Banyoles com a ciutat de la bicicleta i fomentar
l’ús de la bicicleta, així com fomentar la creació artística i l’expressió a través de l’art plàstic,
projectar i donar a conèixer el treball d’artistes locals i millorar diferents espais de la ciutat
dotant-los de valor afegit.
Al concurs, hi poden participar artistes majors d’edat, veïns de Banyoles o de qualsevol
municipi de la comarca, tant si són professionals com amateurs i s’hi poden presentar a títol
individual o formant un grup de màxim tres persones. Les obres artístiques han d’adirser als objectius del concurs i representar els valors de la bicicleta, han de ser originals i
inèdites i han de ser inclusives. La tècnica i l’estil artístic són de lliure elecció i haurà de ser
pintada a la paret pel mateix artista guanyador. Les bases de la convocatòria del concurs es
poden consultar a la pàgina web de l’Ajuntament a www.banyoles.cat.

MEDI AMBIENT

Detergents Ecosostenibles
Productes de neteja de la llar:
Frega terres, suavitzants, renta plats
i vitro, detergents per la roba, neteja
vidres, blanquejadors, desengrasants...
XAMPÚS, SABONS SÒLIDS I LOTS DE REGAL

C/ Porta Turers, 3 - Banyoles
Tel. 622 755 099
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El Consorci de l’Estany allibera
300 nàiades a la riera de can
Morgat
L’alliberament s’inscriu en el projecte
de renaturalització d’un tram de la riera
per recuperar-la i reintroduir-hi espècies
autòctones, que ha executat l’Ajuntament
de Porqueres amb una subvenció de la
Diputació de Girona.

TECNOLOGIA

Neix una aplicació per recordar els difunts, principalment
morts en les carreteres.
RE-CORDIS
L’App Re-cordis, una aplicació gratuïta disponible per
Android i IOS que permet
als seus usuaris registrats, situar en un mapa la
localització exacte del lloc
on van morir les persones
estimades i que volem que
sigui recordades, ofereix la
possibilitat de fer ofrenes virtuals.
www.recordis.cat - info@recordis.cat

FESTA MAJOR SANT
ANDREU DE SERINYÀ
20 de novembre
18h Inauguració de l’exposició “CREADORS LOCALS”.
Es podrà veure fins el dilluns 29 de novembre.
21 de novembre
10h Cercavila dels gegants de Serinyà.
12h Pregó a càrrec de Toni Albà. Tot
seguit vermut musical gratuït.
18h Espectacle teatral amb l’artista Toni Albà.
26 de novembre
16:30h Berenar gratuït sortint de l’escola.
17h Cursa d’avions de paper reciclat al pavelló.
18h Balls en línia al pavelló.
19:30h Correfoc xiqui.
21h Sopem pizza + Cinema a l’espai Jove Can Beia.

PUBLICACIONS

El Centre d’Estudis recull en
l’últim Quadern un exhaustiu
treball sobre la creació del Pla
de l’Estany
El llibre té dues parts: la primera i més
exhaustiva per explicar la lluita per aconseguir el reconeixement de la comarca, i
la segona planteja una mirada de futur.
La reivindicació de la comarca va arrencar a la dècada de 1930 i l’autor afirma
que “no van faltar mai ciutadans que
van mantenir viu el convenciment que
Banyoles i la seva rodalia constituïen una
comarca”, destacant noms com Jaume
Butinyà, Joan Vilardell, Tomàs Cortada i
Jeroni Moner.

27 de novembre
A partir de les 10:30h inflables davant
l’Ajuntament. Aportació 3€.
10h Juguem a la petanca.
11h Zumba.
16h Taller per a la gent gran al Casal
d’Avis: Vine a fer-te la felicitació de Nadal
a càrrec de l’Albert Mademont.
19h Concurs de coca i ratafia. A partir de
les 19h porta la coca / ratafia al pavelló. Es
donaran els premis al llarg del sopar.
21h Sopar popular.
22:30h Concert musical.
28 de novembre
10h Gimcana amb els Somiatruites.
12:15h Ofici Solemne. Tot seguit sardanes a la plaça de Sant Andreu.
18h Concert amb l’Orquestra Selvatana.
21h Focs artificials.
29 de novembre
17h Concert infantil amb el grup “Tina i Rikus”.
Tot seguit xocolatada per a tothom
18h Espai Jove Can Beia: Fem còctels sense alcohol.
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ESPECIAL ESPORTS

ARRIBA EL 6è
CIRCUIT DE CURSES
POPULARS DEL
PLA DE L’ESTANY!
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NOVEMBRE’21

Enguany han marxat la majoria
de restriccions i han augmentat les ganes de celebrar per
complet el 6è Circuit de Curses Populars del Pla de l’Estany.
Aquest, ha anat evolucionant en
serveis i format tant pel que fa
als corredors com pels organitzadors envers anys anteriors.
El Circuit de Curses Populars va
néixer amb l’objectiu de fomentar la participació i la pràctica de
l’esport i de l’activitat física a la
comarca; promocionar les curses
populars de curt recorregut i baixa
dificultat que es realitzen i donar
suport a les entitats i municipis
que les organitzen. En la seva
sisena edició, el Circuit consta de
6 curses que es desenvolupen en
diferents indrets de la comarca.

Calendari de curses

• XIV Marxa Popular Ciutat de
Banyoles, 28 novembre 2021
• XXV Cursa Popular de Porqueres, 8 desembre 2021
• 	II Cursa Popular de
Camós, 30 gener 2022
• XIII Cursa Atlètica Run-Run
La Vall del Terri, 13 febrer 2022
• 	IV Cursa Popular de Fontcoberta, 13 març 2022
• VI Marxa Solidària Serinyà –
Mas Casadevall, 3 d’abril 2022

Funcionament

El Circuit de Curses populars del
Pla de l’Estany consta de 6 proves

puntuables. Per poder participar
cal formalitzar la inscripció a cada
prova o bé, realitzar la inscripció a tot el circuit, en un abonament únic per a les 6 proves.

Els premis

Aquest circuit té com a valor
afegit, el fet de reconèixer l’esforç
i la regularitat dels esportistes.
El Premi Especial Puig-Clarà, es
crea per donar valor a la participació i no exclusivament als
resultats i vol animar als esportistes a inscriure’s en totes les
jornades sense ànim competitiu,
per altra banda, el Premi Atleta Popular puntuarà els millors
resultats obtinguts a cada prova.

Inscripcions

Totes les inscripcions es gestionen des de la pàgina web del
Circuit www.cursesplaestany.cat
—
Més informació
Tota la informació, terminis d’inscripció i característiques de les proves ho trobareu a la pàgina web del circuit:
www.cursesplaestany.cat
Per a qualsevol consulta també podeu contactar amb nosaltres a través de consellesportiu@ceplaestany.cat
Us animem a formar-ne part i així
poder gaudir de la diversitat del
territori natural del Pla de l’Estany!
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ESPECIAL ESPORTS

ACTIVITATS
ESPORTIVES
NOVEMBRE
2021

mateix dia. (Detall i esmorzar)
Inscripcions anticipades sense
pagament a www.esportsporqueres.com Descripció: Marxa
a peu de muntanya no competitiva, oberta a caminadors i
corredors.

CURS DE FORMACIÓ PER
ENTITATS ESPORTIVES

XIX MARXA POPULAR AMB
BTT

Marxa amb BTT oberta a
ciclistes federats i no federats.
La prova té 2 recorreguts de
caire popular; 36 km i 26 km.
Regal i esmorzar per a tothom.
Dia: Dilluns 1 de novembre
Lloc: sortida i arribada a la
zona esportiva, Porqueres
Horari: 9:00 h Preu: Els drets
d’inscripció són de 12 € si es
fa anticipadament i 15 € el
mateix dia. Els no federats
hauran d’abonar una assegurança addicional de 3€.
Més informació i inscripcions:
www.esportsporqueres.com

BANYOLES ULTRA TURONS
TRAIL

Un recorregut
pels turons que
envolten l’estany
de Banyoles: Sant
Martirià, puig
Clarà, Gitanes Sant Patllari i
Rocacorba. 50 km i 2500 m
de desnivell!!
Recorregut autosuficient,
cadascú ha de portar el
què necessiti per menjar. Hi
haurà avituallament d’aigua
en 2 punts. Lloc: centre
excursionista, Banyoles
Hora: 8 h
Més infor: Centre Excursionista

7a MARXA POPULAR DE
PORQUERES

Data: Diumenge 7 de
novembre.
Lloc: Sortida i Arribada zona
esportiva de Miànigues.
Horaris: Inscripcions a partir
de les 7:00h. Sortida oberta
de 7:30h a 8:00h.
Recorregut: 14 km.
Preu: 5,00€ anticipades, 7,00€
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FORMACIÓ ESPORTIVA

Organitza: Ajuntament de
Porqueres
Més informació: www.esportsporqueres.com

IV DUATLÓ DE MUNTANYA
DE PORQUERES – CNC PER
CATEGORIES

Data: Diumenge 28 de novembre.
Lloc: Zona Esportiva de Mànigues.
Horari: Sortida 10:00 h.
Inscripcions: www.esportsporqueres.com i www.triatló.
org fins el dia 25 de novembre.
Preu: Júniors 12 €. Resta de
categories 25 €. (No federats
hauran d’abonar 12 € en concepte de llicència de dia)
Recorregut: 7 km a peu + 16
km BTT + 3,5 km a peu
Descripció: Campionat de Catalunya de Duatló per categories; Júnior, Sub-23, Absolut,
Veterà 1, Veterà 2 i Veterà 3,
Organitza: Ajuntament de Porqueres – Tribiketrainer
Més informació: www.esportsporqueres.com

