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GIRONA-BANYOLES-OLOT-CAMPRODON-VALLTER 2000
Dissabtes, diumenges i festius dels mesos de gener, febrer i març (temporada d’esquí Vallter 2000)

Girona
Banyoles
Besalú
Olot
Sant Pau S.
Camprodon
Llanars
Vilallonga

Setcases
Vallter 2000

Estació d’Autobusos  (c/ Piere Vilar, 3)
Banyoles Centre  (Av. Països Catalans, 23)
Centre (Av. President Companys, 12)
Estació d’Autobusos  (c/ Bisbe Lorenzana, 20)
Centre  (Av. de la Vall, 36)
Estació d’Autobusos  ( c/ de la Vila s/n )
Centre  (c/ Catalunya, s/n )
Centre (c/ Catalunya, 17) 

Rotonda de l’entrada  (c/ Vilallonga a la rotonda) 
Estació d’Esquí

7:00
7:20
7:30
7:50
8:10
8:20
8:25
8:30

8:40
9:00

Vilallonga Trencant de Tregurà (trencant GIV-5264) 8:35

Vallter 2000 Estació d’Esquí 16:00
Setcases
Vilallonga
Vilallonga
Llanars
Camprodon
Sant Pau S.
Olot
Besalú

Girona

Rotonda de l’entrada  (c/ Vilallonga a la rotonda)
Trencant de Tregurà (trencant GIV-5264)
Centre  (c/ Catalunya, 17)
Centre  (c/ Catalunya, s/n)
Estació d’Autobusos  (c/ de la Vila , s/n)
Centre   (Av. de la Vall, 36)
Estació d’Autobusos  (c/ Bisbe Lorenzana, 20)
Centre  (Av. President Companys, 12) 

Estació d’Autobusos  (c/ Piere Vilar, 3) 

16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:50
17:10
17:30

18:00
Banyoles Centre  (Av. Països Catalans, 23) 17:40

Vols esquiar? 
Fes-ho amb TEISA!!

NOTA IMPORTANT:   La venda anticipada garanteix la plaça. En cas 
d’accedir directament al bus, es garantirà la plaça fins les disponi-
bles. Els serveis de reforç sense venda anticipada es troben 
subjectes a la disponibilitat.

Aquests horaris es troben subjectes a les condicions climatològi-
ques i de trànsit.

A + T: Tarifa anada i tornada el mateix dia.

2021-22
Girona

Banyoles
Besalú

Olot

13,60€

11,95€

10,20€

7,40€

4,00€

3,25€

2,75€

2,35€

2,10€

1,60€

27,20€

23,90€

20,40€

14,80€

8,00€

6,50€

5,50€

4,70€

4,20€

3,20€

47,00€

47,00€

42,00€

42,00€

29,00€

29,00€

29,00€

29,00€

29,00€

29,00€

42,00€

38,00€

35,00€

32,00€

24,50€

24,50€

24,50€

24,50€

24,50€

24,50€

VALLTER 2000
BUS BUS+FORFET

bitllet
senzill

adult

TARIFES
TEMPORADA

Sant Pau S.

Camprodon

Llanars

Vilallonga de Ter

Tregurà

Setcases

Anada + 
Tornada

40,00€

36,00€

33,00€

30,00€

22,00€

22,00€

22,00€

22,00€

22,00€

22,00€

25 a 64 anys
Jove

12 a 24 anys
Infantil

7 a 12 anys

Venda Anticipada a:
www.teisa-bus.com

Més Informació i reserves al: 972 20 48 68

GIRONA

Banyoles

Besalú

Olot

Descarrega’t els horaris 
actualitzats
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S’apropen les festes de Nadal, dies de trobades i estones amb amics i 
família, dies entranyables, de fred, llum i també de caliu. Que viurem de 
manera diferent, també aquest any, per la situació sanitària, que ens 
obliga a vigilar.

Per això, volem convidar-vos a viure aquest Nadal amb l’esperit i la il•lusió més 
positius, gaudint amb les persones més properes, amb prudència i seguretat, però 
també amb intensitat, esforçant-nos a crear i mantenir un ambient entranyable, 
segur i engrescador, però alhora també sostenible.

Per això, si opteu per decorar la vostra llar, volem recomanar-vos llums leds de baix 
consum, més segures perquè no s’escalfen, a més de temporitzadors que evitin 
llums enceses tota la nit.

També és més sostenible i bonic fer servir elements naturals de decoració en lloc 
d’artificials. Per exemple amb pinyes, nadales o branques d’eucaliptus, teix o avet. 

Hem de tenir cura de portes i finestres, evitant que la calor acumulada marxi, 
obrint contrafinestres i persianes de dia, deixant entrar l’escalfor del sol, i tan-
cant-les de nit.

És important controlar la temperatura de les habitacions, mantenint-la constant i 
al voltant dels vint o vint-i-dos graus, temperatura suficient de confort, ja que po-
sar molt alt el termòstat no escalfa abans una habitació.
I, com que són dies de dinars i sopars nombrosos i abundants, hem de recor-
dar-nos de continuar classificant residus, separant els que es poden reciclar, però 
que barrejats amb les escombraries, fan un dany molt gran al medi ambient.
Finalment, aprofitem per recordar-vos que, si contracteu amb Agrienergia el gas 
natural abans de fi d’any, tindreu un descompte en la llum del 25% per la propera 
factura, de gener 22 (www.agrienergiagas.com)

Des d’Agrienergia us desitgem un molt bon Nadal i bones festes, en companya dels 
vostres éssers més estimats, i tota la bona sort pel 2022.

ENERGIA VERDA

Per un Nadal sostenible 
i responsable

6





8

PROGRAMA D’ACTIVITATS

8

PROGRAMA
D’ACTIVITATS
DESEMBRE

Dites populars
Pel desembre tremola el vent i l’home més valent. 
En lluna de Nadal talla el pi i el verdal.
Nadal sense lluna, de cent ovelles en torna una. 
Si Sant Silvestre (dia 31) plora, tot l’any plora, si Sant Silvestre 
riu, tot l’any riu.
Desembre nevat, bon any pel blat.
Calor pel desembre i calor pel gener, fred fort pel febrer.
El sol de desembre i de gener porta gelades pel febrer.
Si l’any se’n va rient, bon any vinent,
Nit clara d’hivern, l’endemà dia d’infern.
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02 Dijous
TEATRE I DANSA

MOTHERS
DIJOUS 2 - 20:00H - 
AUDITORI DE L’ATENEU - 3€

Documental en VO en dialecte 
marroquí i berber, subtitulada en 
català.
La legislació del Marroc tipifica 
com a delicte les relacions sexu-
als fora del matrimoni i una dona 
pot ser condemnada a presó si 
es queda embarassada sense 
estar casada. 

03 Divendres
CONFERÈNCIA

RESPIRACIÓ 
HOLOTRÒPICA
DIVENDRES 3 - 11.00 H

Tècnica profunda basada en 
el poder curatiu dels estats no 
ordinaris de consciència.
Lloc: Centre Arisma Banyoles, 
Plaça dels Turers, 15
Tel. 619 711 878, Cal confirmar 
assitència

VIU EL NADAL DE BANYOLES

ENCESA DE LLUMS 
DE NADAL
DIVENDRES 3 - 19.00 H - 
PLAÇA MAJOR

TEATRE

HISTÒRIA D’UN 
SENGLAR (o alguna 
cosa de Ricard)
DIVENDRES 3  - 20:00 H - 
TEATRE MUNICIPAL - 18 €

Amb Joan Carreras Un actor 
s’enfronta al repte d’interpretar 
Ricard III, el monarca despietat 
de la tragèdia de Shakespeare. 

04 Dissabte
FIRA

25a FIRA D’HIVERN 
DE PORQUERES
Del 4 al 8 de desembre

La Fira d’Hivern de Porqueres, 
la “festa petita” que cada any 
es va fent més gran, havia de 
celebrar el desembre passat els 
seus vint-i-cinc anys de vida, 
però la pandèmia va obligar a 
reformular-la i es va fer una 
edició batejada com a Flocs 
d’Hivern.

VISITA GUIADA

VISITA AL PARC 
NEOLÍTIC DE LA 
DRAGA
DISSABTE 4 - 11.30 h
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.
Preu: 4 euros; més grans de 65 
anys, 2,5 euros; menors de 6 
anys, entrada gratuïta.
Més info: Tel. 972 57 23 61

PRESENTACIÓ LLIBRE

PEDRES I MÉS 
PEDRES
Dissabte 4 - 12.00 h
Tercer volum de la Col·lecció
Llegat Patrimonial de Pla de 
l’Estany, Pedres i més pedres. 
Inventari de les construccions 
religioses del Pla de l’Estany, de 
Joan Anton Abellán.

Lloc: parròquia de Santa Maria 
dels Turers de Banyoles.
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PROJECCIÓ DE MAPPING 
INSTITUTS PLA DE L’ESTANY

CANTADA DE NADALES 
CORAL VEUS DE L’ESTANY

XOCOLATADA POPULAR 
RECOMANEM PORTAR EL GOT 
REUTILITZABLE

DIVENDRES 3 
DE DESEMBRE 2021 
19.00 H PLAÇA MAJOR

COL·LABORA

Ajuntament de Banyoles

#debanyoles

Encesa 
de llums 
de Nadal

Encesa 
de llums 
de Nadal

de Banyolesde Banyoles

PROJECCIÓ DE MAPPING 
INSTITUTS PLA DE L’ESTANY

CANTADA DE NADALES 
CORAL VEUS DE L’ESTANY

XOCOLATADA POPULAR 
RECOMANEM PORTAR EL GOT 
REUTILITZABLE

DIVENDRES 3 
DE DESEMBRE 2021 
19.00 H PLAÇA MAJOR
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CONTE AMB TITELLES I TALLER 
D’ExPERIMENTACIÓ

EN BLAUET 
I EL FOLLET
DISSABTE 4 - 16.30 h
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, els animals 
que hi viuen i la importància de 
l’aigua. Després podreu fabricar 
una corona amb l’emblema d’en 
Blauet.
Més info: Tel. 972 57 44 67

MUSICAL

SCROOGE
DISSABTE 4 - 19:00H
FACTORIA D’ARTS 
ESCÈNIQUES

Per començar el desembre i 
despertar l’esperit nadalenc 
Cor de Teatre torna amb la seva 
adaptació a cappella del Conte 
de Nadal de Charles Dickens. Una 
obra de teatre musical per a tots 
els públics.
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla

GIRONA JAZZ PROJECT

HOMENATGE A 
THAD JONES
DISSABTE 4 - 20.00H
AUDITORI DE L’ATENEU - 
12 €
La primavera de 1981, les 
tranquil•les aigües de l’estany de 

Banyoles es van remoure a ritme 
de swing. A l’hotel L’Ast, ben a 
prop de la riba, es va dur a terme 
un seminari internacional de jazz, 
organitzat pel Taller de Músics de 
Barcelona i el trompetista argentí 
Américo Belloto,.

PRESENTACIÓ

RERELTELÓ 2022, 
PORQUERES
DISSABTE 4 - 20.30h
Centre cívic de 
Porqueres

Estrena de la programació de 
Rerelteló 2022 en el marc de la 
Festa d’Hivern de Porqueres amb 
una proposta diferent per als dos 
dies del cap de setmana.
A les 20.30h concert dels 
banyolins Bicèfal al centre cívic 
de Porqueres. Entrada 5 EUR

05 Diumenge
FIRA

FIRA DE LA 
RAMONA
DIUMENGE 5  - de 10:00h 
a 21:00h Passeig Darder

Diversos artesans, tan del sector 

de l’alimentació com de produc-
tes de decoració, complements o 
moda, exposen les seves creaci-
ons a la Fira de la Ramona.

VISITA GUIADA

EL REC MAJOR: UN 
PASSEIG HISTÒRIC 
I NATURAL
DIUMENGE 5 - 11:00H
Punt de trobada: banys 
Vells, Banyoles
Itinerari que ressegueix el 
recorregut del rec Major des de 
l’Estany fins al centre de Banyo-
les per conèixer el desenvolu-
pament industrial de la ciutat, 
tant vinculat a la presència de 
l’aigua. Inclou la visita a edificis 
patrimonials industrials que ens 
parlen de l’origen de la vila, dels 
oficis i dels gremis, però també 
de la importància de l’aigua, de 
la presència de l’Estany i del seu 
ecosistema.