JUDO VALL DEL TERRI

Dissabte 13 de Novembre Pavelló de Cornellà del Terri
9 a 14h Open d’Espanya de
Combat Jiujitsu
16 a 19h Open de Catalunya de
Random Attack
A partir de les 20h a la Sala
la Conillera de Can Font de
Borgonyà
Celebració dels 10 anys del
Judo Yamashita Vall del Terri

12a i 13a jornada – El projecte
esportiu alineat amb l’entitat:
fem el nostre projecte esportiu a mida I i II
Data: Jornada 12 (8 de novembre) i Jornada 13 (29 de
novembre)
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

ESCOLA DE TUTOR/A DE JOC

Data: Curs 21-22
Destinataris: Majors de 16 anys
interessats en el futbol, l’educació esportiva i arbitratge
Més informació: www.ceplaestany.cat

CURS MONITOR/A
ACTIVITATS
POLIESPORTIVES

Data:
1a part (Nadal): 23/12 al 31/12
2a part (setmana santa): 9/04
al 14/04
Horari: 9h a 14h i de 15h a 18h
Lloc: Formació semipresencial
Online-Clasroom
Presencial – Pavelló de la
Farga
Destinataris:
Pels que només fan la 1a part:
- En l’any natural han de complir 16 anys
Pels que fan tot el curs o només la 2a part:
- Tenir 16 anys en el moment
d’inici de la 2a part del curs
(Primers Auxilis i pràctiques).
- Tenir l’ESO o equivalent.
+ Info. i inscripcions: www.
ceplaestany.cat
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ACTIVITATS CONTINUES AMB
INSCRIPCIÓ OBERTA

ESCOLA MULTIESPORTIVA
CURS 21-22

Lloc: Escoles de la comarca
Destinataris: Nens i nenes de
P3 a 6è de primària
Descripció: Activitats extraescolars d’iniciació a diversos
esports

FUTBOLNET

Dates: Curs 21-22
Horari: Dilluns i dimecres de
17.00 a 19.00 h
Lloc: Pavelló i escola de Can
Puig
Destinataris: Joves de 1r a 4t
d’ESO

JOVES EN DANSA

Dates: Curs 21-22
Horari: 17.00 a 18.30 h
Lloc: Gimnàs de l’escola Pla de
l’Ametller
Destinataris: Joves de 1r a 4t
d’ESO i Batxillerat

ESPORT I BARRIS

Dates: Curs 21-22
Lloc i horari: Barri de Canaleta: dimarts (joves) i divendres
(infants) de 17.00 a 18.30 h
Barri de Sant Pere: dimecres
(joves) i divendres (infants) de
17.00 a 18.30 h
Destinataris: Infants de 1r a
6è de primària; Joves de 1r a
4t d’ESO

CIRCUIT DE CURSES
POPULARS

1a prova - XIV Marxa popular
ciutat de Banyoles
Dates: Diumenge 28 de novembre
Horari: Sortida a les 10.00 h.
Lloc: Sortida i arribada al Parc
de la Draga
Més informació: www.cursesplaestany.cat
Inscripcions: a www.cursesplaestany.cat o el mateix dia
de la prova de 8.00 a 9.30h

PARCS DE SALUT

Dates: Curs 21-22
Lloc: Parcs urbans de salut de
la comarca
42

Destinataris: Totes les edats
Activitats: Activitats de
manteniment i millora de la
condició física
Inscripcions: Directament
al parc urbà de salut que
t’interessi

MARXA NÒRDICA

Dates: Curs 21-22
Lloc: Comarca del Pla de
l’Estany
Destinataris: Totes les edats
Inscripcions: Directament a la
sessió que t’interessi

EXERCICI FÍSIC I SALUT
“PILATES”

Dates: Curs 21-22
Lloc: Pavelló de la Farga - Sala
Fitness
Destinataris: Majors de 18 anys

IOGA

Dates: Curs 21-22
Lloc: Gimnàs Pavelló de la
Farga
Destinataris: Majors de 18 anys

Més Informació.: www.ceplaestany.cat
Sant Miquel de
Campmajor
Dates: Curs 21-22
Lloc: Sant Miquel de Campmajor – Local Social
Destinataris: Adults
Activitats: Activitats de
manteniment i millora de la
condició física
Inscripcions: al 609 58 26 85
o al 649 33 17 57.
Més Informació.: www.ceplaestany.cat
Esponellà
Dates: Curs 21-22
Lloc: Esponellà – Gimnàs Carles de Fortuny
Destinataris: Adults
Activitats: Activitats de
manteniment i millora de la
condició física
Inscripcions: al 609 58 26 85 o
al 649 33 17 57
Més Informació.: www.ceplaestany.cat

RELAXACIÓ

Dates: Curs 21-22
Lloc: Centre Cívic-Banyoles
Destinataris: Majors de 55
anys

GIMNÀSTICA DE
MANTENIMENT

Banyoles
Dates: Curs 21-22
Lloc: Banyoles - Pavelló de La
Draga
Destinataris: Adults
Activitats: Activitats de
manteniment i millora de la
condició física
Inscripcions: Al telèfon del
Consell Esportiu 972 58 13 44
Més Informació.: www.ceplaestany.cat
Cornellà del Terri
Dates: Curs 21-22
Lloc: Cornellà del Terri - Can
Font
Destinataris: Adults
Activitats: Activitats de
manteniment i millora de la
condició física
Inscripcions: al 972 59 40 01 o
al 619 70 61 30.

REM

06/11/21 Lliga de promoció
ergòmetre (virtual) a Banyoles

SALVAMENT I SOCORRISME

21/11/21 1a jornada de lliga		
a Banyoles

WATERPOLO

06/11/21 Aleví – CN Premià		
a Banyoles 09.00 h
14/11/21 Juvenil – CN Granollers a Banyoles 12.00 h
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l Patinatge Artístic Porqueres vol difondre la pràctica del patinatge artístic sobre rodes dins i fora del nostre
municipi. Els seus principals objectius
són educar aplicant els valors universals de
l’esport com l’esperit de superació, l’autodisciplina, el treball en equip, el companyerisme,
l’amistat, la diversió…
El patinatge és una activitat d’oci i una pràctica esportiva saludable, divertida i molt complerta, amb nombrosos beneficis pel creixement emocional i el desenvolupament motriu
de les persones, ja que potencia l’equilibri,
l’autonomia personal, l’esforç, l’amistat...
Actualment el Patinatge Artístic Porqueres
està format per una seixantena de patinadores dirigides per les entrenadores Paula i Carla
Martí Fructuoso; equip tècnic molt preparat i
motivat que compta amb tot el suport de la
Junta Directiva del Club.
A més dels entrenaments habituals, també
oferim continuïtat dels entrenaments durant
el mes de juliol, organitzem matinals per Setmana Santa, tecnificacions al mes d’agost,

festivals... intentant sempre combinar la part
esportiva amb la part més lúdica.
A l’any 2018 ens vam iniciar en la modalitat de xou, formant el primer grup del Pla de
l’Estany, dirigit per la Laia Massaguer, patinadora del grup de xou petit del PA Maçanet i
guanyador de títols nacionals i internacionals.
Aquesta temporada hem començat amb un
nou grup d’iniciació Xou que permet iniciar-se
en aquesta modalitat, tant si estan entrenant
individual amb nosaltres, com si no ho fan.
Ens considerem un Club flexible, que s’ha
sabut adaptar a les noves situacions generades per la pandèmia de la Covid-19, i que es
seguirà adaptant per poder continuar entrenant i proporcionant allò que necessiten els/
les nostres esportistes.
Volem continuar amb el nostre projecte,
amb el suport de tots els que formen i formaran part del nostre Club; volem millorar, assolir
objectius i sobretot, ser un gran equip.

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

Amb el suport de

ENTITATS ESPORTIVES DEL PLA DE L’ESTANY

BANYOLES
FUTBOL
CE BANYOLES
Passeig Dalmau, Banyoles
972 57 56 04
Persona de contacte:
PAU TEIXIDOR, PEP MASDEVALL
info@cebanyoles.net
www.cebanyoles.net

ATLÈTIC CLUB
BANYOLES
Banyoles Camp vell
info@atletic.cat
www.atletic.cat
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BÀSQUET
CLUB BÀSQUET
BANYOLES
Pg. Mas Riera, 22 Pavelló de la
Farga. 669 473 143
Persona de contacte: ADRIÀ BACH
socialcbbanyoles@gmail.com info@
cbbanyoles.com
www.cbbanyoles.com

CICLISME
CLUB CICLISTA
BANYOLES
Banyoles Apartat de correus 50
689 038 683
Persona de contacte: JORDI
TEIXIDOR
www.ccbanyoles.com
info@ccbanyoles.com

Club Esportiu

CLUB ESPORTIU
ARTSPORT
DE BANYOLES
Banyoles Pavelló de la Draga
609 947 914
Persona de contacte: JORDI
ARTEMAN
artsportbikes@gmail.com
www.artsport.cat
Ciclisme (Btt, trial, bmx i carretera)
Bikescola Pla de l’Estany (Pavelló
de la Draga Banyoles)


TENNIS
CLUB TENNIS
BANYOLES
Passeig Darder, 55
668 570 704 / 972 58 02 79
Persona de contacte: PERE CARBÓ
www.tennisbanyoles.cat
info@tennisbanyoles.cat
Tennis, escola de tennis, pàdel
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NATACIÓ

RUGBY

CLUB NATACIÓ
BANYOLES
Passeig Antoni Gaudí, 3
972 57 08 59
www.cnbanyoles.cat
cnbanyoles@cnbanyoles.cat
Natació, rem, atletisme, piragüisme, triatló, waterpolo, caiac polo.