Preu: 4 EUR (+65 anys 2,5 euros; 
menors de 6 anys entrada 
gratuïta)
Més informació i reserves:
MUSEU ARQUEOLÒGIC DE BANYO-
LES Telèfon 972 57 23 61

MUSICAL

SCROOGE
DIUMENGE 5  - 19:00H
FACTORIA D’ARTS 
ESCÈNIQUES
Per començar el desembre i 
despertar l’esperit nadalenc 
Cor de Teatre torna amb la seva 
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adaptació a cappella del Conte 
de Nadal de Charles Dickens. Una 
obra de teatre musical per a tots 
els públics.
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla

PRESENTACIÓ

Rerelteló 2022, 
Porqueres
DIUMENGE 5  - 20.30h
Centre cívic de 
Porqueres

Estrena de la programació de 
Rerelteló 2022 en el marc de la 
Festa d’Hivern de Porqueres amb 
una proposta diferent per als dos 
dies del cap de setmana.
A les 20.30h representació de 
l’obra de teatre Els Somnàmbuls 
al centre cívic de Porqueres. 
Entrada 10 EUR.

06 Dilluns
FIRA

FIRA DE LA 
RAMONA
DILLUNS 6  - de 10:00h a 
21:00h Passeig Darder

Diversos artesans, tan del sector 
de l’alimentació com de produc-
tes de decoració, complements o 
moda, exposen les seves creaci-
ons a la Fira de la Ramona.

RUTA GUIADA

ELS RECS DE 
BANYOLES
DILLUNS 6 - 11:00H - 
OFICINA DE TURISME
Ruta guiada per conèixer els 
Recs, des de l’Estany fins la 
plaça Major seguint el rec Major. 
Preu: Activitat gratuïta amb 
reserva prèvia*

Punt de trobada: Oficina de Tu-
risme (Passeig Darder, pesquera 
10)   Aforament limitat 

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

CONCERT

VEUS DE L’ESTANY
DILLUNS 6 - 11.00H 

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA 
LLOGAIA DEL TERRI Missa i Con-
cert de Festa Major
www.veusdelestany.cat

A Bo i Fet us oferim per aquestes festes plats cuinats casolans 
amb productes de qualitat.

Preparem de forma artesanal receptes de cuina tradicional catalana com les de 
tota la vida perquè mengis com a casa.

Ctra. Camós, 73 - 17820 Banyoles  Tel. 972 570 762
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MUSICAL

SCROOGE
DILLUNS 6  - 19:00H
FACTORIA D’ARTS 
ESCÈNIQUES

Per començar el desembre i 
despertar l’esperit nadalenc 
Cor de Teatre torna amb la seva 
adaptació a cappella del Conte 
de Nadal de Charles Dickens. Una 
obra de teatre musical per a tots 
els públics.
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla

07 Dimarts
MUSICAL

SCROOGE
DIMARTS 7 - 19:00H
FACTORIA D’ARTS 
ESCÈNIQUES
Per començar el desembre i 

despertar l’esperit nadalenc 
Cor de Teatre torna amb la seva 
adaptació a cappella del Conte 
de Nadal de Charles Dickens. Una 
obra de teatre musical per a tots 
els públics.
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla

08 Dimecres
TALLER FAMILIAR

INVESTIGUEM ELS 
MAMÍFERS
DIMECRES 8 - 11:00H
Museu Darder

Vine en família i descobrirem a 
través de l’observació, el tacte 
i la manipulació; el pèl, el color, 
l’alimentació, els excrements... i 
més coses dels mamífers de les 
nostres contrades.
Més info: 972 57 44 67

FIRA

FIRA DE LA 
RAMONA
DIMECRES 8  - de 10:00h a 
21:00h Passeig Darder

Diversos artesans, tan del sector 
de l’alimentació com de produc-
tes de decoració, complements o 
moda, exposen les seves creaci-
ons a la Fira de la Ramona.

MUSICAL

SCROOGE
DIMECRES 8 - 19:00H
FACTORIA D’ARTS 
ESCÈNIQUES
Per començar el desembre i 
despertar l’esperit nadalenc 
Cor de Teatre torna amb la seva 
adaptació a cappella del Conte 
de Nadal de Charles Dickens. Una 
obra de teatre musical per a tots 
els públics.
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla
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09 Dijous
ACTIVITATS INFANTILS I 
FAMILIARS

CLUB DE LECTURA 
INFANTIL           
Dijous 9 de desembre 
/ 17:00 h / Biblioteca 
Gratuït 

Un indi com tu i jo
d’Erna Sassen
En Boaz és un nen un pèl solitari 
a qui li canvia la perspectiva de 
les coses quan coneix l’Aixa, una 
nena nouvinguda, que a partir 
d’ara serà la seva companya de 
classe.
Conductor: Xavi Garcia 

xERRADES

DIJOUS CULTURALS
Dijous 9 - 17:00H
Sala d’actes del Museu 
Darder i en directe pel 
canal de youtube

Què hi ha darrere dels 
informatius més vistos de la 
televisió a Catalunya?
A càrrec Daniel Bramon i Batlle, 
Cap de la Redacció de TV3.
Més info: 972 57 44 67

Documental i col•loqui

FAIRYTALES OF 
GROWTh
Dijous 9 - 19.30 h  
LA PORTA DEL MÓN
Contes de fades sobre el 
creixement) fa un recorregut 
històric per la problemàtica 
ecològica i energètica i proposa 
alternatives a l’actual sistema 

capitalista, alhora que és crític 
amb la visió tecnoptimista 
hegemònica. Gratuït.
Més info: 872 07 22 11

10 Divendres
MÚSIQUES MODERNES

STEVE SMYTH
Divendres 10 - 20 H
AUDITORI DE L’ATENEU

Steve Smyth: veu i guitarra. 
arriba a Banyoles i aquesta 
vegada ho fa dins la programació 

C. Mata, 30 - 17820 Banyoles
Tel. 972 29 65 11
info@instalacionsjbp.com
www.instalacionsjbp.com

Vols estalviar? Vols confort? Vols eficiència?

Bones Festes!

Millora en l’eficiència energètica
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del NEU! Festival per repetir de 
manera excepcional l’espectacle 
que va crear per a l’edició del 
2020 del festival.
Preu: 8 € anticipada / 11 € 
taquilla

MÚSICA DE CàMERA

LUZ PRADO I WADE 
MATTHEWS
Divendres 10 - 20 H
ESPAI EAT ART

El duet artístic presenta Here and 
Now, una proposta de música de 
càmera electroacústica basada 
en la improvisació i el compromís 
del so en temps real, que parteix 
del violí de Luz Prado i es barreja 
amb les sonoritats del software 
personalitzat i flexible de Wade 
Matthews.

11 Dissabte
FIRA

FIRA DE NADAL I 
MOSTRA D’OFICIS 
ARTESANS
DISSABTE 11 - 10 A 20H - 
Plaça Major

VEURE PROGRAMA PÀG. 25

VISITA GUIADA

VISITA A L’ESTUDI 
TALLER DE CARLES 
FONTSERÈ
DISSABTE 11 - 11:00H -  
Can Tista (Porqueres)
Visita guiada a l’estudi-taller del 
polifacètic Carles Fontserè.
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

xERRADES TARDES DE CIÈNCIA

TERRATREMOLS A 
CASA, COM ELS ES-
TUDIEM I COM PODEM 
CONVIURE-HI
DISSABTE 11 - 19:00H 
-  Sala d’actes del Museu 
Darder i en directe pel 
canal de youtube

Els paisatges que ens envolten 
poden semblar estàtics. Les 
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muntanyes han tingut sempre les 
alçades que tenen ara? Què pen-
saríeu si us diguéssim que estem 
entre muntanyes que creixen a 
cop de terratrèmols?
Més informació: 972 57 44 67

TEATRE

ELS àNGELS NO 
TENEN FILLS
DISSABTE 11  - 20:00H
FACTORIA D’ARTS 
ESCÈNIQUES - 12€

De Clàudia Cedó – Cicle Verbatim
“Quan coneixes a una persona 
amb discapacitat, t’adones de 
seguida que té alguna cosa 
especial. Et fa aprendre el que 
realment importa de la vida. 
Aquest esperit de superació... 
aquesta mirada pura. Aquest 
bon humor i aquest amor que 
desprenen sempre! Nosaltres 
acostumem a anar estressats. 
Ells no! Ells et fan fixar-te en els 
detalls, et fan somriure... perquè, 
és clar... pobrets. Són àngels.”

12 Diumenge
FIRA

FIRA DE NADAL I 
MOSTRA D’OFICIS 
ARTESANS
DIUMENGE 12 - 10 A 15H - 
Plaça Major
VEURE PROGRAMA PÀG. 25

SORTIDA

SORTIDA 
CONÈIxER EL PLA 
DE L’ESTANY
DIUMENGE 12 - 8 H 

Pou de glaç de Can Mitjà. Cal 
anar ben calçat. Lloc: Correus de 
Banyoles. A les 8h. 
Inscripció prèvia. cecbanyoles@
cecbanyoles.cat 872 20 26 23

TALLER FAMILIAR 

VIU L’ExPERIÈNCIA 
DEL PAPER 
ARTESANAL
DIUMENGE 12 - 11:00H - 
MOLÍ DE LA FARGA 

Us convidem a visitar un molí pa-
perer viu i actiu que us permetrà 
viure de prop l’experiència del 
paper artesanal. Un recorregut 
per la història del paper des de la 
seva invenció fins a l’actualitat.
Us ensenyarem el Molí de la 
Farga i parlarem de la indústria 
manufacturera de la comarca i 
del paper que hi ha jugat l’aigua 
de l’Estany.
Punt de trobada: Molí de la Farga (C/ 
Concòrdia Aigües de l’Estany, 1)  
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

VISITA AL PARC 
NEOLÍTIC DE LA 
DRAGA
DISSABTE 12 - 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. Preu: 4 euros; més 
grans de 65 anys, 2,5 euros; 
menors de 6 anys, entrada 
gratuïta.
Més info: Tel. 972 57 23 61

CINEMA FAMILIAR

EL CARGOL I LA 
BALENA
DIUMENGE 12 - 17.00 H
AUDITORI DE L’ATENEU - 5€

Dels productors de El Grúfal. 
Amb esperit inquiet i ganes de 
descobrir món, un petit cargol 
s’embarca en un viatge,  a la cua 
d’una balena geperuda, a través 
dels mars.
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#debanyoles
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TEATRE

ELS àNGELS NO 
TENEN FILLS
DIMENGE 12  - 19:00H
FACTORIA D’ARTS 
ESCÈNIQUES - 12€

De Clàudia Cedó – Cicle Verbatim

14 Dimarts
CULTURA

Presentació 
programació 
Cultura Banyoles 
1r semestre 2022
DIMARTS 14 - 20.00H
AUDITORI DE L’ATENEU

15 Dimecres
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS  

Shorts stories            
Dimecres 15 de 
desembre / 20 h / 
Biblioteca Comarcal
By Helen MacDonald and Rebecca 
Solnit
Moderator: Susan Baker 

CLUB DE LECTURA

PETITA CRÒNICA 
DE STEFAN ZWEIG.

Dimecres 15 - 19.30h. 
SALA FRANCESCA 
BARTRINA MARTÍ - 
SERINYà

16 Dijous
HORA DEL CONTE  

Ka-Ke-Ki contes 
de neu i torrons           
Dijous 16 de desembre 
/ 17:30 h / Biblioteca 
Comarcal

A càrrec de La Senyoreta
L’hora del conte de Nadal! Petits 
sons, historietes, titelles, poesia 
i música per als més petits de la 
casa, petites narracions per a 
crear un món màgic i sorprenent. 

17 Divendres
xERRADES

CICLE OBJECTIU 
2030, PER UN 
PLA DE L’ESTANY 
SOSTENIBLE
DIVENDRES 17 - 19.00 H

Sala d’actes del Museu 
Darder i en directe pel 
canal de youtube

Presentació del llibre Economia 
en el canvi climàtic: Full de ruta 
cap a la societat frugal pretén 
ajudar a comprendre els camins 
per resoldre la crisi climàtica.
Més informació: 972 57 44 67 

CINEMA

CHAVALAS
DIVENDRES 17 - 20.00 H
AUDITORI DE L’ATENEU - 
4’5 €

La Marta va fugir de la ciutat 
suburbial on va créixer per 
triomfar en el món artístic de 
Barcelona. Després d’una sèrie 
de situacions crispades, es veu 
forçada a enfrontar-se a la seva 
por més gran: tornar a la seva 
ciutat natal, Cornellà. Allà es 
retroba amb una particular vida 
de barri i les seves amigues de 
la infància, la Soraya, la Desi i 
la Bea. 



19

L’AGENDA / DESEMBRE’21

Segueix-nos a l’instagram
@esportiu_banyoles

Reserves al:
661 79 81 91

La nostra cuina es defineix amb productes de 
proximitat i una autèntica brasa al més estil propi 
del tall argentí. Oferim un menú econòmic entre 
setmana, i menús especials per a caps de 
setmana, colles, grups i celebracions. No dubtis 
en visitar-nos! Ens trobem a l’Esportiu!

Veniu a celebrar el vostre
àpat de Nadal d’empresa 

a l’Esportiu!

B
on

es festes!

MENÚ
NADAL

35€

MENÚ
NADAL

35€35€

MENÚ
NADAL

Veniu a celebrar el vostre
àpat de Nadal d’empresa 

MENÚ
NADAL

35€
NADAL

AAFF_Esportiu_agenda_desembre_150x230_.pdf   4   17/11/21   1:54
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18 Dissabte
VISITA GUIADA

VISITA AL PARC 
NEOLÍTIC DE LA 
DRAGA
DISSABTE 18 - 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. 
Preu: 4 euros; més grans de 65 
anys, 2,5 euros; menors de 6 
anys, entrada gratuïta.
Més info: Tel. 972 57 23 61

PRESENTACIÓ DE LLIBRE 

LA LLUM I EL DOL
Dissabte 18 de desembre 
/ 12 h / Museu Darder

A càrrec de Francesc Morfulleda
Gesualdo Bufalino és un dels 
escriptors més excepcionals 
que ha donat Sicília, per bé 
que no tan conegut a casa 
nostra com Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa o Leonardo Sciascia. 
A banda de les seves novel•les, 
destaca aquest lúcid assaig 

que retrata Sicília amb tots els 
seus contrastos i que ha traduït 
al català el banyolí Francesc 
Morfulleda.

ANIVERSARI

PRIMER 
ANIVERSARI DE LA 
PORTA DEL MÓN
Dissabte 18 - Tot el dia   
LA PORTA DEL MÓN

Fa un any que vam obrir un 
bar-restaurant gestat i parit per 
banyolines de diferents orígens. 
Som aquí i volem arribar més 
lluny. A poc a poc, hem anat 
construint un espai que, més 
enllà de la gastronomia, acull 
iniciatives socials i culturals 
organitzades amb diferents 
col•lectius de la comarca. 
Això ens fa felices i ho volem 
compartir amb tothom que ens 
ha acompanyat i amb qui vulgui.  
Ens ve de gust fer-la grossa 
durant tot el dissabte. 

14 h. DINAR POPULAR + PD Valdi 
Plat principal, postres, pa i 
aigua (10 €), amb una vetllada 
amenitzada per PD Valdi.
Passeu pel bar-restaurant o 
truqueu per reservar. 

17 h. MICRÒFON OBERT 

20 h. CONCERT DE TIGER FLASH I 
AMICS
És fàcil dir que els Tiger Flash són 
un grup inclassificable però és 
que és ben bé així. Van a la seva 
i, potser per això, fan ballar, riure 
i somriure a tothom que se’ls 

vulgui escoltar. Versions dels 
vuitanta i, sobretot, una versió 
pròpia de la llibertat. Música, 
colors, jocs de pantalla i felicitat 
a tots i cadascun dels acords. Hi 
haurà col•laboracions molt molt 
especials. No us ho perdeu! 
Gratuït.
Taquilla inversa. 
Més info: 872 07 22 11

TEATRE 

KILÒMETRES
DIUMENGE 12 - 18H 
la Conillera, Cornellà del 
Terri - 5€

L’espai de la Conillera ha prepa-
rat una programació d’allò més 
interessant per als últims mesos 
de l’any. Comèdies, musicals, 
obres d’improvisació… veniu a 
gaudir-les!!

TEATRE MUSICAL

OMBRES I LLUM
DISSABTE 18  - 20.00 H
AUDITORI DE L’ATENEU - 
12 €

Els éssers humans hem inventat 
l’amor i l’odi, la compassió 
i la indiferència, l’amabilitat 
i l’agressivitat, l’amistat i la 
discòrdia.
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Vistaoptica us desitja 
bones festes!!

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

De dilluns a divendres: 9:30-13:30h i 16:00-20:00h 
dissabte 10:00-13:30h
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19 Diumenge
ACTIVITAT FAMILIAR 

ARBRES, SOQUES I 
TIONS
DIUMENGE 19  - 11.00 H
Escola de Natura de 
Banyoles

Jocs i dinàmiques de descoberta 
dels arbres. També farem un 
petit tió de Nadal que us podreu 
endur a casa!

TALLER FAMILIAR 

DESCOBRIM ELS 
INSECTES
DIUMENGE 19 - 11.00 H
Museu Darder

Quan arriba  la primavera i els 
insectes ja surten a visitar-
nos... t’atreveixes a classificar-
los?Preu: 4 euros; més grans de 
65 anys, 2,5 euros; menors de 6 
anys, entrada gratuïta
Més info: Tel. 972 57 23 61

TEATRE I DANSA INFANTIL I 
FAMILIAR

NÚVOL NÚVOL
DIUMENGE 19 - 12:00h i 
17:00h La Factoria
Llum és un ésser màgic que viu 
als núvols. Un dia, un aviador 

s’estavella contra el seu núvol 
i Llum li dóna les seves ales 
perquè pugui tornar a casa. A 
partir d’aquest moment ja no 
podrà tornar a volar i acabarà 
caient a la Terra.

Preu: 5 EUR entrada anticipada i 
7 EUR entrada a taquilla

DOCUMENTAL

UN ANY MÉS
DIUMENGE 19  - 19.00 H
AUDITORI DE L’ATENEU - 
Gratuït

Retrat particular del pintor Paco 
Bernal decidit, a pesar de les 
adversitats que se li presenten 
i la seva capacitat diferent, a 
celebrar la seva festa del seu 
54è aniversari. 

21 Dimarts
CLUB DE LECTURA 

NOSALTRES EN LA 
NIT
Dimarts 21 de desembre  
/ 19 h / Museu Darder
De Kent Haruf. La proposta que 
l’Addie Moore fa al seu veí Louis 
Waters -si li agradaria anar 
a casa seva per dormir amb 
ella – sacsejarà profundament 
les seves vides i les seves 
expectatives. Tots dos fa anys 

que són vidus i saben molt bé 
què és la soledat.
Conductor: Albert Torrescasana

23 Dijous
CONCERT

LA VEÏNA DEL 
COSTAT. CAFÈ 
CONCERT
Dijous 23   - 16.00 H
LA PORTA DEL MÓN

Gratuït. Taquilla inversa.
Més info: 872 07 22 11

26 Diumenge
CONCERT

VEUS DE L’ESTANY
DIUMENGE 26 

Església de Santa Maria dels 
Turers, Banyoles. A les 12: missa 
cantada
A 3/4 d’1: tradicional concert de 
Sant Esteve enfilall de nadales.

Diada de Sant Esteve. A les 8 del 
vespre, ESGLÉSIA DE VILAVENUT
CONCERT NADALENC
www.veusdelestany.cat
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C/ MATA 107, BANYOLES TEL. 972 57 27 77

Banyoles Automoció 

us desitja

Bones Festes!

14 FIRA DE NADAL DE BANYOLES 
TALLERS I MOSTRA D’OFICIS 
ARTESANS 11 i 12 de DESEMBRE 
DE 2021 Dissabte, de 10 a 20h 
Diumenge, de 10 a 15h / Plaça Major

Oficis artesans  
Ceramista Marroquiner, Teixidor, 
Tenyidora de Teixits, Cisteller, 
Forjador Paperer, Enquadernador 
Sabater, Torner amb torn de  fusta 
NOU, Vidrier,  Herbolari                                                      

MERCAT DE NADAL 
ESPAI DE CIRC NADALENC, a càrrec de 
l’Associació Cultural “Un Salt al Circ”.
- Espai animació infantil
- Puzzle Gegant 
- Plafons de Punteria

• ESPAI ATELIER DELS OFICIS – 
ARTESANIA I JOCS PER NADONS I NENS 
I NENES FINS A 6 ANYS 

TALLERS 
• Taller de tions de ceràmica a 
càrrec de Yolanda Gonzalez de 

Yolandaflor4petals - Ceràmica
• Taller d’elaboració de paper a càrrec 
de Sastres Paperers.
• Taller d’espelmes a càrrec de 
Fundació Mas Casadevall 
• Tallers de l’ESCOLA DE NATURA
Dissabte 11, de 11 a 13h – Matins 
verds: Targetes Nadalenques

DISSABTE 11 DE DESEMBRE
Lloc:  Escenari Pl. Major

11h. Conta-conte de Nadal: La 
sabatera i els follets, a càrrec de 
Mariona Canals de Kincakau

12:00h. Espectacle de Màgia: Els 
Miracles del Nadal, a càrrec de Mario 
Lopez

A partir de les 18 h. ACTIVITATS 
DIVERSES PER COL•LABORAR AMB LA 
MARATÓ DE TV3. Aquest any dedicada 
a la Salut Mental
 
Actuacions musicals. Amb la 
presència de les entitats socials i de 
salut de la ciutat

19h. ESPECTACLE DE CIRC “Estimats 
Reis Mags”, a càrrec de l’Associació 
Cultural “Un Salt al Circ” i els alumnes 
de l’Escoleta de Circ del Pla de 
l’Estany. 

DIUMENGE 12 DE DESEMBRE
ACTIVITATS DIVERSES PER 
COL•LABORAR AMB LA MARATÓ DE TV3
Aquest any dedicada a la Salut Mental

Horari: A partir de les 11h
Lloc: Escenari de la Plaça Major

Actuacions musicals. Amb la 
presència de les entitats socials i de 
salut de la ciutat

13:30h. ESPECTACLE DE CIRC “Estimats 
Reis Mags”, a càrrec de l’Associació 
Cultural “Un Salt al Circ” i els alumnes 
de l’Escoleta de Circ del Pla de 
l’Estany. 

DIUMENGE DIA 19 DE DESEMBRE
Activitats esportives a l’entorn de 
l’Estany. Compra el teu dorsal i 
col•labora amb la Marató. 
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MENÚ

CAP D’ANY
LES TAPETES DE LA CASA

Barqueta de salmó fresc marinat a les fines herbes
Coca de vidre amb Foie Gras Micuit i melmelada de la figa de Can Bech

El pernil ibéric de gla

ENTRANT
Crema de marisc amb fruits del mar

PRIMER PLAT
Rap fresc de la costa amb gamba vermella de Palamós

SEGON PLAT
Filet de vedella amb salsa de ceps i xips de moniato

LES POSTRES
Les postres de fi d’any

LA BODEGA
Garoina Masia Oliveda D.O. Empordà

Ulls Negres Masia Oliveda D.O. Empordà
Freixa Rigau Mil·lèsima Reserva Familiar Brut Nature

Aigües minerals
Cafés

Raïm de la sort
Bossa cotilló

A LA MATINADA...
Xocolata amb melindros

Amenitzat pel conjunt en directe NOU TRÀNSIT

Preu: 130,00€ persona (IVA inclòs)

PER RESERVES
Tel: 972 582 825  info@restaurantlacarpa.com

Acceptació de reserves fins el dia 15 de Desembre
Confirmació de reserva amb ingrés de 50€/persona

el nº de compte:
ES 94 2100 8131 0302 0003 0951

Concepte de pagament: NOM I COGNOM

És obligatori la presentació del certificat Covid
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C/ Àngel Guimerà, 18, 20
17820 Banyoles

Tel. 972 57 03 86
joierialluisquera@

hotmail.com

lluísQuera
Joiers
des de 1925

Bones festes!
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EXPOSICIONS
L’Espai Eat Art de Banyoles acull l’exposició ‘Thad Jones:

Es podrà visitar fins al 18 de desembre a l’Espai Eat Art. Els 
horaris de visita són els dijous i divendres de 16:30 h a 20:30 h, 
i els dissabtes d’11 h a 14:00 h i de 16:30 h a 20:30 h.

LLAVORS DE JAZZ A BANYOLES
La mostra, que se centra en la figura del 
trompetista Thad Jones i les dues estades 
formatives que va fer a la ciutat de Banyoles 
els anys 1980 i 1981 durant els Seminaris 
Internacionals de Jazz, 

Primer seminari internacional de jazz que es va fer a Banyoles.
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FINS AL 31 DE DESEMBRE / MUSEU DARDER

JORDI SABATER PI. L’ART DE 
LA CIÈNCIA.
En aquesta exposició volem descobrir el 
Sabater artista, dibuixant, fotògraf, observa-
dor del detall; Jordi Sabater apuntava en les 
seves llibretes, de manera incansable, apunts 
anatòmics, mesures, colors, retrats, tatuat-
ges, expressions. Farem un repàs del que ha 
significat el dibuix científic, una eina impres-
cindible 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.