BANYOLES RUGBY
CLUB
C/Canat (camp vell) 665 84 24 13
Persona de contacte: XAVI RUIZ
Instagram: @Banyolesrugby
Facebook: banyolesrugbyclub
banyoles.rugbi@gmail.com

HANDBOL

GIMNÀS

HANDBOL BANYOLES
Pavelló de la Draga
648 86 76 60
www.handbolbanyoles.com
handbolbanyoles@gmail.com

HOQUEI
CLUB ESPORTIU
HOQUEI PATINS
BANYOLES
c/ Sant Esteve, 42 - 630 634 346
info@hoqueibanyoles.cat

CLUB ESPORTIU
TRIOPS
C/ Doctor Mascaró, 23
972 57 53 52
Persona de contacte: CLÀUDIA
info@gimnastriops.com
www.gimnastriops.com
Judo, jiu-jitsu, esquaix, pàdel,
zumba kids, kangoo discovery,
ioga.

ARTS MARCIALS
CLUB ARTS MARCIALS BANYOLES
C/ del Noc - La Farga
647 695 874 IVAN MORÓN
artsmarcialsbanyoles@hotmail.com
www.artsmarcialsbanyoles.com

CLUB TAEKWONDO
BANYOLES
Pavelló de la Draga 972 58 20 00
Persona de contacte: JOAQUÍN
MARRÓN Arts marcials Taekwondo

PATINATGE
CPA BANYOLES
C/Jacint Masgrau, 41-43
645 173 871
Persona de contacte: JORDI BLANCH
Facebook Pla de l’Estany Patinatge
Instagram pla_de_l_estany_patinatge
Twitter @CPAPladelEstany
clubpatinatgeartistic@gmail.com

EXCURSIONISME
CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES
C/ del Puig, 6 Banyoles
Horari de secretaria: Dilluns,
dimecres i divendres, de 7 a 9 de la
tarda 972 57 52 12
Persona de contacte:
JUDITH COLLELL
centreexbanyoles@gmail.com
www.centreexcursionistadebanyoles.cat
Excursionisme, barranquisme,
esquí de muntanya, curses de
muntanya...
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ESQUÍ
ESQUÍ CLUB
BANYOLES
C/ Canat, 53 (Can Quim del Rec)
646 955 391
Persona de contacte:
NÉSTOR COROMINAS
Horari: De dimarts a divendres, de
18:30 a 20:30 h
info@banyolesesquiclub.org

ESCACS
CLUB ESCACS
BANYOLES
C/ Canat, s/n - Can Quim del Rec
659 357 463
www.escacsbanyoles.cat
saleri1943@hotmail.com

SLOT
CLUB SCALEXTRIC
BANYOLES
SLOT Passeig de la Puda, 14
Persona de contacte: ESTEVE
BRUGUÉ
www.banyolesslot.com
info@banyolesslot.com

EQUITACIÓ
CLUB HORSEBALL
BANYOLES
Carrer Collell, Núm. 6 Banyoles /
Hipica Les Deus, carretera de
Mieres
620 728 231 / 618 151 644
Persona de contacte:
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FRANCIS DUMONS / PAU CROUS
horseballbanyoles@gmail.com
Horseball i altres disciplines
ecüestres

PESCA
ASSOCIACIÓ PESCA
ESPORTIVA
PLA DE L’ESTANY
971 57 29 44
a.p.e.pladelestany@hotmail.com

MOTOR
MOTOR CLUB PARC
PLA DE L’ESTANY
639 957 689
mcparcpladelestany@gmail.com
Diferents modalitats de motor i
bike trial

PORQUERES
FUTBOL
UNIÓ ESPORTIVA
PORQUERES
Pg. de la Mediterrànea s/n
669 832 857
Contacte: MARC CUADROS 669 832
857 / MARC FRESNEDA 633 895 099
porqueresue@gmail.com

FUTBOL SALA
FUTBOL SALA
PORQUERES
678 601 945
Persona de contacte:
DAVID PLA
cfsporqueres@gmail.com

BÀSQUET
BÀSQUET
PORQUERES
C/Montseny s/n 638 727 752
Persona de contacte: MIQUEL SALA
basquetporqueres.blogspot.com
bporqueres@basquetcatala.org

CICLISME
C. C. SENDICAT DEL
PEDAL
C/ Montseny, 17 - 17834
PORQUERES
686200608 / 659577975
www.sendicatdelpedal.cat
info@sendicatdelpedal.cat

CLUB CICLISTA PLA
DE L’ESTANY
C/ Montseny s/n 972 581 807
clubciclistapladelestany@gmail.com
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TENNIS
CLUB TENNIS
PORQUERES
(escola de tennis: TACTIC
TENNIS) Porqueres Zona Esportiva
de Porqueres
660406834 / 629284302
escola@tactictennis.com
Tennis per adults / infantils
CENTRE ESPORTIU INDOOR

INDOOR CENTRE
ESPORTIU PÀDEL
ESTANY
C/ indústria s/n PORQUERES
644 512 155/ 972 092 212
www,padelestany.cat
info@padelestany.cat
És un club de pàdel indoor

PATINATGE
CLUB PATINATGE
ARTÍSTIC
C/Montseny, s/n PORQUERES
669716180
Facebook patinatge porqueres
Instagram @cpa_porqueres
patinatge@esportsporqueres.com
Persona de contacte: PILAR CULLELL
Patinatge artístic individual, Patinatge artístic iniciació modalitat
xou

GIMNÀSTICA
GIMNÀSTICA
ARTÍSTICA
C/Montseny s/n PORQUERES
620149864
Persona de contacte:
ARIADNA BASSOLS

info@gap.cat www.gap.cat
Gimnàstica artistica femenina i
masculina Baby-Gym
Gimnàstica artística per adults
Urban gymnastics (parkour,
workout...)

ATLETISME
CLUB ATLETISME
PORQUERES
Passeig Mediterrànea, s/n
629 716 721
Persona de contacte: DAVID BOIX
clubatletismeporqueres@gmail.com

VOLEIBOL
CLUB VOLEIBOL
ALOGES
C/Montseny s/n Porqueres
instagram.com/voleiporqueres
aloges.porqueres@gmail.com
coordinaciovoleialoges@gmail.com
Persona de contacte: SONIA CAULA
i LUCIA RODRÍGUEZ
Volei pista

PETANCA
CLUB UNIÓ
ESPORTIVA
PETANCA
PORQUERES
C/Pere Calders, 10 Porqueres
658 808 297 inotbo@gmail.com

MOTOR
PORQUERES MOTOR
CLUB
C/ Montseny, s/n (Pavelló d’Esports) Porqueres 972 581 807
porqueresmc@esportsporqueres.
com Motociclisme

ESCACS
CLUB ESCACS
PORQUERES
C/ Passeig de la Mediterrània s/n
(17834 PORQUERES)
ELIAS MURATET 656 962 625
www.escacsporqueres.cat
escacsporqueres@gmail.com

CORNELLÀ DEL TERRI
FUTBOL
AGRUPACIÓ
ESPORTIVA
CORNELLÀ DEL
TERRI
C/ Mn Jacint Verdaguer, 4
608 16 98 21
www.cornelladelterri.cat
Persona de contacte: JOAN AYATS
futbolcornella2018@gmail.com
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BÀSQUET
BÀSQUET VALL DEL
TERRI
C/ Mn Jacint Verdaguer, 4 - Cornellà
del Terri. 972 59 45 32
www.cornelladelterri.cat
Persona de contacte: MÒNICA
PRUJÀ

CICLISME
CROMOLYBIKES
VALL DEL TERRI
C/ Mn Cinto Verdaguer, 4
972 59 66 05
Persona de contacte: CARLES
SERRA
info@cromolybikes.com
www.cornelladelterri.cat

JUDO

JUDO I DEFENSA
PERSONAL
VALL DEL TERRI
CORNELLÀ
C/ Mn Jacint Verdaguer, 4 - Cornellà
del Terri
972 59 60 09 / 686 189 922
Contacte: JOSEP DOMENECH
contacte@judovalldelterri.cat
Judo, defensa personal

MOTOR

RAV MOTORS
Ravós del Terri Escoles de Ravós
s/n 972 59 45 32
Persona de contacte: CARLES
SUREDA
quadsravos@gmail.com
www.cornelladelterri.cat
Quads
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CENTRE EXCURSIONISTA LA VALL DEL
TERRI
Plaça del maig 1 Cornellà del Terri
972594532
Persona de contacte: JAUME FRIGOLA
www.cornelladelterri.cat
CCEVallTerri@hotmail.com

PATINATGE
CPA CORNELLÀ DEL
TERRI
C/ Mn Cinto Verdaguer, 4 Cornellà
del Terri 645 17 38 71
Persona de contacte:CARME
CANTERO
clubpatinatgeartistic@gmail.com

TENNIS

TACTIC TENNIS
Cornellà del Terri
660406834 / 629284302
escola@tactictennis.com
Tennis per adults / infantils

EQUITACIÓ
CENTRE HÍPIC
EQUILIBRE
Cornellà del Terri - Borgonyà
Camí de Can Casalics (Disseminat
Borgonyà, 28) 669 050 516
Persona de contacte: SANDRA
www.centrehipicequilibre.com
chequilibre@gmail.com
Equitació des de la iniciació a la
competició, en les disciplines de
salt d’obstacles i doma clàssica.
A més de teràpies amb cavalls,
casals d’equitació etc.

HÍPICA CAN COSTA
Cami Can Capell, 8 Cornellà del Terri
693 572 519 / 696 481 461
Persona de contacte: LAURA COSTA
facebook hipica can costa
hipicacancosta@hotmail.com
www.hipicacancosta.com
Equitació (horseball, doma, salt,
rutes, pony games, ....)

FONTCOBERTA
FUTBOL
UNIÓ ESPORTIVA
FONTCOBERTA
Fontcoberta Av. de la Pedrera, 12
669 226 287 (Gerard)
Persona de contacte: ADAM AGULLÉ
futbolfontcoberta.@gmail.com

FUTBOL SALA
FONTCOBERTA
Fontcoberta Av. de la Pedrera, 12
663 896 231 Persona de contacte:
FERRAN LLEAL flleal.10@gmail.com

BÀSQUET
ATLÈTIC CLUB
BÀSQUET
Av. de la Pedrera, 12 Fontcoberta
628 31 80 57
Contacte: FELIP JULBE SERRA
basquetfontcoberta@hotmail.com
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TENIS

TACTIC TENNIS
Melianta 660406834 / 629284302
escola@tactictennis.com
Tennis per adults / infantils

PATINATGE
CP FONTCOBERTA
Fontcoberta 645 173 871
Persona de contacte: XAVIER VIÑOLES
Facebook Pla de l’Estany Patinatge
Instagram pla_de_l_estany_patinatge
Twitter @CPAPladelEstany
clubpatinatgeartistic@gmail.com

CAMÓS
FUTBOL
CLUB FUTBOL
CAMÓS
C/Esglèsia Camós 699 874 242
Contacte: JOAQUIM FERRARONS
Cfcamos@gmail.com
@CFCamos (Twitter)
Club Futbol Camós (Facebook)
camoscf (Instagram)

SERINYÀ

PALOL DE REVARDIT

FUTBOL

GIMNÀSTICA

SERINYÀ, C.F.
676637817
Persona de contacte: EDUARD
SIDERA SERRA (president)
Facebook: FC Serinyà
Twitter: @SerinyaFC
serinyaclubfutbol@gmail.com

CLUB RÍTMICA PLA
DE L’ESTANY
Palol de Revardit Veïnat de Palol, 3
669653197
ritmicapladelestany@gmail.
com / junta.ritmicapladelestany@
gmail.com

PATINATGE
CP SERINYÀ
C/ Ntra. Sra. del Mon, 7 Serinyà
645 173 871
Persona de contacte:
VICENÇ OLIVERES
Facebook Pla de l’Estany Patinatge
Instagram pladelestanypatinatge
Twitter @CPAPladelEstany
clubpatinatgeartistic@gmail.com

EQUITACIÓ
HÍPICA BOSQUERÓS
Barrí de Bosquerós, s/n Serinyà
682 650 271
Persona de contacte: ELOI GELADA
www.hipicabosqueros.cat
info@hipicabosqueros.cat
Pupil·latges, classes d’equitació,
rutas, salt, doma i competició

EQUINATUR
Serinyà
609435108 - 972593176
Hípica, doma clàssica, salt
rutes, estancies hípiques

SANT MIQUEL
DE CAMPMAJOR
FUTBOL
UNIÓ ESPORTIVA
SANT MIQUEL
DE CAMPMAJOR
Plaça de les Escoles S/N
679 168 897
Persona de contacte: FERRAN
DARNÉ
casalsisa@gmail.com

49

ESPECIAL ESPORTS

“Tips” per a diferenciar
un entrenador
Per això un entrenador ha de saber els 4
elements a tenir en compte a l’hora de
realitzar un bon pla d’entrenament:
1. AVALUAR
2. DETECTAR
3. PLANIFICAR
4. MOTIVAR
A continuació els explicaré la rellevància
de cada un d’aquests punts.

Prof. Mario González
Entrenador FITPROGRAM
Monitor Gimnàs Wellness Place
Monitor Smartfit - Girona

Habitualment la gent busca un
gimnàs per aconseguir uns objectius generals com baixar de pes,
guanyar massa muscular o tonificació general sense saber la importància que té l’entrenador per
ajudar a assolir aquestes metes.
Com a entrenador amb més de 10 anys
d’experiència he de dir-vos que una de
les coses més importants per dur a terme
això amb èxit és tenir una bona guia, que
inclou no només un pla d’entrenament
adequat, sinó també una alimentació
acord i una avaluació funcional per evitar imprevistos com ho són les lesions
provocades per sobre entrenament o
l’execució d’exercicis inadequats per a la
funcionalitat del seu cos.
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1. AVALUAR. La instància d’avaluació serà
el nostre primer pas i punt de partida.
Utilitzar mètodes o exercicis d’avaluació
funcional ens donarà informació valuosa
per realitzar un pla d’entrenament que
s’ajusti a les capacitats de la persona.
2. DETECTAR. Mitjançant l’avaluació funcional detectarem qualsevol falta de
mobilitat, estabilitat i control motor en la
seva cadena cinètica per seleccionar de
manera correcta els exercicis a realitzar.
3. PLANIFICAR. Després dels primers dos
passos estarem en condicions de preparar un pla d’entrenament que s’ajusti a les
capacitats i necessitats de la persona.
4. MOTIVAR. Un cop establerta la planificació a seguir, és de vital importància la
motivació constant per no abandonar el
procés i assolir els objectius buscats.
El cos humà està format entre altres coses per articulacions que han de complir
funcions. Algunes de MOBILITAT i altres
d’ESTABILITAT. Si alguna articulació no
compleix bé la seva funció afectarà una
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de les articulacions adjacents, provocant
així sobrecàrregues musculars o inflamacions arran de les compensacions
generades.
Existeixen altres 3 coses importants a dir
o detectar a més de la funcionalitat de la
cadena cinètica i aquestes són: ESCURÇAMENTS, ASIMETRIES I LESIONS PRÈVIES.
Vist això, és important que dins d’una
bona planificació hi hagi lloc per a una
ACTIVACIÓ i PREPARACIÓ PER AL MOVIMENT
que no es limiti simplement a un escalfament.
Cal preparar el cos per al que realitzarem en cada entrenament i per a això cal

fer exercicis previs als treballs de força
específics.
Després que l’entrenador identifica els
exercicis a evitar i els exercicis a fer
perquè el seu alumne/a assoleixi objectius sense lesionar- se, és molt més fàcil
MOTIVAR. Per motivar és molt important
conèixer a fons cada persona i així saber
fins on exigir-li.
En conclusió, si estàs buscant fer aquest
pas per millorar la teva salut o condició
física mitjançant l’esport ja saps quins
són els 4 elements que ha de tenir en
compte el teu entrenador per aconseguir
el teu màxim.
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GIMNÀSTICA
ARTÍSTICA
La gimnàstica artística és una disciplina esportiva
que consisteix en la realització d’una composició de
diferents elements acrobàtics combinats amb moviments de dansa. Es tracta d’un esport olímpic en el
qual noies i nois competeixen per separat en diferents
aparells.

A partir de 3 anys

VINE I
PROVA-HO!

Tot i que el coneixement que es té de la gimnàstica
artística és, principalment, la gimnàstica de competició i d’elit, la majoria de practicants se situen
dintre de l’àmbit de l’esport de base i de recreació. La diferència de l’esport de base amb el
d’alt rendiment és el nivell de sacrifici i
dedicació requerit i la intenció en la participació en les
competicions.
En l’esport de base el
competir ha de tenir un
component principalment
lúdic i d’esplai, deixant
la part competitiva en
un segon pla. Així doncs,
l’aspiració dels practicants
de la gimnàstica de base
és la superació individual
i el coneixement dels seus
límits personals, i no ser el
campió.
El GAP -Gimnàstica Artística
Porqueres- ofereix totes les
vessants de la pràctica d’aquest
esport, sempre tenint en compte la
part lúdica que tota activitat requereix,
però sense renunciar a valors com l’esforç,
el compromís i la disciplina. I no només per infants i adolescents!! A la nostra secció +18 podràs
posar-te en forma mentre fas acrobàcies.

Més informació
www.gap.cat
info@gap.cat
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L’ENTREVISTA

TRIOPS
Clàudia i Pep Juncà
Aquest setembre vau inagurar les noves
instal.lacions de Triops. Com va anar i que
ha significat per vosaltres?

Sí, va ser el 24 de setembre i hi van ser presents l’alcalde de Banyoles Miquel Noguer i
el vicepresident del Govern de la Generalitat
Jordi Puigneró.
Aquesta fita va mes enllà de la inauguració d’
una ampliació d’equipaments esportius perquè farà possible, a banda de millorar i estendre la seva oferta actual, posar en pràctica
les conclusions d’un seriós procés d’evolució
i maduració en l’àmbit de l’activitat física i
la salut per part dels responsables d’aquest
centre i del seu equip de col•laboradors.
Aquest nou enfoc pioner es reflexa en la denominació Smart Fitness Club, que a partir
d’ara complementarà el logotip de l’entitat i
que de ben segur marcarà tendència en el
sector.