29

/ 617 748 593

Bones Festes

Prorrogada fins al 16 de gener / MUSEU ARQUE-
OLÒGIC

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 for-
mat 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 com-
plementarà amb activitats paral•leles. 
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EXPOSICIONS
OBJECT – UI
CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES 
SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

EXPOSICIÓ NADALENCA DE 
FOTOGRAFIES
TEMA: Lliure
LLOC: PLANTA BAIXA DE LA LLOTJA DEL TINT
INAUGURACIÓ: Divendres 17 de desembre a les 
19:00 hores CLOENDA: Diumenge 9 de gener a 
les 20:30 hores.

HORARI DE VISITES:
Laborables: Tardes de 18:30 a 20:30 hores (ex-
cepte els dilluns i els dies 24 i 31 de desembre 
i 5 de gener) Dissabtes, diumenges i festius: 
Matins d’ 11:30 a 13:30 hores; tardes de 17:30 
a 20:30 hores (25 de desembre i 1 de gener, 
només obert a les tardes)

Fins el 9 de gener  / LA PORTA DEL MÓN

CORC. Exposició de Gui-
llem Busquets Fernández 

«En un carrer de la 
ciutat, un noi sense 
nom camina sense 
saber on va, camina 
sobre runes d’una so-
cietat industrial, fuma 
i s’escup als peus». 
CORC, de Guillem 
Busquets Fernández, 
pretén mostrar la 

solitud i la incomprensió d’una societat indus-
trial del segle XXI i com d’inspirador pot ser. 
«Camina com un llop, buscant un rastre que 
el porti lluny d’aquí, esperant que això no ho 
sigui tot, buscant sempre alguna cosa més». 
Utilitza la tècnica del gravat sobre linòleum 
sobre paper Canson Edition. Ens encanta el que 
fa en Guillem, i com ho fa. I tenim moltes que 
vingueu a veure tot el que té a dir.  Gratuït.  

Del 13 de desembre al 5 de gener / Biblioteca 
Comarcal
EXPOSICIÓ DOCUMENTAL 

PER NADAL CADA OVELLA AL 
SEU CORRAL
Suggeriments per preparar les festes de Nadal: 
cuina, manualitats, jocs, tradicions, novel•les 
i contes, cinema, música i guies de viatge 
perquè tothom pugui gaudir d’aquestes festes 
a la seva manera i amb la nostra companyia.

PROGRAMACIÓ 57è 
CONCURS DE PESSEBRES DE 
BANYOLES

Mostra de diorames presentats en el Concurs 
de Pessebres 2021 i els pessebres presentats 
en els comerços l’any passat.

Lloc: Monestir de Sant Esteve
Dies: Del 5 de desembre de 2021 al 9 de gener 
de 2022
Inauguració: Dissabte, 4 de desembre de 2021 
a les 20h al Monestir.

Horari: Dissabtes i festius d’11 a 14h i de 17 a 21h.
Feiners: 7, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre de 
2021 i 3 i 4 de gener de 2022 de 18 a 20h
Lliurament de premis el diumenge, 9 de gener de 2022 a l’ 
Auditori de Banyoles  a les 12 del migdia.



PLANXA I PINTURA

VOLUNTAT DE SERVEI

GESTIÓ INTEGRAL 
DE REPARACIÓ

TOTES LES MARQUES 
I COMPANYIES

Ronda Monastir. s/n
Pol. Ind. La Farga 17820 Banyoles

Tel. 972 57 61 29 

Bones festes!

LA TEVA SOLUCIÓ
PER EL DEBILITAMENT 

CAPILAR

TracTamenTs d’avanTguarda 
per el cabell debiliTaT. 

inspiraTs en els TracTamenTs 
de la pell facial

NIOXIN
niOscOpe

Bones Festes

PERRUqUERIA HOMES C/ Santa Maria, 32 BanYOLES tEL. 972 57 07 53

la millOr Opció per la 

Teva imaTge des de 1935
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La família 
Barba: 
els fills del 
Guàrdia Civil
Arribats a Banyoles, s’instal•len a la caser-
na de la Guardia Civil, -abans davant de 
l’Ajuntament-, i tenen set fills més (curio-
sament, tots homes). L’any 1934, en Félix 
és destinat a Arbúcies (la família continua 
a Banyoles), el 1935 passa a reserva amb 
antiguitat de capità i l’any 1936 és assas-
sinat a La Mota, camí de Girona. 

A partir de llavors, la família tira endavant 
com es tirava endavant abans, però amb 
una forta integració a la ciutat de Banyoles 
i a la cultura catalana.

Eren pel vols de l’octubre del 
1921 quan Félix Barba Ortiz, 
nascut a Hornachos (Badajoz), 
va ser destinat de Guadalajara a 
Banyoles. No en sabia l’idioma i 
era una zona complicada per un 
Guàrdia Civil castellanoparlant, 
però va traslladar-s’hi amb la 
seva dona, Isabel Veguillas Tar-
riza, les seves sis primeres filles 
i el seu segon fill (el primer varó 
havia mort el 1920 als 2 anys).

La Gran Família Banyolina
Banyoles és una gran família. Passen els anys, però hi ha una sèrie de 
cognoms, apòstols, capelletes, pendonistes i amfitrions que segueixen 

formant part de la ciutat. A partir d’aquest mes obrim una secció destinada 
a descobrir-ne els orígens, els motius i -si n’hi ha- els secrets.

Text de Guillem Lloret i Triola

La mare Isabel amb les filles i fills al 
casament d’en Ferrán amb Teresa Bover.
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Per exemple, l’Amparo, la filla gran va 
casar-se amb en Josep Pagès, de Cal 
Vidriaire del carrer Major. La Carmen va 
ser coneguda pel negoci de Lanas Car-
men, al carrer Santa Maria. Altres germans 
van treballar a la coneguda fàbrica de 
mitjons Molfort’s . En Pere va ser taxista 
i promotor del parc infantil Barbiland. En 
Jesús, Ferran i Jaume van crear l’em-
presa de pintura Barba Hermanos i, fins 
i tot, pintaven setmanalment l’artística 
cartellera del Cinema Victoria.  

Un altre tret de la seva integració va ser 
la música. Alguns els recordareu de can-
taires a la Polifònica de Banyoles, ara 
Veus de l’Estany. Fins i tot en Gerard va 
dedicar-s’hi professionalment, en una 
orquestra gironina i diversos conjunts i en 
Jesús i Lluís varen alternar-se el paper 
de Jesús a La Passió de Banyoles que es 
va representar els anys ‘60. 

El cas d’en Lluís és més singular: als 16 
anys entra a l’exèrcit en qualitat de músic 
fins que el 1941, sense arribar als 18 anys, 
s’allista a la División Azul (podeu recu-
perar-ne una crònica genial d’en Miquel 
Rustullet a la Revista de Banyoles del 
desembre 2012) Retornat de Rússia, deci-
deix apartar-se de militar per recuperar 

una vida més tranquil•la  i es casa amb la 
Catalina Oliveras, d’una família republicana 
del carrer Sant Martirià.

Tot i que políticament prudents, la família 
Barba va apostar per conèixer d’aprop la 
ciutat que els va acollir i que els va per-
metre recuperar-se del sotrac de perdre 
el pare.

Les germanes  Amparo, Elvira, 
Carmen, Rosa, Maria, Jovita i el 
petit Gerard,  a Banyoles el 1921.

Els germans -de dalt a baix- Gerard, Jesús, 
Lluís, Ferran, Pere i Jaume, anys 50.
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BANYOLES
PROGRAMACIÓ 
ACTES DE NADAL 
2021-2022

ExPOSICIÓ DE PESSEBRES 
DE BANYOLES I COMARCA. 
Del 5 de desembre al 9 de gener
Monestir de Sant Esteve.
57è concurs de pessebres 
de Banyoles
Mostra de diorames pre-
sentats en el Concurs de 
Pessebres 2021 i els pes-
sebres presentats en els 
comerços l’any passat.
Horari: Dissabtes i festius 
d’11 a 14h i de 17 a 21h. 
Feiners: de 18 a 20h
Inauguració: Dissabte, 4 de 
desembre de 2021 a les 
20h al Monestir. Lliurament 
de premis el diumenge, 9 
de gener de 2022 a l’ Audi-
tori de Banyoles a les 12 
del migdia.

FIRA DE NADAL I MOSTRA 
D’OFICIS ARTESANS
11 i 12 de desembre
A la plaça Major. 
Dissabte de 10h a 20h i 
diumenge de 10h a 15h. 
Les activitats que es re-
alitzaran el diumenge 12 
seran en col·laboració amb 
la Marató de TV3 per la 
salut mental.

CANTADA DE NADALES
Dissabte 18 de desembre

A les 11h. Monestir de Sant 
Esteve. 
L’alumnat de Sensibilit-
zació de l’EMMB i l’Esbart 
Dansaire de Fontcoberta 
oferiran una cantada de 
nadales abans de l’Arriba-
da dels patges.
A les 12h. Monestir de Sant 
Esteve. 
ARRIBADA DELS PATGES 
REIALS A BANYOLES.

En MEC, la PUF, en MUSSI 
i la XUM, tornen, un any 
més, a Banyoles. I segur 
que els hi farà molta il·lusió 
que totes i tots els vingueu 
a rebre. Prepareu-vos 
perquè venen carregats 
de sorpreses i alguna 
novetat.

AMBAIXADA REIAL
Diumenge 26 de desem-
bre, de 10h a 14h Dijous 
29 de desembre, de 16h a 
20h Diumenge 2 de gener, 
de 10 a 14h

Claustre del Monestir de 
Sant Esteve. 
RECOLLIDA DE CARTES I 
VISITA A L’AMBAIxADA 
REIAL.
Veniu a visitar la nova 
Ambaixada Reial de Ba-
nyoles!! Una màgica visita 
guiada, per la casa dels 
patges reials. Us explica-
ran tots els seus secrets 
i podreu deixar la vostra 
carta i veure com orga-

nitzen tots els preparatius 
per la cavalcada.

NÚVOL NÚVOL. 
Diumenge 19 de desembre
A les 12h i a les 17h. La 
Factoria. 
Cia. Periferia Teatro
Llum és un ésser màgic 
que viu als núvols. Un dia, 
un aviador s’estavella 
contra el seu núvol i Llum 
li dóna les seves ales per-
què pugui tornar a casa. 
Preu: 5€ anticipada/7€ 
taquilla Organitza: TTela 
Banyoles.

ELS PASTORETS DE 
BANYOLES
26 de desembre; 2,6,8 i 9 de gener
A les 18h. Teatre Municipal 
de Banyoles. 
amb Cor de Teatre.
Després d’un any sense 
Els Pastorets a causa de 
la pandèmia, tornem amb 
més força per emocionar 
tota la família.
Preu: 12€

ESPECTACLE DE BENVINGUDA 
DE SES MAJESTATS ELS REIS 
DE L’ORIENT
Dimecres 5 de gener
18:00h. Camp de Fútbol 
Vell. 
Una benvinguda com mai 
s’ha vist a la ciutat per 
rebre a ses majestats, en 
MELCIOR, en GASPAR i en 
BALTASAR. Durant el seu 
llarg viatge han començat 

PROGRAMACIÓ ACTES DE 
NADAL DEL PLA DE L’ESTANY
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tots els preparatius per 
la gran nit màgica que 
ens espera. Tenen mol-
tes ganes de veure-us i 
saludar-vos juntament 
amb tots els patges de 
Banyoles.

18:15h. c/Canat i c/ Lli-
bertat (davant la Vila). 
ARRIBADA DE LA COMITIVA 
REIAL: músics i cossos de 
ball; tamponers, caramel-
lers i polsim; les banderes, 
els dracs i les màscares.

18:30h. INICI DE LA CAVAL-
CADA DE SES MAJESTATS ELS 
REIS D’ORIENT.
Recorregut: c/ Llibertat, 
c/ Canat, c/ Sant Martirià, 
c/ de la Canal, Pl. Turers, 
c/ Dr. Hysern, passeig 

Indústria, c/Àngel Guimerà, 
Plaça Major, c/ Major, c/ Pia 
Almoina i final a la Muralla.
Plaça Major. A partir de les 
19h. XOCOLATADA.
* En cas de pluja intensa 
durant tot el dia, els actes del 
dia 5 a la tarda, es portarien 
a terme dins el pavelló de la 
Draga.

PORQUERES
ENCESA DELS LLUMS DE 
NADAL
El dimecres 8 de desem-
bre a les 20 h del vespre, 
encesa dels llums de 
Nadal.
Il•luminació nadalenca 
del lledoner centenari de 
l’Ajuntament

A les 19 h als jardins de 
l’Ajuntament
Activitat gratuïta i oberta a 
tothom.
El lledoner que hi ha als 
jardins de l’Ajuntament 
s’omple de llum durant 
les festes de Nadal i ens 
agradaria compartir l’en-
cesa amb la ciutadania 
del municipi. Aquest acte 
simbòlic de donar la ben-
vinguda a la campanya de 
Nadal serà obert a tothom 
i comptarem amb una 
petita actuació del cor de 
cant Cor de Porcs.

PORQUERES CANTA PER LA 
MARATÓ 
Diumenge 19 de desembre 
a les 18 h a l’Església de 
Sant Joan de les Pedreres. 

Rda. Monestir, 99 - 101 • 17820 Banyoles
Tels. 972 57 03 92 / 972 57 00 69 • info@transportsbanyoles.cat
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Concert de Nadal a càrrec 
de la Coral Les Estunes de 
Porqueres
Direcció: Gloria Bonal 

CONCURS DE PESSEBRES A 
LES LLARS
Les inscripcions al con-
curs de pessebres s’ha de 
fer abans del dia 21 de de-
sembre. Els fulls d’inscrip-
ció estaran disponibles: 
a l’Ajuntament, l’Escola 
l’Entorn, Biblioteca Carles 
Fontserè i alguns establi-
ments del municipi: Fruites 
Teixidor (Les Pedreres), 
Can Paliro.
Els premis es donaran el 
diumenge 9 de gener sor-
tint de la missa de les 11 a 
l’església de Sant Andreu 
de Mata.

MISSA DEL GALL
Divendres 24 de desembre 
a les 20 h
A la Parròquia de Sant 
Andreu de Mata 

ELS PASTORETS DE 
PORQUERES 
Diumenge 26 i Dilluns 27 

de desembre a les 20h al 
Centre Cívic de Porqueres
Preu entrada anticipada: 
8€ - Entrades numerades 
Preu entrada a taquilla: 
10€ - Entrades numera-
des Les entrades infantils 
fins a P5 són gratuïtes (cal 
reservar seient). Venda 
d’entrades a la secreta-
ria del Centre Cívic de 17 
a 21h. Període de venda 
anticipada: 13 al 22 de 
desembre. Organitza: Els 
pastorets de Porqueres.

QUINA D’ENTITATS 
ESPORTIVES DE PORQUERES
Data: Dies 25, 26 de de-
sembre i 1, 2, 6 de gener
Lloc: Pavelló
Horaris: A partir de les 
18:00 hores..
Organitza: UE Porqueres, 
Bàsquet Porqueres, CFS 
Porqueres, Gimnàstica Ar-
tística Porqueres, Patinat-
ge Artístic Porqueres. Club 
Vòlei Aloges Porqueres.
Més informació: www.es-
portsporqueres.com
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ExPOSICIÓ DE PESSEBRES 
DELS LOCALS PARROQUIALS
Durant tot aquest Nadal 
vine a visitar el nostre 
vitrall de Nadal, uns vitrall 
artesanals on reproduei-
xen l’esperit nadalenc més 
tradicional. Pots visitar-lo 
de fosc, amb la combina-
ció de llum el fa molt més 
especial.  
Vitrall de Nadal als locals 
Organitza: Parròquies de 
Mata i Les Pedreres.

ARRIBADA DELS CARTERS 
REIALS DE PORQUERES
Diumenge 2 de Gener 
Els carters reials i el patge 
dels xumets, arribaran 
als diferents pobles de 
Porqueres per recollir 
totes les cartes dels nens i 
nenes; pares i mares; avis 
i àvies ... Perquè tots els 
vostres desitjos es facin 
realitat el dia de Reis.
Horaris: 10h  Plaça del 
centre cívic 
11h Plaça del poble de 
Miànigues.
12:00 h Escola El Frigolet.
15:30 h Parc infantil de la 
Urbanització de Casellas 
Davall.
17:00 h Plaça major (bibli-
oteca).

NADALES VORA DEL FOC  
Diumenge 2 de gener a les 
18h a la plaça Major
Concert de Nadal a càrrec 
de la Coral Les Estunes de 
Porqueres, compartirem 
tots plegats nadales tradi-
cionals que tots coneixem  
a la vora d’un foc al mig de 
la plaça major.
Direcció: Gloria Bonal 

CORNELLÀ DEL 
TERRI
Diumenge 19 de desembre
GRAN QUINA DE LA MARATÓ 
DE TV3.
Lloc: Pavelló de Cornellà 
del Terri
Hora: 17h
Organitza: Associació de 
Dones la Vall del Terri
Casalet de Nadal 
Del 23 de desembre al 5 
de gener
Lloc: Escola Vall del Terri
Horari: 9 a 13h
Preu: 65€ tots els dies / 11€ 
dies esporàdics
Inscripcions:  
https://forms.gle/
iqmWgzYgUc1QYmdM6

Diumenge 26 de desembre
QUINA DELS ALUMNES DE 6È 
ESCOLA VALL DEL TERRI
Lloc: Pavelló de Cornellà 
del Terri
Hora: 18h
Organitza: Nens i Nenes de 
6è de Primària de l’Escola 
Vall del Terri

Dissabte 1 de gener
CONCERT D’ANY NOU 2022
amb la Participació de 
Sussi Geli ( veu) i Blai 
Ciurana ( piano)
Lloc: Església de Cornellà 
del Terri
Hora: 10:30h ( en acabar la 
missa, cantada per la ma-
teixa coral, que comença 
a les 10h)
Organitza: Coral la Vall del 
Terri

Dissabte 1 de gener
QUINA ESPORTIVA
Lloc: Pavelló de Cornellà 
del Terri
Hora: 18h
Organitza: AE Cornellà del 
Terri i Club Patinatge Cor-
nellà del Terri

Dilluns 3 de gener
PARC INFANTIL DE NADAL I 
TALLERS NADALENCS
a càrrec del CESP.
INFLABLES, TALLERS i VISTA 
DEL PATGE REIAL.
Lloc: Pavelló de Cornellà 
del Terri
Hora: de 16 a 20h
Preu Entrada: 2 €
Organitza: Ajuntament de 
Cornellà del Terri 
Col•labora: CESP

Dimecres 5 de gener:  
CAVALCADA DELS REIS MAGS 
ORIENT 
+ info www.cornelladelter-
ri.cat i xarxes socials de 
l’Ajuntament de Cornellà 
del Terri.

Dijous 6 de gener
QUINA ESPORTIVA
Lloc: Pavelló de Cornellà 
del Terri
Hora: 18h
Organitza: AE Cornellà del 
Terri i Club Patinatge Cor-
nellà del Terri

A+A +
Concurs de Pessebres 
Nadal 2021-2022
Categories Infantil i Fa-
miliar
Com puc participar: 
envia un WhatsApp al 
619.70.61.30 indicant el teu 
nom, edat, mòbil i correu 
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electrònic i ens posarem 
en contacte amb vosal-
tres.
Dates: fins el 20 de de-
sembre
Organitza: Associació 
Pessebristes de Banyoles i 
comarca.
Col•labora: Ajuntament de 
Cornellà del Terri

FONTCOBERTA
LA MARATÓ DE TV3
19 de desembre
Al Pavelló de Fontcoberta.
De 10 a 11 obrim Marató 
amb exhibició de 
PATINATGE. 
De les 11 a 12 o 12’30(amb 
mitja pista) exhibició de 
l’ESCOLETA DE BàSQUET.
De les 11 a les 12 o 12’30 
(l’altre mitja pista) ZUMBA.
A les 11 (al davant del 
pavelló, punt de trobada 
per fer la CAMINADA: dos 
nivells; una de recorregut 
curt i altre més llarg (6-8 
km respectivament ?) 
De les 12 a les 13 o 14h a 
la pista vermella KANGOO 
JUMPS. Cita prǜia al tel de 
Triops 972 57 53 52.
 De 13 a 14 muntatge TAU-
LES pel dinar.
A les 14 DINAR. Tia Rosa.
De 16 a 17h ( Mirar altres 
publicacions ).
A les 17 fins les 18 o 18’30 
(segons productes que 
recollim) QUINA. Comissió 
festes.
A les 18’30 COUNTRY I BALL 
EN LÍNIA per tothom.
Seguidament xocolatada.
19’30 aprox. FINAL DE LA 
MARATÓ.

- Horari a concretar: 
ESCAPE ROOM. La Clicka. 
( a partir de les 10 matí a 
les 13h i de 17h a 19h. Cita 
prèvia al tel 626 635 705.
- SESSIONS DE RELAxACIÓ. 
Traster de Teatre ( 16h a 
16’30).

- Servei de bar durant tota 
la jornada.

QUINA
De les 18;30 h a les 22:00 
h. Al Pavelló de Fontco-
berta.
Dia 19 de 17 a 18:30 de 
desembre Quina de la 
Marató.
Dies 25 i 26 de desembre: 
CLub Bàsquet Fontco-
berta, Club Futbol Sala 
Fontcoberta.
Dia 1 de gener de 18:30 h 
a 19:30 h: Curs de sisè de 
l’escola de Fontcoberta 
i Fins a les 22:00 h U.E. 
Fontcoberta.
Dia 2 de gener: Club Bàs-
quet Fontcoberta, Club 
Futbol Sala Fontcoberta.
Dia 6 de gener: Escoltes

PESSEBRES VIVENTS
FONTCOBERTA
Dia 26 a partir de les 19 h.

VILAVENUT
Dies 18 i 19 a partir de les 
19:00 h.
PIN (Parc Infantil de Nadal)
Dia 28 de les 16:00 h a les 
19:00 h.

CONCERT DE NADAL 2021
Dia 19 de desembre
A les 12:00

A l’església de Melianta.
Amb la coral FONTCOBERTA 
CANTA
Cançons populars i na-
dalenques per iniciar les 
festes.
Organitza: Coral Fontco-
berta canta, la Parròquia 
de Fontcoberta i l’Ajunta-
ment de Fontcoberta

Sorteig d’una panera en 
benefici de la Marató de 
TV3

ENSESA LLUMS DE NADAL
dilluns 13 de desembre 
encesa de l’enllumenat de 
Nadal.

CAMÓS
VIU EL NADAL A CAMÓS 
2021 Dilluns 13 de desem-
bre
TALLER DE CUINA
A les 9 del vespre, al Local 
Social de Camós. A càrrec 
d’en Joan i la Dolors del 
Restaurant Quatre Esta-
cions.
Preu: 10 euros
Places limitades. Inscrip-
ció prèvia a la pàgina web 
de l’Ajuntament de Camós 
a partir del dilluns 6 de 
desembre.

Diumenge 19 de desembre
GIMCANA FAMILIAR “CAMÓS 
TERRA DE TIONS”
De 10 a 2 del migdia. Veniu 
a descobrir la família de 
tió i col·laboreu amb la 
Marató de TV3. Hi haurà un 
regal del tió per a tots els 
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infants i un primer premi a 
la família més ràpida.
Inscripcions a la plaça de 
l’Ajuntament durant tot el 
matí.
Preu: 5 euros/grup (Tots 
els beneficis de l’activi-
tat aniran destinats a la 
Marató de
TV3).

Dissabte 25 de desembre
MISSA DE NADAL
A 2/4 de 10 del matí, a 
l’Església de Santa Maria. 
Amb l’acompanyament 
del Grup Udols de Llop. A 
la sortida hi haurà xoco-
lata desfeta per a tots els 
assistents.

25 i 26 de desembre i 1 i 6 
de gener
QUINES DE NADAL
A partir de les 6 de la 
tarda al Pavelló Municipal, 
tornen les quines de Nadal 
que organitzen el Club de 
Futbol Camós i el Grup de 
Joves Tabitum. Vine a pro-
var sort, aquest any hi ha 
més premis que mai!
Local climatitzat i amb 
servei de bar.

Diumenge 26 de desembre
VISITA DEL CARTER REIAL A 
CAMÓS
El carter reial arribarà a 
Camós i després de fer 
una ruta pel poble amb la 
seva carrossa s’aturarà a 
la plaça de l’Ajuntament 
a 2/4 de 12 del migdia per 
recollir totes les cartes 
dels més petits.
En cas de pluja es farà al 
Pavelló Municipal.