Com va començar el projecte “Triops” i on
heu arribat?

El Triops, que agafà el nom d’un crustaci del
Juràssic considerat un fòssil vivent, una altra
de les singularitats del Pla de l’ Estany, es va
fundar any 1989 i ha estat al llarg d’aquest
anys un referent en el món del fitness i l’esport a les comarques gironines.
El Triops també és la matriu d’un club esportiu de diverses modalitats competitives com
són l’esquaix, que compta amb la base promocional més nombrosa de Catalunya i amb
equips absoluts campions de Calalunya a les
màximes categories, el judo i el jiu jitsu, ambdós amb un gran nombre de practicants, o el
pàdel, a l’ espera a l’actualitat d’una reubicació de les pistes.

Amb aquesta ampliació del Smart Fitness
Club, Banyoles segueix afegint valor a la
seva oferta esportiva?

Amb aquesta ampliació de més de 2000 m2
s‘amplia la vasta oferta d’equipaments i de
serveis esportius que, amb el Club Natació
Banyoles com a principal referent, ofereix
aquest entorn. Aquesta proliferació d’oferta
diversificada, (Banyoles compte amb 20 enti54

tats esportives) respon, i alimenta a la vegada, la singular empremta esportiva que des
de fa anys és segell d’identitat de la població
i per extensió de la comarca.

Vosaltres que esteu dins el món ens podeu
explicar el vincle tan estret que existeix
entre Banyoles i l’Esport?

L’any 2015 la ciutat va ser guardonada com a
Villa Europea de l’Esport. Aquesta distinció es
dóna a un màxim de 18 municipis de menys
de 25000 habitants a tot Europa i va suposar un important i oficial reconeixement al fet
que l’esport i l’estil de vida lligat a l’esport són
un dels seus trets identitaris. Es va afegir a altres distincions com la de destinació turístic
esportiva que Banyoles va obtenir abans que
cap altra de les ciutats catalanes que ostenten aquesta certificació
Es força probable que un estudi rigorós acabi demostrant que Banyoles i el seu entorn
constitueixen una de les zones a nivell mundial amb el rati més alt d’habitants amb algun tipus de vinculació amb l’esport i l’ activitat física. Contribuiran a fer-ho palès fets
com que una sola entitat esportiva, el Club
Natació Banyoles, aplega a més del 50 % del
habitants dels dos municipis veïns: Banyoles i
Porqueres. També l’alta proporció entre nombre d’habitants i esportistes locals que han
estat olímpics, l’alta proorció d’escolars amb
alguna llicència federativa o la sorprenent
xifra d’esdeveniments esportius rellevants,
normalment superen la cinquantena, que s’
hi celebren al llarg de l’any.

Com a responsables de Triops també
esteu vinculats a la promoció de Banyoles
com a destinació turístic esportiva?

Sí, mitjançant la nostra participació a Agenda
Gestió esportiva, una oficina tècnica constituïda com agència de viatges que promou el
turisme esportiu i actiu a la zona a través de
la creació de sinergies i complementarietats
de les ofertes i serveis existents.
Com veieu el futur de les noves instal•lacions?
Estem convençuts que contribuiran a augmentar el magnetisme d’aquest entorn per
atraure esportistes d’alt nivell i a amants de l’
esport en general i esperem que sigui un pas
més cap a la consolidació de la destinació turístic esportiva.

Triops, un temple sagrat on es nutreixen i modelen els cosos buscant la salut física i
el benestar mental.
Un somni per arribar a participar en la pasarel·la dels elegits on el culte al cos
aumenta la qualitat de vida i potencia l’autoestima.
La Clàudia i en Pep junts aixequen les peses que fan realitat lo que semblava una
fantasia sortida d’un llibre de l’Homer.
L’Olimpia ha escampat arreu del món una forma de viure millor: cuidar el cos.
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CURSOS TALLERS
LECTURA CONCURSOS
L’ALTELL
CLUB DE LECTURA
(ADULT)

Dimecres 3
llibre: Jo, Tituba, bruixa
negra de Salem. Hora: 20h
(Inscripcions a la llibreria)

CLUB DE LECTURA
JANOSCH

Dissabte 6
Conte: El gegant egoista,
d’Oscar Wilde. Es troba
dins el recull de contes
de “El príncep feliç i
altres contes”, editat per
Joventut. (COMPLET)

TALLER
D’EXPERIMENTACIÓ
I CREACIÓ

Dissabte 6
amb Albert Asensio. Edat
+5 Hora: 12h. -Reserva
online- Lloc: L’altell
-Setmana de L’àlbum-

CLUB ASTRID LINDGREN
Dilluns 8
Llibre: El mètode xof, de
Roddy Doyle . (COMPLET)

CLUB DE LECTURA ROALD DAHL

Dilluns 8
Llibre: En Mattia i l’avi, de
Roberto Piumini (COMPLET)

EN VIU I EN DIRECTE
Dimecres 10
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amb Màrius Serra
presentant “Fora de joc
a Montserrat”. Amb la
participació de l’autor
banyolí, Miquel Aguirre. Hora: 19:30h. Lloc:
L’altell. Reserva online

BIBLIOTECA
BANYOLES

CONCURS / Gratuït

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

EN VIU I EN DIRECTE

Divendres 19
amb Susanna Rafart
presentant el seu darrer
poemari “d’una sola
branca” Premi Miquel de
Palol 2021. Hora: 19:30h
Lloc: L’altell. Reserva online

CLUB DE LECTURA
BRUNO MUNARI

Dimarts 23
“Estirant el fil Lionni a través dels seus
àlbums” (COMPLET)

EN VIU I EN DIRECTE

Dijous 25
amb Tània Juste presentant “Per amor a l’art”.
Premi Prudenci Bertrana
2021. Hora: 19:30h Lloc:
L’altell. Reserva online.

EN VIU I EN DIRECTE

Dissabte 27
amb Rafel Nadal
presentant “Quan
s’esborren les paraules” . Hora: 11:30h. Lloc:
L’altell. Reserva online

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.

ÉS L’AU DE LA PAU
I QUAN FESTEJA,
PARRUPEJA

NOVETATS
NOVEMBRE 2021
INFANTIL - FICCIÓ
El bosc dels germans.
Yukiko Noritake
Coco Books
De quina forma les
nostres accions donen
forma al món
Jefferson. JeanClaude Mourlevat
Nórdica. L’eriço Jefferson
Bouchard és acusat
injustament de teixocidi
i haurà de fugir
El nou. David Almond
Animallibres. En George
és molt educat, brillant
i juga al futbol de
meravella, però...
INFANTIL CONEIXEMENTS
Construccions animals. Emilia Dziubak
Flamboyant. Els animals
són uns grans arquitectes i enginyers
Plantes domesticades
i altres mutants. Iban
Eduardo Muñoz

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY
Flamboyant. Una obra
que explica quin és el pas
de les plantes silvestres a domesticades

per viaranys abstrets i solitaris
a ser l’esquer lustral
d’un núvol roig.

La vida secreta de los
pedos y los eructos.
Mariona Tolosa Zahorí
Books. Com es produeixen els rots i els pets?

Garbo parla. Roser
Caminals
Edicions 62 (Premi BBVA
Sant Joan). Novel•la
biogràfica sobre el Joan
Pujol Garcia, Garbo, del
qual diuen que ha estat el
millor espia de la història.
Durant els anys més
foscos de la dictadura,
aquest català corrent,
banda de col•laborar amb
els aliats, es va convertir
en l’home de confiança
dels serveis secrets
alemanys a Espanya.

NARRATIVA JUVENIL
Les candidates.
Sarah Watson
Fanbooks. Quatre amigues. Una d’elles serà presidenta dels Estats Units
Una educación mortal. Naomi Novik
Umbriel. Una escola
de màgia plena de
personatges estrafolaris
L’Estrany cas del
detectiu Arsène Lutin.
Francesc Puigpelat
Animallibres. La Marta i en
Víctor són de vacances a París quan reben
una nota anònima
Mirmanda i el Tapís de la
Creació. Marc Grijalvo
Cal•lígraf. La Núria, estudiant de batxillerat, és veurà
immersa en una aventura
intrigant i perillosa
Todo este tiempo. Mikki Daughtry,
Rachael Lippincott
Nube de Tinta. És possible
trobar de nou l’amor?
ADULTS-FICCIÓ
D’una sola branca.
Susanna Rafart.
Proa. Premi Miquel
de Palol 2021
Alt el camí, el viatger s’exposa