Dimecres 5 de gener
CAVALCADA DE REIS I 
PESSEBRE VIVENT
A partir de les 7 de la 
tarda.
La cavalcada seguirà el 
recorregut habitual des de 
l’entrada del poble fins a 
l’escenari ubicat a la plaça 
de l’Ajuntament.
Organitza: Comissió de 
Reis de Camós
En cas de pluja es farà al 
Pavelló Municipal.

xV CONCURS DE PESSEBRES
Inscripcions del 2 al 24 de 
desembre a l’Ajuntament 
de Camós o al correu 
electrònic pessebresde-
camos@gmail.com.
Visita dels pessebres: diu-
menge 2 de gener a partir 
de les 9.30 h Organitza: 
Comissió de Pessebres
En totes les activitats es 
seguiran les mesures vi-
gents dictades per les au-
toritats sanitàries. L’Ajun-
tament de Camós i els 
organitzadors es reserven 
el dret de modificació del 
programa i/o les activitats 
en cas de canvis en les 
restriccions.

SERINYÀ
PESSEBRISTES DE SERINYà
Del 13 de desembre al 30 
de gener, al Casal d’Avis.
S’exposarà un pessebre al 
Casal d’Avis.

REPRESENTACIÓ DELS 
PASTORETS
Diumenge 19 de desem-
bre, a les 18h, al pavelló.

Entrada gratuïta. Es reco-
llirà el donatiu destinat a la 
Marató de TV3.

MISSA DE NADAL
25 de desembre, a les 
12h, a l’església de Sant 
Andreu.

CONCERT DE NADAL
Dimarts 28, a les 17h, a 
Can Xerric.
Concert dels Fidulins i 
nens i nenes de piano.

AFA BORA GRAN
VENDA DE PONSÈTIES I 
TIONS
Dissabte 4 de desembre, 
de les 9h a les 13h, davant 
el Bypass.

MERCAT DE SEGONA Mà
Dissabte 11 de desem-
bre, de 11 a 13h, a la plaça 
de l’Ajuntament. En cas 
de mal temps es farà al 
pavelló.

QUINA DE L’AFA
Dimecres 29 de desem-
bre, a partir de les 18h, al 
pavelló

SOMIATRUITES
TALLERS DE NADAL
23, 27, 28, 29 i 30 de de-
sembre 
Més informació i inscripci-
ons en programes a part.
Pessebres vivents
Fontcoberta
Dia 26 a partir de les 
19:00h.

TALLER DE SCRAPBOOK 
Divendres 3 de desembre, 
a les 17h.
Vine a fer la teva manua-
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litat de Nadal amb l’Albert 
Mademont.
inscripcions al 610281846.

CASAL D’AVIS
GRAN QUINA
Dimarts 28, a les 16.30h, al 
Casal.
Quina i xocolata per a tots 
els assistents.

COMENCEM A PREPARAR 
L’ARRIBADA DELS REIS MAGS 
D’ORIENT
Divendres 17 de desembre, 
a les 19h, a Can Beia.
Si tens ganes de participar 
en els preparatius, per una 
nit tant màgica, no et per-
dis aquesta trobada.

PALOL DE 
REVARDIT
II MARKET DE NADAL: 
dissabte 11 i diumenge 12 
de desembre al Castell de 
Palol de Revardit.

ExPOSICIÓ SILENCIS DE 
L’ARTISTA MA ROSA SÁNCHEZ 
CASTELLS i ExPOSICIÓ DE 
DIORAMES i NOVA EDICIÓ 
D’UN PESSEBRE DINS ... UN 
POT DE CONFITURA.
Es podran visitar des del 
dissabte 18 de desembre 
i fins al diumenge 16 de 
gener al Castell de Palol de 
Revardit.
Horari: dissabtes de 10 a 14 
h i de 17 a 19 h.
diumenges de 10 a 14 h
Dia de Nadal: tancat
Dissabte 1 de gener: tan-

cat Diumenge 2 de gener: 
obert també a la tarda.

QUINA
divendres 24 de desem-
bre, a partir de les 11 del 
vespre, al local polivalent 
de la Banyeta.

MISSA DE NADAL CANTADA A 
L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE 
RIUDELLOTS DE LA CREU A 
LES 10 DEL MATÍ.
VISITA DEL PATGE REIAL: 
diumenge 2 de gener, de 
les 5 de la tarda a les 7 
del vespre a l’exterior del 
Castell de Palol. Es podran 
visitar les exposicions del 
Castell.

ARRIBADA DELS REIS 
D’ORIENT: dimecres 5 de 
gener, a les 8 del vespre a 
l’entorn del Castell.
          
CASALET DE NADAL: els 
pares i mares interessats 
us podeu adreçar a 
l’ajuntament, telf. 972 
594448.

ExPOSICIÓ DE DIORAMES 
I NOVA EDICIO D’UN 
PESSEBRE DINS ... UN POT DE 
CONFITURA.
Es podrà visitar des del 
dissabte 18 de desembre 
i fins al diumenge 16 de 
gener al castell de Palol de 
Revardit.
Horari: dissabtes de 10 a 14 
h i de 17 a 19 h.
diumenges de 10 a 14 h
Dia de Nadal: tancat

SANTA LLÚCIA PALOL DE 
REVARDIT
11 i 12 de desembre 2021

11/12/2021
10:00 Obertura de la II 
edició del Market de Nadal 
a l’interior del Castell.

12/12/2021
09:30  Concentració de 
vehicles clàssics.
10:00  Obertura de portes 
de la II edició del Market 
de Nadal.
11:00  Ruta de vehicles 
clàssics pel municipi de 
Palol de Revardit.
11:00  Missa cantada en 
honor a Santa Llúcia a 
l’església parroquial, amb 
l’acompanyament de la 
cobla la Principal de Por-
queres.
Tot seguit sardanes a la 
plaça del Castell 
12:00  Exposició de vehi-
cles clàssics.
12:15  Sardanes a càrrec 
de la Cobla la Principal de 
Porqueres.
12:30  Entrega de premis 
de la concentració de 
vehicles.
Durant al matí a la plaça 
1 d’octubre hi haurà una 
demostració de l’ofici de 
cistelleria.

ST. MIQUEL DE 
CAMPMAJOR
ENCESA LLUMS DE NADAL
Dimecres 8 a partir de les 
17.30 de la tarda al pati de 
l’Espai Roqueta, xocola-
tada.
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Bones Festes!
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NADAL,TEMPS DE REGALAR: 
REGALEM FUTUR

Nadal, temps generós. De tot l’any, 
potser és el moment en què pen-
sem més com podem fer feliços 
els que estimem; d’aquí l’enorme 

quantitat d’esforç i diners que hi dediquem.

Però ...  no és també un bon moment per 
plantejar-nos que el millor que podem regalar 
als nostres joves és un futur sa i segur?  Ara 
que som en mig dels devastadors efectes del 
canvi climàtic, per què no donar-li la volta a 
alguns costums i dir ben alt que “Menys és 
Més”? més per al Planeta que ens acull i ens 
subministra tot allò bàsic per a les nostres 

vides, més per a tots els que l’habitem; més 
per fer realitat una altra manera de consu-
mir en tant que formem amb l’exemple els 
nostres fills, fent que les nostres paraules, al 
voltant de la “Sostenibilitat”, siguin coherents 
amb les nostres accions. 

Proposem un petit llistat amb algunes idees, 
entre les moltes que hi ha,  per a una altra 
manera d’abordar el consum d’aquests dies:

•  Regalem temps, prioritzem regals vivenci-
als: activitats en família i amics, excursions, 
jocs... no ens deixem atrapar per la trampa 
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CISTELLA ECOLÒGICA A DOMICILI
Dissabtes mercat a Mieres, dimecres a Banyoles

Mas Collbahí s/n MIERES
646050768 • collbahi@gmail.com

Cada dimecres, al mercat de Banyoles, trobareu la 
nostra parada a la baixada dels Turers, on us podem 

assessorar. 605 77 74 36

Horta natural i local, a Vilavenut Joan 696 094 756

de la publicitat: més coses més amor.
• Quan comprem, que l’objecte tingui utilitat 

i no sigui per donar tan sols 5 minuts de 
alegria. Triem productes de llarga durada 
i que es puguin reparar. Preguntant en les 
botigues si l’objecte es reparable, estarem 
lluitant contra un dels pilars més nefastos 
del consumisme: “l’usar i llençar”.

•  Prioritzem els comerços propers (alguns 
s’estan adaptant per contribuir a la sosteni-
bilitat), en comptes de comprar per internet 
que suposa més alt cost mediambiental.

•  Reduïm el nombre de tions, amics invisibles 
… els adults tenim mil maneres de demos-
trar amor i amistat, recuperem-les! Deixem 
la màgia del tió i els reis per als infants.

•  Reduïm el nombre d’embolcalls; per a 
aquest fi triem materials que després 
puguem reutilitzar i reciclar.

•  La llum és màgica però podem reduir-la a 
moments puntuals; no ens enganyem amb 
els leds. 

•  Regalem-nos educació ambiental per aju-
dar a canalitzar les inquietuds i angoixes 
dels nostres joves i infants, respecte al 
canvi climàtic. Els objectes de regal també 
poden reflectir la cura pel medi ambient 
(llibres, llibres de cuina respectuosa amb 
el medi, jocs, bicicletes ...).

•  Si comprem arbres de Nadal, assegu-
rem-nos-en abans que realment, des-
prés, es puguin replantar. En alguns països 
nòrdics, grups d’amics i veïns es troben al 

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

Detergents Ecosostenibles
Productes de neteja de la llar: Frega 
terres, suavitzants, renta plats i vitro, 
detergents per la roba, neteja vidres, 

blanquejadors, desengrasants...

XAMPÚS, SABONS SÒLIDS I LOTS DE REGAL

PREPAREM LOTS 
DE NADAL
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 Segur que amb el 
vostre bon criteri, 

trobareu la manera 
de fer un Nadal 
més sostenible!

bosc i canten nadales al voltant d’un arbre 
escollit.

•  Recuperem el correu, no deixem perdre 
l’ofici, en comptes de fer-nos tants whats.

Quant a les administracions i centrant-nos 
en aquestes dates:

• A nivell local, podem exigir, com a persones 
o entitats, que es redueixi l’enllumenat 
nadalenc i el nombre d’hores que funciona. 

•  I a nivell més  global, cal pressionar els 
governs autònoms i estatals per demanar: 
regulació en la publicitat, en l’obsolescèn-
cia del que adquirim i en l’ús excessiu de 
l’embolcall i el plàstic.

Tot el que aquí hem comentat, requereix de la 
nostra responsabilitat però en major mesura, 
de la de les Administracions i les regulacions 
que en fan. Agrupem-nos, busquem maneres 
de fer pressió igual que ho fan els adolescents 
i totes les Gretes del món. No és a ells que 
els pertoca. A la nostra Comarca, diverses 
entitats com Limnos, el Centre d’Estudis 
Comarcals, la nostra Plataforma ... treba-
llem actualment, des de diferents àmbits, 
per conscienciar i emprendre accions. Es 
tracta de sumar esforços, en un tema delicat 
i complex com es el canvi climàtic.

PLATAFORMA 
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 
PLA ESTANYT. 669 706 215

de dill a div de 8:30h a 15:30h
info@a-roda.cat

Carrer de l’Hospital, 13 
17820 Banyoles

Mòbil: 635875097

planeses
agricultura regenerativa

Aquest Nadal, vine a 
LA TAULA

Directe de la nostra granja!! 
Pollastre de pagès, brous, 

sopa de galets, canelons...i 
també fem paneres i lots!!
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A DAWA també hi pots trobar acupuntura - flors de bach - gemmoteràpia- estudis 
de feng shui - mindfulness... I a la nostra botiga - minerals - olis essencials - 

encens - làmpades de sal - llibres - espelmes...

Aquest Nadal regala 
salut i benestar amb els 

nostres VALS REGAL!

Jordi Puigdevall
Teràpies Manuals

Craneosacral Biodinàmica - Quiromassatge
 Massatge tradicional Tailandès - Reflexologia podal

Jordi Puigdevall - Teràpies Manuals
606040235 - craneobiodinàmica@gmail.com Mercadal 12 - Banyoles

Els pots aconseguir a Dawa o si ho prefereixes 
te’ls enviem per e-mail
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Tel. 972 57 61 13
info@lilaperfumeria.com
www.lilaperfumeria.com

Bones Festes!

Amb l’essència de sempre, ens 
trobareu al carrer de la Canal, 38
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C/ Sant Andreu, 45 - 17834 Porqueres
Tel. 972 57 14 38 / 626 926 855

PRESOTERàPIA
DEPILACIÓ

NETEJA FACIAL 
LàSER

Regala 
Bellesa

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

Pg. Mn. Constans, 296
17820 Banyoles
T. 972 57 46 80

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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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

DE COMPRES

www.saloyang.com
T 972 57 40 91 • M 619 707 755

CAN XUMEIA

FES LA TEVA RESERVA!   
av. païsOs caTalans, 93

T 972 57 02 61

CAN BUTINYÀ COMERÇ JUST
plaça majOr 49  - 7820 banyOles

Tel. 972 58 07 85 mòb.638 132 218
canbuTinya@hOTmail.cOm

AqUESTES FESTES CONSUMEIX I REGALA 
PRODUCTES DE COMERç jUST
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MÉS DE 100 MODELS DE SABATILLES!!
Des de 16,50 €

Galeries Perpinyà - Local 10 - 
BANYOLES Tel. 647 126 152

CENTRE DE BELLESA, SPA
Plaça dels Turers, 16 - 17820 Banyoles

Tel. 972 283 330 / / 619 711 878

ARISMA
By Lídia Ferrer

BONA FESTA MAJOR!

Moda íntima muralla
C/ Muralla, 20 
Tel.972 576 367      

DESEMBRE’21
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L’Agència Europea del Medi Ambient emet 
els titulars i avisos següents: “La degradació 
ecològica catapulta pandèmies”, “Cal actuar 
urgentment sobre l’origen de les malalties 
emergents”, “Són evidents els impactes 
negatius del medi ambient sobre la salut”, 
“Tres quartes parts de les patologies infec-
cioses emergents són p er zoonosi”, “Els 
animals comunament transmissors o vec-
tors d’aquestes malalties infeccioses són el 
dromedari, el gat salvatge, el porc, el gos, 
diferents espècies de mosquits i mosques, 
el porc senglar, l’os rentador, els cucs, els 
micos i els ratpenats”.

La mateixa agència adverteix que la degra-
dació ambiental, la colonització d’espais 
naturals i el contacte humà amb animals 
que són reservoris de virus i patògens és la 
primera etapa de la cadena que explica les 
pandèmies dels darrers anys. L’actual pandè-
mia del coronavirus s’ha estès per 188 països 
produint més de 250 milions de malalts i 
cinc milions de morts, amb més penetració 
a l’Índia, el Brasil, els Estats Units i Rússia. 
Els mercats d’animals i els àpats a diferents 

Els efectes 
sobre la 
salut de la 
conjunció de 
la Covid-19 i la 
crisi climàtica

56

August Corominas
Professor de la Universitat de 
Múrcia i de la Universitat Autò-
noma de Barcelona i acadèmic 
emèrit i membre del Senat de 
la Reial Acadèmia Europea de 
Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Comparteix amb la comunitat acadèmica 
l’article “Emergència sanitària, degradació 
ecològica, malaltia i mort”, una reflexió 
sobre els efectes que estan comportant la 
conjunció de la pandèmia de la Covid-19 
i l’actual crisi climàtica. Un article que se 
suma a les seves dues reflexions recents 
sobre els efectes del clima en la salut 
publicades també a la web de la RAED: 
“Efectes directes i indirectes del canvi 
climàtic sobre la salut humana” i “Salut 
humana, hàbitat i canvi climàtic”.

L’AGENDA D’ACTIVITATS
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“Hi ha un lligam clar 
entre la desforestació 

tropical i l’aparició 
de virus d’origen 

animal al reservori de 
la fauna silvestre”

mercats d’arreu del món són responsables 
de pandèmies. Recordeu a la Xina el mer-
cat de Wuhan, inici de la pandèmia actual. 
Els mercats de la Xina o 
del Marroc són típics en 
menjar preparat d’in-
sectes, amfibis, serps i 
animals salvatges.

Aquesta agència recor-
da dos casos, el primer 
va aparèixer a finals del 
2002 i es va transmetre als humans a través 
d’un animal salvatge semblant al gat. Va 
causar un brot de malalties respiratòries 
agudes, que partint de la Xina va arribar a 
emmalaltir la població a 26 països. D’altra 
banda, el coronavirus causant de la sín-
drome respiratòria de l’Orient Mitjà es va 
transmetre a l’humà mitjançant el dromedari. 
Va afectar 27 països el 2012. A l’actual pan-
dèmia probablement l’animal transmissor 
va ser el ratpenat.

Segons l’Agència Europea del Medi Ambient 
hi ha un lligam clar entre la desforestació 

tropical i l’aparició de virus d’origen animal al 
reservori de la fauna silvestre. La interacció 
entre humans i animals és una situació de 

risc. Durant els darrers 
anys han sorgit sistemes 
de cria intensiva d’ani-
mals domèstics en què 
patògens circulen entre 
humans i animals. De fet, 
diversos estudis apun-
ten que més d’un 50% 
malalties infeccioses des 

del 1940 han aparegut relacionades amb 
la zoonosi. Amb un percentatge de morts 
entre un 9% i un 14% a Espanya i França i 
més d’un 22% a Croàcia i Bòsnia. Per això, 
l’agència recomana a metges, veterinaris i 
facultatius multidisciplinaris vigilar la salut 
d’ecosistemes, tenint en compte la degra-
dació ambiental a les noves malalties.

Per tant, s’imposa un respecte a la biosfera 
i els seus ecosistemes i vetllar per la degra-
dació del clima, que porta al desglaç. Aquest 
problema mundial va de debò. Lamentem la 
frivolitat de molts governs sobre això.
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NOTES INFORMATIVES
Concurs

Concurs de Fotografia de 
la Natura 2022: Paisatges 
meteorològics

Nova edició del concurs de fotografia de la 
Natura.  El concurs és convocat pel Centre 
d’Estudis Comarcals de Banyoles (CECB), Limnos 
(Associació de Defensa del Patrimoni Natural 
del Pla de l’Estany), el Museu Darder. Espai 
d’Interpretació de l’Estany (MDEIE) i la Facultat de 
Ciències de la Universitat de Girona (FC-UdG).
El tema del concurs en aquesta edició són els 
Paisatges meteorològics. S’acceptaran les fotogra-
fies de paisatge que tinguin com a motiu principal 
o destacat algun fenomen meteorològic o les seves 
conseqüències. La dotació del primer premi, per 
a la fotografia guanyadora del concurs, és de 400 
euros. El jurat, a més, atorgarà dos premis especi-
als de 250 euros cadascun. Tens fins l’1 de maig de 
2022 per presentar les fotografies al concurs. 
Bases: www.limnos.org

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.

JOSEP PADROSA
FUSTER

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

T 972 58 09 50 - M 654 85 79 50

Bones Festes!
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Bones Festes!

Cra. C-66 km, 41,8 · CORNELLÀ DEL TERRI (Girona) Telèfon 972 59 40 23
reservas.masferrer@gmail.com · www.hostalmasferrer.es

Horari: De dilluns a divendres, de 6 a 23:30h. Dissabte i diumenge, de 7 a 23:30h.
HABITACIONS 24h HABITACIONS REFORMADES AMB TV i BANY COMPLET

DISPOSEM D’ÀMPIS MENJADORS PER LES 
VOSTRES CELEBRACIONS I FESTES DE NADAL.

 DINARS I SOPARS 
D’EMPRESES I GRUPS

US HI ESPEREM!

TRES MENÚS DIFERENTS A ESCOLLIR

DEMANA’NS INFORMACIÓ

Hostal Mas Ferrer hostalmasferrer

DISPOSEM D’AMPLIS MENJADORS PER LES 
VOSTRES CELEBRACIONS I FESTES DE NADAL

DINARS I SOPARS D’EMPRESES I GRUPS

TRES MENÚS DIFERENTS A ESCOLLIR
DEMANA’NS INFORMACIÓ US HI ESPEREM

BONES FESTES!

C-66 KM 41.8  – CORNELLÀ DE TERRI (Girona) - Tel. 972 59 40 23
Reserves: masferrer@gmail.com www.hostalmasferrer.es

Horari: de dilluns a divendres de 6 a 23.30 h Dissabte i diumenge de 7 23.30 h

HABITACIONS 24 h HABITACIONS REFORMADES AMB TV I BANY COMPLEThostalmasferrerHostal Mas Ferrer
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Llibreria L’Altell c/Canal 2
Tel 972 580 270 www.laltell.cat

Prendre consciència d’on venim, qui som, prendre consciència de la sinergia que tenim en la natura. Entendre 
que som aquí i ara per no posposar res. Cuidar la natura, cuidar la vida. En definitiva cuidar-nos.
Us vull parlar de tres àlbums que son meravellosos per prendre consciència del que tenim i que per a mi son 
imperdibles. 
Soc un arbre, de Sylvaine Jaoui  i il•lustrat per Anne Crahay  està ple de mots dolços que fan un diàleg 
entre un nen i un arbre des que els dos son llavor. Els dos s’engreixen alhora per esdevenir el que seran. Per 
veure els colors de la vida i continuaran necessitant el mateix: aigua, escalfor, aliments i que tinguin cura d’ells. 
La il•lustració que acompanya el text és preciosa amb algunes pàgines amb troquel  que encara fa que sigui 
més atractiu.
Seguint el fil de tenir cura del planeta i de nosaltres mateixos a El bosc dels germans, la japo-
nesa Yukiko Noritake ha fet un treball excepcional. Un gran format on la il•lustració és a tota pàgina amb només 
una paraula en cadascuna d’elles o una petita frase. L’inici és la mateixa imatge que evoluciona de manera 
diferent: La trobada. Ser ara i aquí - pensar en l’endemà. Fer-se un raconet - fer-se una parcel•la. Fer amb els 
recursos que tens - Fer amb els recursos dels altres. Admirar el resultat - Mostrar el resultat. Recol•lectar - Re-
bre-ho a domicili... La comparativa al mateix terreny és impactant i arriba a emocionar i a tenir la pell de gallina.
Extraordinària, també, la feina del tàndem Salomó-Martí amb el llibre Sunakay. Punyent i colpidor narra 
la història de la Sunan i en Kay vivint enmig d’un oceà contaminat per tones i tones de plàstic i brossa on l’única 
esperança és poder pescar algun objecte de valor per bescanviar per poder menjar alguna cosa i sobreviure. 
Un mar sense peixos, sense vida... Un món devastat. La trobada d’un únic peixet és l’expectació d’en Kay i de 
tots els lectors. La ferma decisió de tenir-ne cura amb totes les seves forces és l’inici d’una nova confiança. 
Les magnífiques aquarel•les de Xavier Salomó permeten quedar-nos atrapats i viure dins aquest món alhora 
desafiant, incert i trist que desemboca a un final obert i immens.

Llibres per pensar, sacsejar i prendre decisions immediates.

IRENE TORTÓS-SALA
LLIBRETERA

 @LlibreriaLAltel  @llibrerialaltell   @llibrerialaltell

RECOMANACIONS LITERÀRIES
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Us desitgem unes bones festes!
BON NADAL!

C/ Barcelona 25 • 17820 Banyoles
Tel. 972 584 459 Mòbil 640 507 408

grupamr7@gmail.com

BONES FESTES!
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Societat

El Centre 
Excursionista de 
Banyoles elegeix 
per primera 
vegada tres dones 
al capdavant de la 
junta directiva

Raquel López, Marina Gubau i Judit 
Collell alternaran els càrrecs de pre-
sidenta i vicepresidentes per posar 
en valor la figura de les dones en el 
muntanyisme.
Per primera vegada en els gairebé 
70 anys d’història del Centre s’han 
designat tres dones al capdavant de 
l’entitat.

UN VELL CONTE MOLT BELL

PER AQUESTES FESTES

RESERVEU-LO A LA VOSTRA LLIBRERIA

BONES FESTES!

Ctra. Girona-Banyoles, Km 14,8 
17844 Cornellà del Terri

Tel. 972 59 40 80 · info@canselvata.cat
www.canselvata.cat
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Passeig de la Generalitat, 18 (Vila Olímpica) 17820 Banyoles
www.dormitum.cat Tel. 972 57 32 62

Dormitum us desitja Bon Nadal 
i Feliç Any Nou 2022!

Bones Festes
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La Lidia és filla de Porqueres, del Pla de 
l’Estany, com diu ella, una comarca 
preciosa on tenim de tot. Tal com es 
defineix ella i li dono tota la raó, és una 

persona, atenta, simpàtica i amb moltes ga-
nes de viure i  passar-ho bé cada dia. En l’as-
pecte professional és seria i s’implica molt; 
dinàmica i inquieta sempre està pensant  en 
que pot  aprendre o fer, li agrada innovar i es-
tar sempre al corrent de les noves tècniques 
i coneixements envers el seu ofici. Li encanta 
la natura, i tenir cura de tot el que ens envol-
ta és la seva filosofia de vida i un dels seus 
màxims objectius, per això la seva feina és 
aconseguir que vivim millor i  ensenyar-nos 
a tenir cura de nosaltres mateixos protegint 
el planeta.