Els sofriments del
príncep Sternenhoch.
Ladislav Klíma
Edicions de 1984. El
malgirbat i pobre esperit
príncep Sternenhoch,
funcionari i home de
confiança de l’emperador
Guillem, es casa amb una
jove igualment poc agraciada, la Helga, de caràcter
enigmàtic i diabòlic
ADULTS – NO FICCIÓ
El libro del Génesis liberado ; traducción del hebreo
Javier Alonso López
Blackie Books (Clásicos
literarios) 22 GEN
Una actualitzada i
preciosa edició del tex
clàssic i literari de la Bíblia
Gènesi, amb il•lustracions,
anotacions i referències
històriques i literàries.
L’home més feliç del
món. Eddie Jaku
Univers. La història d’Eddie
Jaku, que va aconseguir

sobreviure a l’Holocaust,
és la gesta d’un home
que es va proposar viure
la vida sense rancúnies,
amb un somriure cada dia.
Aquesta memòria ha estat
reconeguda amb el Premi
Millor Biografia de l’Any.
Molt a favor: 57 propostes
i un pacte per la llengua
; diferents autors ;
Enric Gomà (ed.)
Eumo. Accions concretes, ben traçades i
executables. Pensades i
defensades amb eficàcia
i bon humor, i que pode
dur a terme des de les
persones individuals
fins a poders polítics,
passant per empreses,
entitats i associacions.
CÒMIC
Cuando brillan las
estrellas. Omar Mohamed
Maeva [JC MOH]
L’Omar i el seu germà Hassan viuen en un camp de
refugiats a Kenia. Aquesta
és la seva història en
format de novel•la gràfica.
Narval: un profe
genial. Ben Clanton
Joventut. Narval i
Medu es converteixen
en els professors més
genials del món.
CINEMA
Otra ronda Thomas Vinterberg
Dinamarca 2020 [DVD
CINEMA AUTOR VIN]
Una reflexió dura i impres
Raya y el último
dragón Walt Disney
EEUU 2021 [I DVD
DIBUIXOS ANIMATS]

Disney dedica la seva
última pel•lícula animada
als dracs i ens presenta una nova heroïna,
la guerrera Raya.
MÚSICA
Round again Brad Mehldau
Brad Mehldau al piano,
Joshua Redman al saxo,
McBride al baix i Blade a
la bateria, un magnífic
combinat de jazz.
Totes les flors Roger Mas
[CD 2 POP(CAT) MAS]
El darrer àlbum del
cantautor solsoní que no
deixa indiferent a ningú.

SERVEIS TIC
PUNT ÒMNIA
Iniciació al Drive

En aquest curs intentarem
donar la informació justa
i concreta per saber
utilitzar de manera
clau els aspectes més
interessants de la
plataforma Drive. Un pas
cap a la digitalització.
Curs a nivell molt bàsic.
Dijous del 4 al 18 de
novembre de 15:30 a 16:30
Material: Cal portar
portàtil si es pot
Adreçat a adults. Places
molt limitades.
Gratuït

Iniciació a Google
i Gmail:

Farem una introducció de
les principals funcions
i utilitats que té Google
al nostre dia a dia i com
podem aprofitar-ho
adequadament. També
aprofundirem en l’eina
per enviar correus
electrònics “Gmail”.
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Dijous 25 i 4 de desembre
de 15:30 a 17:00h
Material: Cal portar
portàtil si es pot
Adreçat a adults
Gratuït

feina, selecció d’ofertes
de feina, enviaments
de CV on-line, ...
Horari: dimarts de 16h a
17h. Cal anar primerament
al SOM de Banyoles

Club digital

Diferents tràmits
on-line a les
administracions

Coneixeu els clubs de
lectura? Doncs aquest
pretén ser el mateix però
amb aplicacions mòbil. Un
divendres cada dos mesos
ens trobarem per parlar
sobre alguna aplicació
gratuïta. La idea és poder
utilitzar-la al nostre dia
a dia i poder compartir
experiències, dubtes,
problemes al Club Digital.
Si t’interessa envia’ns
un correu o Whatsapp.
1 Divendres cada 2
mesos. Hora a concretar
segons disponibilitats
Material: Portar telèfon
Smathphone
Adreçat a adults

Aula Oberta

Ús lliure dels ordinadors
amb el suport d’una
dinamitzadora: deures,
treballs, xarxes socials,
etc. Cita prèvia
Horari:
Primària: dilluns, dimarts,
dimecres i divendres
de 17:00 a 18:00
ESO: dilluns, dimecres
i divendres de 18:00
a 19:00. Dimarts de
18:00 a 20:00 i dijous
de 17:00 a 19:00
Més de 16 anys: dilluns,
dimecres, dijous i
divendres de 19:00h a 20h

Tràmits Online:

Amb suport del
dinamitzador
podràs realitzar:
Inscripcions a portals de
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Horari: Dilluns, dimecres
i divendres de 16h a
17h. Cal cita prèvia a
Benestar Social.
Més informació: 606
36 36 67 Whatsapp /
puntomniabny@gmail.com

Serveis TIC al Casal
Cívic Banyoles:
Activitats Formatives:

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
organitza Associació del
Casal Gent Gran Banyoles
30 euros/curs

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
organitza Consell
Comarcal del Pla
de l’Estany

PROGRAMACIÓ CULTURAL •
NOVEMBRE 2021
Monogràfics del mes

NOVEMBRE - GLOSA
(CANÇÓ IMPROVISADA)

Coneixes els garrotins? I
les corrandes? La pràctica d’inventar la lletra
al moment que es canta
-improvisar-, s’extén a
diverses estructures i
cançons i, de fet, és propi
de moltes cultures! En
aquest taller aprendrem
les diferents melodies que
s’utilitzen per improvisar
en català
A càrrec de David Mestre.
Sessions: Divendres 5, 19
de novembre i dissabte
4 de desembre de 20.30
a 22h.
Preu: 25€ - Inscripcions a
www.centrecivicporqueres.cat
Mínim 6 participants

DESEMBRE - TEIXIT
AMB FIBRES VEGETALS
DE GRAN FORMAT

Monogràfic de teixit
amb fibres vegetals de
gran format, efímer i
instal•latiu. Serà un taller
intensiu on construirem un
artefacte de gran format
en el marc de la Fira
d’Hivern de Porqueres.
A càrrec de l’Ona Trepat
Rubirola, escultora,
apassionada del potencial
que tenen les artesanies i
la cultura.
Sessions: Dilluns 6 i
dimarts 7 de desembre de
10 a 14h.
Dimecres 8 de desembre de 9 a 17h muntatge

i instal•lació. Aquesta
jornada estarà oberta al
públic general.
Preu: 30€
Mínim 10 participants.

Flora Catalana

Parc de Pedra Tosca (Les
Preses)
Dissabte 13 de novembre
Visitarem el jardí botànic
del Parc i caminarem pel
laberint de camins, parets
seques, artigues i cabanes
tot identificant les plantes
que trobarem. Durada:
Fins a les 13 hores.
Sant Miquel de Campmajor/
El Torn.
Dissabte 20 de noviembre
Farem un estudi de la
vegetació de ribera que
trobarem resseguint el
riu Ser.
Punt de trobada: a les
8:30 al Pàrquing del bosc
de Les Estunes. Durada:
fins a les 13 hores.
Si voleu més informació podeu contactar a
fcatalana.pladelestany@
gmail.com

MINICÍVIC

Transformem el Cívic, femlo mini!
Jornada participativa
Volem que vosaltres, les
famílies, sigueu les protagonistes d’un nou espai de
participació al Centre Cívic
de Porqueres. Un lloc on
la vostra veu serà clau per
explorar noves maneres
de viure el Cívic.
La primera reunió participativa serà el dissabte 20
de novembre a les 11h al
Centre Cívic de Porqueres.
Important! Cal fer la
inscripció al formulari

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY
que trobareu a www.
centrecívicporqueres.cat
per saber el nombre de
famílies que hi assistireu.

TALLERS
ANUALS
2021-22

Continuen obertes les
inscripcions per alguns
tallers anuals 2021-22.
Consulta la programació
detallada i inscripcions a
www.centrecivicporqueres.cat
Places disponibles per:

CREA!

IL•LUSTRACIÓ
Dimecres de 18.30 a
20.30h 30€ al mes
		

CUIDA’T

IOGA		

Dilluns de 9.30 a 10.30
h - A 30€ al mes
Dijous de 17.30 a 18.30 h - C		
Dijous de 18.45 a 19.45 h - D
Dijous de 20 a 21h - E

GIMNÀSTICA
HIPOPRESSIVA

Dilluns de 9.30 a 10.30 h - A
30€ al mes
Dijous de 17.30 a 18.30 h - B

Dijous de 18.45 a 19.45 h - C
Dijous de 20 a 21 h - D

KENJUTSU
Dissabte de 10 a
13h 30€ al mes

MOU-TE I BALLA!

BOOTY DANCE - TWERK
Divendres de 17.15 a
18.15h 30€ al mes

PARLA BÉ!

ÀRAB		
Dimarts de 19.15 a 20.15h
25€ al mes Iniciació
JAPONÈS		
Dimecres de 18 a 19h
25€ al mes Iniciació
Dimecres de 19.15 a
20.15h Intermedi II
SPEAKING ENGLISH		
Dimarts de 19.30 a
20.30 h - B 25€ al mes

MAINADA ACTIVA
STREET DANCE - HIP
HOP Dilluns i dimecres 25€ al mes
a partir de les 17h		
P4 a ESO

ESCALADA
Dilluns de 18.10 a
19.10h 25€ al mes
Edats: 9 a 12 anys

de Voluntariat Europeu,
Erasmus+, xerrades i
tallers, carnets d’alberguista/estudiant/professor
internacional, etc.
BREAK DANCE		
Dimecres de 19 a 20 h		
Un espai per: aula
30€ al mes		
d’estudi, espai d’autoEdats: 9 a 17 anys
consulta i d’informació,
wifi gratuït, etc.
SKATEBOARD
Participar en activitats:
Dimarts de 17 a
informació i organització
18.30h 35€ al mes
d’activitats a la comarca
Edats: 8 a 12 anys
(Futbolnet, Tarda Jove,
casals d’estiu...), etc.
Parlar sobre temes
que t’afecten: Punt
de Salut Jove
Rebre informació:
butlletí electrònic, xarxes
SERVEIS PER A
socials, Punt d’InformaJOVES I ENTITATS
ció Juvenil, informació
als instituts, etc.
Si ets JOVE i vols...
Estudiar: orientació
Si formes part d’una
educativa, beques i ajuts,
ENTITAT i voleu...
informació sobre cursos i
Assessorament: creació
formacions, convalidacid’una, modificacions
ons, proves d’accés, etc.
de l’entitat, inscripció
Treballar: Referent
al cens de joventut,
d’Ocupació Juvenil,
normatives de lleure, etc.
servei d’emprenedoria,
Formacions: cursos de
xerrades i tallers, etc.
formació en el lleure,
Marxar a l’estranger:
manipulació d’aliments,
assessorament en mobinormativa i lleis, etc.
litat internacional, Servei
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Difondre activitats
que organitzeu
Un espai per a reunir-vos: a Cal Drac tenim
sales disponibles.
Informació sobre ajudes
i subvencions que poden
sol•licitar les entitats
EL CARNET JOVE DBNY
PASSA A SER COMARCAL
El carnet jove DBny, que
fins ara era municipal,
passa a ser comarcal.
Qualsevol jove (enter 14
i 30 anys) de qualsevol
municipi del Pla de l’Estany ja pot demanar-lo.
+ info: plaestanyjove.cat
INICI DEL PROJECTE ROSSINYOL
Un projecte de mentoria
social on hi participen
estudiants de la Universitat de Girona i estudiants
dels diferents instituts
del Pla de l’Estany.
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.
CASAL D’AVIS
DE CAMÓS

CELEBRACIÓ DE LA
CASTANYADA

6 de novembre de 2021
Hora: 17.30 hores
Lloc: Pavelló municipal de Camós
Preu: 10 € socis
12 € no socis
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Inscripcions: Local social
els dies 28 d’octubre, 2
i 4 de novembre de 16
a 17 hores . Cal portar
plat, got i coberts
CASAL D’AVIS
DE SERINYÀ

GIMNÀSTICA DE
MANTENIMENT

Reiniciem les sessions
dimarts 14 de setembre.
Cada dimarts de 9h a 10h
i de 10h a 11h (rehabilitadora), a Can Xerric.
Els divendres de de 9h a
10h i de 10h a 11h (rehabilitadora), a Can Xerric.
Per a inscripcions i més
informació a l’Ajuntament (972593128).

TALLER DE MEMÒRIA

Reiniciem les sessions el
dijous 12 de setembre, de
les 15.30h a les 16.30h, a
Can Xerric.
Per a inscripcions i més
informació a l’Ajuntament
(972593128).

ASSOCIACIÓ GENT
GRAN
DE BANYOLES

Ja es pot anar a comprar
al quiosc de la parada de la
TEISA el número de loteria
de l’Associació del Casal
de Gent Gran de Banyoles
El número és 87324
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

FEM CAMÍ

Perruqueria unisex
Dimecres tot el dia i divendres de 9 a 13 h
cal cita prèvia trucant al
972571162

DINAMITZACIÓ DEL
PARC DE LA SALUT

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

Dimecres 10 i 24 de
novembre, a les 15h.
Passejades en grup per
a la gent gran. Activitat
quinzenal. Gratuïta.

Els dilluns de setembre,
de 15.15h a 16.15h.
Les sessions les porta
a terme un professional
de l’activitat física i
tots els exercicis estan
adaptats a les necessitats de cada usuari.
Les sessions són obertes
i gratuïtes per a tothom.

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
ARTS ESCÈNIQUES
I MUSICALS
Iniciació a la dansa
contemporània
Introducció a la tècnica
de la dansa contemporània, apropant-se
als principis bàsics del
moviment. Fins al 15 de
desembre dimecres, de
19.15 a 20.30 h a càrrec
de Gabriela García
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.
fins 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
SALUT I BENESTAR
Tao Kung
Exercici que combina moviments suaus,
respiracions i estiraments.
La pràctica ajuda en
la millora de l’energia,
l’equilibri i la coordinació.
fins al 17 de desembre
divendres, d’11.45 a 13 h
a càrrec de Susan Baker
Silat de la Grulla Blanca
Viure és descobrir-me
L’objectiu del curs
explica que, acceptar
que tots som vulnerables
ens permet millorar.
Programa de Gent Gran de
l’Obra Social “La Caixa”
divendres de 10 a 11.30h

CURSOS TALLERS CONCURSOS
En Forma
Orientat a millorar la condició física de la gent gran.
Programa de Gent Gran de
l’Obra Social “La Caixa”
Dilluns de 16 a 17.30h
ACTIVITATS
MANUALS I
ARTÍSTIQUES
Dibuix i pintura
Nocions bàsiques de
dibuix i pintura.
dijous, de 10 a 12 h
a càrrec d’Arnau Bielsa
Associació del Casal de
Gent Gran de Banyoles
NOVES
TECNOLOGIES
Tauletes i mòbils
fins al 30 de novembre
dilluns, de 15 a 16 h
a càrrec de Martirià Pagès
Associació del Casal de
Gent Gran de Banyoles
INSCRIPCIONS
I INFORMACIÓ
Inscripcions o informació: presencialment al

Casal Cívic Banyoles , per
telèfon 972571162 o per
cc.banyoles@gencat.cat

les emociona amagades
i dur-les a la conciència,
continguts de forta
càrrega emocional.
Centre Arisma Banyoles,
plaça dels Turers, 16
Tel. 619 711 878. Cal
confirmar assistència

18:30h - 19:45h Ioga
Adults
20h - 21h Meditació
Divendres:
15h - 16:15h Ioga Adults
17h - 18:15h Ioga Adults
19h - 21h Musicoteràpia

Dilluns:
17h - 18:15h Ioga Embaràs
18:45h - 20h Ioga Adults
20:30h - 21:45h Ioga
Adults
Dimarts:
7:15h - 8:30h Ioga Adults
9:15h - 10:30h Ioga Adults
18h - 19:15h Ioga Adults
20h - 21:15h Ioga Adults
Dimecres:
10h - 11:15h Ioga Embaràs
17:15h - 18:15h Ioga Suau
18:45h - 20h Ioga Adults
20:30h - 21:45h Ioga
Adults
Dijous:
7:15h - 8:30h Ioga Adults
9:15h - 10:30h Tai txí
11h - 12h Ioga MaresNadons
16h - 17h Pilates

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

CARME BADOSA

ARISMA
By Lídia Ferrer

Classes Qi Gong:

Conferència de
respiració Holotròpica
Dijous 11 de novembre,
18h CENTRE ARISMA
BANYOLES - gratuït
Ès una tècnica profunda basada en el poder
curatiu dels estats no
ordinàris de conciència.
Combina la respiració
accelerada i profunda
juntament amb la música
evocativa, el treball
corporal i el dibuix de un
mandala per fer emergir

El Mirador
de l’Estany
US RECORDEM QUE TENIM SERVEI
DE CENTRE DE DIA AMB RECOLLIDA
I TORNADA A DOMICILI

ACUPUNTURA I TERÀPIES
ORIENTALS

Dimecres de 18.45 a
19.45h
Dijous de 9.15 a 10.15h

Taller de Qi Gong
cervical:

Els divendres, 5 de
novembre, 12 de novembre, 26 de novembre i 10
de desembre. De 18.15
a 19.45h
C/ Sant Martirià, 177
Tel. 669 744 759

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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ENTREVISTA NOEMÍ OSORIO
Noemí Osorio és la directora del festival FlamenGi, també és ballarina i coreògrafa i una
activista pel flamenc català. Ha dedicat la
meitat de la seva vida a l’estudi del ball i la
història del flamenc. I després de la seva
professionalització com a ballarina es dedica
a programar, produir i dirigir diverses obres
d’estil flamenc. La suma de totes aquestes
manifestacions culturals la porten a crear
el festival de flamenc de Girona, FlamenGi,
al 2019.

de fa més de 2 segles. Forma part també de
la nostra cultura. La bailaora més gran de
tots els temps Carmen Amaya era catalana.
També hi ha estigma i desconeixença amb
les seves manifestacions, l’art flamenc evoluciona i actualment el flamenc és molt més
que la flor el lunar i l’ole. La nostra tasca és
explicar tot això a través del festival i les
manifestacions artístiques que s’hi poden
veure en la seva programació.

Et defineixen com a
Per primera vegada
activista pel flamenc
en tres anys, portes el
català. Què vol dir? Sent
festival també a la teva
de Banyoles, d’on et ve
ciutat natal amb l’esaquesta relació amb la
pectacle “Cayana” de
cultura flamenca?
la cantant Anna Colom,
Suposo que és perquè
acompanyada de la baila gent s’adona que fa
laora Karen Lugo. Per
molts anys que treballo
què has volgut prograper donar visibilitat al
mar aquesta actuació
flamenc a terres Girocom a tancament del
festival justament el
nines, que no és fàcil.
Sempre m’ha agradat
dia contra la violència
la dansa, ballo des que
masclista? Què ens
FESTIVAL FLAMENC DE GIRONA
tinc memòria, però
pots avançar d’aquest
DEL 12 AL 25 DE NOVEMBREDE 2021
quan vaig descobrir el
espectacle?
flamenc vaig pensar és
impossible que hi hagi res millor que això.
El festival FlamenGi té des del seu inici una
mirada social i feminista, admiro a l’Anna i
Vaig patir un enamorament, també és verila Karen, són artistes valentes amb segell
tat que sempre ho havia escoltat a casa, el
propi que fan el flamenc que elles volen fer.
meu pare és andalús i escoltava a Camarón
Penso que la cultura ajuda i dóna visibilitat
i Lole i Manuel de ben petita.
a l’art però també a altres causes socials
importants.
Es podria dir que el festival FlamenGi és part
d’aquest activisme? Per què?
Què és el que més t’enorgulleix de poder dur
El festival FlamenGi és un festival de proxia terme FlamenGi?
mitat, intenta acostar el flamenc, posar-lo
Sens dubte donar visibilitat al flamenc en
a l’abast de tothom i desestigmatitzar-lo,
terres Gironines amb un festival propi espetrencar els prejudicis que hi ha envers aquest
cialitzat en aquest art, així com donar visiart. Encara hi ha molta gent que creu que el
bilitat als artistes catalans de flamenc. En
flamenc és aliè. Que és de fora, el flamenc
aquesta edició 31 dels 33 artistes programats
es porta fent a Catalunya i per catalans des
en el festival són artistes catalans.

GI
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NOEMÍ
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63

De compres

www.saloyang.com

T 972 57 40 91 • M 619 707 755

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

LA GALLINETA CEGA

Ja tenim el catàleg de joguines!
Passeig Mn. Constans, 271
C/ lleida 43 - 45
T 972 57 43 63

NATAL

baby boutique
La teva botiga per l’arribada
del teu nadó
Llistes de naixement
Regals
Roba
Complements
Carrer de la Rambla, 36
972 57 24 36
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JOSEP PADROSA
FUSTERBONA FESTA

MAJOR!

Carrer Rubi i Ors, 50 (Pol. Ind. El Terri)
17834 Porqueres
T 972 58 09 50 - M 654 85 79 50

ARISMA

Tel. 972 58 10 93

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

TRANSPORTES LUCA

Se hacen todo tipo de transportes,de
motos,muebles,mudanzas(casas,
pisos, oficinas)vaciado de inmuebles.
Entregas y recogidas urgentes.
Trabajador Autónomo y responsable.
EMANUEL MENGE
Tel. 646 106 180. Melianta.

JARDINS A.CREUS
Manteniment i construcció
de jardins, recs i poda,
desbrossos i tales.
Telf- 630 265 354
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SALUT I BENESTAR
Un lluminós camí
per compartir

Ioga Embaràs
Dilluns de 17 h a 18:15 h
Dimecres de 10 h a 11:15 h
ombanyoles.com / 625 855 812

“l’Acupuntura no es centra
només en el dolor i la malaltia.
Empleada en tota la seva
amplitud esdevé una eina
d’autoconeixement que et
permet connectar amb el més
profund del teu èsser.”

Telèfon: 662571727
www.eracupuntura.cat
Consultes a Besalú, Banyoles
i Creixell
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
NOVEMBRE
4t Aniversari

ARISMA
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

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

El caqui

Hort

Podeu sembrar bledes, espinacs, pèsols, faves i cigrons, mentre
comenceu a collir carxofes, coliflors i escaroles. Amb la baixada
de les temperatures, també caldrà que comenceu a pensar a protegir les plantes de les gelades. I pel que fa a les fruites, és temps
per collir aranyons, caquis i olives.

Jardí

Es poden plantar espècies de floració hivernal i de principi de
primavera com les violetes o els pensaments.

Menjar un caqui madur és com obrir un pot de melmelada! Aquesta fruita
tardorenca, dolça com cap, típica de casa nostra i amb una textura de polpa aquosa i
pell fina –quasi transparent– amaga tresors nutritius en forma d’antioxidants poderosos
que ens ajudaran a preparar-nos per afrontar els reptes de la vida en general i de
l’hivern en concret! És una de les fruites amb més antioxidants. El caqui és tot un campió
de la lluita contra l’oxidació!
Conté quantitats destacables de substàncies com la vitamina A, els betacarotens,
compostos fenòlics i altres antioxidants (com la proantocianidina). Tot això li confereix una capacitat antioxidant
superior a la d’altres fruites reconegudes, com ara la poma, el raïm o el tomàquet. Aquests antioxidants tenen
un efecte potent a l’hora de contrarestar l’efecte dels radicals lliures, que són els responsables de l’envelliment
cel·lular i de totes les conseqüències associades, com ara la pèrdua de visió, el càncer, problemes cardiovasculars,
envelliment de la pell.
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La recepta dolça
INGREDIENTS
PER AL BESCUIT O
PA DE PESSIC:
• 2 ous
• 100 g de sucre fi
• 2 cullerades de rom
• Un pols de sal
• 100 g de mantega
• 200 g de puré de
castanyes en conserva
• Un pensament de
vainilla en pols
• Mantega i farina
per el motlle
PER AL FARCIMENT:
• Puré de castanyes
(segons necesitat)
• Sucre esponjat (el
que admeti)
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PASTÍS DE CASTANYES
EL·LABORACIÓ

Jaume Fàbrega
Un Excel·lent pastís, amb un ingredient (crema
de castanyes) que la es trova al mercat, bo i
preparat, normalment procedent de França

En un bol bateu els ous sencers, afegiu-hi el sucre, el rom i la sal i quan sigui
esponjós, afegiu-hi la farina i el llevat, i barrejeu-ho fins que la pasta quedi
homogènia. A part, reblaniu la mantega i afegiu-hi el puré de castanyes i la
vainilla, i incorporeu-ho tot seguit a la pasta. Tireu-la en un motlle rodó, prèviament untat amb mantega i enfarinat, sense omplir-lo del tot, perquè no es
desbordi en pujar. Coeu-ho al forn a temperatura moderada durant trentacinc
o quaranta minuts. Desemmotlleu-lo en calent i deixeu-lo reposar damunt
d´una reixeta.
Per el farciment, quan el bescuit sigui ben fred, partiu-lo de través, farciu-lo
amb puré de castanyes, construïu el pastís de nou i obriu-lo totalment amb
més puré de castanyes ajudant-vos d´una espátula. Per últim, empolseu-lo
amb sucre esponjat blanc recobrint el pastís i fent un dibuix bonic.

NOTES

També el podeu decorar amb mitges castanyes confitades o marrons glacés.

BADA

PUNT DE TRO
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MENÚ DIARI, RACIONS, SOPARS, ESMORZARS

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

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

STRALL

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

RESTAURANT
L’ESPORTIU BRASA

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

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

ANUNCIS PER PARAULES PUBLIQUEU GRATUÏTAMENT
lagendabanyoles@gmail.com
VENC EL MILLOR TERRENY de Puig
Suris a dalt de tot, sense veïns i
vistes a l’ estany i a Roses, edificable 1425 m2 175000€. Telef
609 386 651
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 MASIA CASTELL a Camós
609 386 651
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L’ALL

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

ETS EMPRENEDORA/OR? T’agrada
treballar lliure d’horaris, respectant el medi ambient? Truca’m
686 832 402 i t’ho explico.
GUARDEM CARAVANES, BAQUES
I AUTOCARAVANES a Borgonyà
amb dret a aigua i llum. 972 59
41 01 / 629 513 654
www.costaperruquer.com atenem amb cita prèvia: telef
972570461 WhatssAp
609 386 651

BYPASS

CÍRCULO DE MUJERES

Encuentros semanales para apoyarnos,
acompañarnos, nutrirnos y compartir,
con diferentes recursos.
CELEBRACIÓN Y BAILE
AGRADECIMIENTO, CANTO MANTRAS
COMPARTIR CON EL PALO DE LA PALABRA
ESCUCHA EMPATICA, PRACTICA CNV
RESPIRACIONES DE WIN HOF
MEDITACIÓN / PEQUEÑAS CAMINATAS DE SILENCIO
RECAPITULACIÓN ACTIVA
PASES ENERGÉTICOS, MOVIMIENTOS CORPORALES
AUTOCUIDADO, DIETA, MASAJE, Y OTROS....

APORTACIÓN VOLUNTARIA
CONTACTO, FLOR 673 521 473

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

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
73 l’agendaoctubre
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PIZZA

DON CAMILLO PIZZA
Pizzes artesanes per recollir
o a domicili.
OBERT CADA DIA de 18:30 a 23:00.
Ronda Monestir, 86 Banyoles.
T 972 98 02 87

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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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

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
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PLANXA I PINTURA

SUBSTITUCIÓ DE VIDRES
REPARACIÓ DE PLÀSTICS I FIBRES
TRACTAMENT PREMIUM DE FARS
DISPOSICIÓ DE COTXE DE CORTESIA

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS
ENS ADAPTEM A TOTES LES TEVES NECESSITATS
INCLÒS SERVEI DE NETEJA DE VEHICLE EN TOTES
LES REPARACIONS

Col·laboració amb totes les companyies asseguradores LLEI 50/1980. lLliure elecció de taller
per la reparació d’un vehicle en cas de sinistre. Reparació de tot tipus de vehicles (camions,
furgonetes, motos...)