Lídia com et vas iniciar en el món de la 
bellesa i l’estètica?
Des dels disset anys estic en el món de la 
imatge i la bellesa, vaig començar amb l’es-
pecialització d’estilisme i em vaig anar for-
mant en aquest àmbit i professionalitzant-me 
en quiromassatge i teràpies alternatives, és 
d’aquesta manera que vaig anar descobrint 
que les persones es poden sentir millor tre-
ballant-se des del seu interior. 

Què és el que et fa estimar la teva feina?
En aquests vint-i-vuit anys d’experiència, 
veig molt clar que per mi acompanyar a tot-
hom qui ho necessita em fa feliç, quan estic 
fent un massatge, un corporal, facial o una 
teràpia, el  que mes li convingui a la persona, 
no puc evitar que la meva implicació s’incre-
menti a més del cent per cent. Crec que la 
relació del professional amb el client /paci-
ent és essencial i molt important per arribar 
a aconseguir el màxim benestar i eficiència 

en la teràpia, per això m’ajudo  treballant amb 
aromateràpia i productes d’alta cosmètica 
natural, orgànica i sostenible amb el medi 
ambient, i sobretot sense tòxics  per el nostre 
organisme.... seguint la meva filosofia de tenir 
la millor cura de nosaltres mateixos i de tot el 
que ens envolta.

Com i quan vares obrir el teu centre a 
Banyoles? 
Fa nou anys vaig iniciar aquest projecte obrint 
un centre a Bellcaire d’Empordà, ARISMA Bell-
caire, on resideixo. Després fa quatre anys, 
vaig decidir tornar a les meves arrels aprop 
de l’estany, on em sento a casa, i per la fes-
ta Major de Sant Martirià, va obrir les seves 
portes, el centre ARISMA Banyoles, per po-
der oferir una estètica única i personalitza-
da amb unes “Experiències alqvimiques” que 
treballen a nivell físic, emocional, i terapèutic.
Actualment treballo als dos centres. 

Quins són els teus desitjos i reptes pel 
futur?
El meu repte i la meva il•lusió, es convertir 
el Centre Arisma en un centre referent per 
la salut i el benestar, amb un equip de bons 
professionals i terapeutes  que vulguin com-
partir aquest desig amb la mateixa filosofia.  
Aconseguir que molta més gent confií i provi 
les nostres teràpies i experimenti tots el be-
neficis dels nostres serveis i productes i en-
tengui que  cuidar-se a un mateix és un acte 
d’amor cap a un mateix.

Moltes gràcies Lidia, he de dir que només en-
trar en aquest centre es percep l’estima que 
tens a la teva professió i la que donés als cli-
ents. Felicitats i que els teus desitjos es facin 
realitat!

L’ENTREVISTA

Lídia Ferrer
Centres Arisma
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ARISMA
By Lídia Ferrer

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

Fem xecs Regal
Aquest Nadal regala bellesa, benestar i salut
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ALBERT
TANCAMENTS

aLUMi n i  |  PVC  |  V iDrE

tancamentsalbert@gmail.com 
www.tancamentsalbert.cat

Albert Tarrats Badosa 
T 661 279 397
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BONA FESTA MAJOR!

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

Bones 
Festes!
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Osteopatia 
amb 
Kinesiologia
El 80% de les persones pateixen d’estrès, 
ansietat, depressió, etc, que amb el temps 
es converteix en problemes físics 
(musculars/ossis), dels òrgans 
i energètics.

En general l’inici de la 
majoria de molèsties/
dolències, és una emo-
ció que ha quedat sense 
“resoldre” i això fa que es 
manifesti amb diversos 
malestars físics que amb 
el temps van augmentant 
en grau i importància.

Per exemple una frustració amb algu-
na persona de la feina o en algun altre 
àmbit pot provocar dolor d’esquena amb 
contractures o adherències.

A vegades, eliminant el dolor d’esquena 
estructuralment (ajustant ossos i mus-
culatura) no es resol del tot el problema, 
ja que pot venir d’algun fet emocional 

tant d’ara com del passat no processat, 
(casos una mica més extrems de l’ha-
bitual, més que musculatura congelada 
i altres).

En aquest cas intervé la bio descodi-
ficació.

Què és? És una medicina alternativa que 
intenta trobar l’origen metafísic o signi-

ficat emocional a les malalties 
per buscar així la manera de 

sanar-les.

Altres exemples: 
migranyes, no descansar 
bé durant la nit, rampes 
a les cames, al·lèrgies, 
asma, diabetis, etc.
En aquest centre, s’apro-

fundeix en cada cas 
particular atorgant l’ajuda 

necessària per així poder sanar 
completament en tots els aspectes.

Es treballa amb una teràpia sistèmica 
utilitzant les eines de l’Osteopatia amb la 
Kinesiologia i a més, Craneopatia, Home-
opatia amb Flors de Bach, Quiropràctica, 
Alineació Energètica i Bio Descodificació 
Emocional a través del trauma.
 
Per tot això i altres, em 
pots venir a preguntar.

Kine Corpus Vitae
Centre deTeràpies Damian

Osteopatia amb Kinesiologia
Recuperació Muscular i Ajustament Ossi

C/ Jacint Verdaguer, 45 
17820 Banyoles T 697 218  339
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ESPECIALISTES EN LA DISTRIBUCIÓ 
DE BEGUDES, ALIMENTACIÓ I 

PRODUCTES DE NETEJA

Visita’ns!

Gran assortiment de productes nadalencs a la millor qualitat i preu. 

Ronda del Monestir, 105, Banyoles • Tel. 972 57 06 24            630 381 886   www.jferrer.net

C/ Barcelona, 2 - baixos
17820 BANYOLES (Girona)
Tel. 972 573 861

HOME  DONA

Hores convingudes

Bones festes!
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ToT BoToT Bo
CARNISSERIA 
I XARCUTERIA
ELABORACIÓ PROPIA 
CARNS DE QUALITAT

Bones Festes!
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COMESTIBLES BRUGADA
A la botiga de ca la Bruguada el regust tradicional 

hi campa per tots els seus racons. La seva és una tradició d’anys, 
dels molts anys de l’edifici, del molt temps de dedicació a aques-
ta feina. En aquesta casa, des d’antic, hi ha hagut sempre algun 

comerç. El 1881 era una “Drogueria al por menor” o els “Ultra-
marinos” de Manuel Masoliver i Serra. A loa década dels vint del 

segle passat, Joan Porxas i Bosch, gendre dels Masoliver, se’n va 
fer càrrec “oficialment” (comestibles i drogueria”). Finalment el 
1947 - 1948, va passar a mans dels Brugada i Planadecurasach, 

de can Teixidor del Terme, que han seguit amb la tradició. A ca la 
Brugada, en un local petit, minúscul, s’hi troba de tot un xic: flors 

artificials, galetes, torrons, xiclets, caramels i llaminadures de 
tota mena, oli i aliments variats, productes de perfumeria, deter-

gents de marques arrelades en el consum popular, carbó, 
taps de suro, llavors i mata-rates; i ciris 

i espelmes de qualitat.

Fragment del llibre “Botigues de Banyoles” de Rigau Editors amb text de Josep Grabuleda.

D’esquerra a dreta 
Maria Pilar Clotas 
Batlle, Marina Clotas 
Batlle, i el seu marit 
Pere Brugada 
Planadecursach. 
c. 1949
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Mai he comprès com les persones ens movem i actuem amb 
escales de valors la majoria de vegades equivocades.
On ha anat a parar la sensibilitat i l’estima per les petites coses 
boniques i senzilles, i en quin racó queden marginats els actes 
de bondat espontanis i els moments en que hem pogut gaudir 
de la nostra infància, sobretot els que ens van deixar un bon 
gust de boca, vivències que van nodrir els primers anys de la 
nostra vida, molt gratificants i que ara estan en l’oblit, ja que el 
nostre punt de mira està enfocat amb créixer i créixer, acumu-
lar i acumular, posseir i posseir.  Sr. Joan, on és aquell Joanet 
que corria per la plaça major amb un sol objectiu: omplir-se les 
butxaques de caramels i assaborir dolces fantasies.
Vivim i decidim donar importància sovint a fets i personatges 
la majoria de les vegades buits, els encimbellem i els home-
natgem i els “atiborrem” de títols directius quan generalment 
estan a la categoria de la sola de les sabates.

Polítics sense imaginació, empresaris manipuladors, banquers insaciables, artistes 
mediocres... aquests... aquests tots tenen la llotja, el puro sempre a punt, les medalles 
d’home extraordinari i el reconeixement de gran ciutadà per el que ha aconseguit amb 
el seu “savoir faire” (no importa com), tot inflant la seva caixa forta.I jo em pregunto...
perquè no destronem a aquests “antiherois” i valorem més els veritables cultivadors de 
plaers aliens, persones que han ensucrat la nostra vida infantil i que ni elles mateixes 
saben que han fet i com ho han fet però el que si és cert és que ho han fet.
Un clar exemple és la “BRUGUI” que amb el seu tarannà ha encantat a varies generaci-
ons oferint el que per a un nen és el moment més feliç del dia.
Que serà dels nens del futur si no som capaços de crear el relleu del guerrer… orfes???
No intentem substituir la botiga entranyable de poble amb les seves prestatgeries 
ràncies que encara que demanaven a crits una nova mà de pintura, seguien igual 
d’atractives, ja que elles, albergaven tots els tresors plaents per al paladar: CARAMELS , 
REGALÈSSIA, XOCOLATA, GALETES, PIPES , CACAUETS, GOMINOLES...
El “Super” mai no podrà vendre atracció, afecte i proximitat cap als més petits de la 
casa, a ells ningú no ha aconseguit enganyar-los, saben que en aquell petit racó de la 
insignificant botiga, ho tenen.

Llarga vida a la BRUGUI !!!

El nen gran

DESEMBRE’21
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 L’ALTELL
Dimecres 1. 
club de lectura del 
llibre “Catedrales”, de 
Claudia Piñeiro. Hora: 
20h.-Inscripcions 
a la llibreria-

Dijous 2, 
En viu i en directe amb 
Matthew Tree parlant 
de “No soc racista, 
però...” Hora: 19:30h 
-Inscripcions online-

Dijous 9 
En viu i en directe 
amb Toni Muné 

autor del llibre 
“Orientació en 
el medi natural”. 
L’acompanyarà Pep 
Mayolas. Hora: 19:30h- 
Inscripcions online-

CURSOS TALLERS
LECTURA CONCURSOS

Dissabte 11. 
Taller Londji amb 
Txell Darné i Joan 
Gómez. Hora: 17h - 
Inscripcions online -

Dilluns 13. 
Club de lectura Roald 
Dahl (10-12 anys) Llibre: 
El lloc màgic, de Chris 
Wormell. - Complet -

Dimarts 14. 
Club de lectura Oscar 
Wilde. Llibre: No i 
jo, de Delphine de 
Vigan. -Complet-

Divendres 17 
Parlem de.... Miquel 
Pairolí a través dels 
seus dietaris amb 
J.N.Santaeulàlia 
(escriptor). Hora: 18:00

 BIBLIOTECA
 BANYOLES
CONCURS / Gratuït
L’Endevinalla de la Rita: 
Quin l’encerta l’endevina!

Cada mes la Rita 
Xuclalletres  proposa 
una endevinalla. Per par-
ticipar-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.

CASA MEVA ÉS 
UNA POMA,
M’HE FET UN 
PETIT SALÓ
I UNA FINES-
TRA RODONA.  

NOVETATS  
DESEMBRE 2021 

INFANTIL - FICCIÓ
The Christmas pig. 
J.K.Rowling
Els Garcia i el Mur. 
Jaume Copons
Mofeta i teixó. Amy 
Timberlake

INFANTIL - 
CONEIXEMENTS
Jo sí que vull saber de 
veritat què és la mort. 
Monsieur Mouch
Manual de construcció 
per a miniarquitec-
tes. Núria Prieto
La vida secreta dels 
arbres. Moira Butterfield

NARRATIVA 
JUVENIL

Blackout. Dhoni-
elle Clayton
Bruna: una mirada 
trans. Jaume Cela
Pantera. Coia Valls
Operació bikini. 
Júlia Barceló

ADULTS-FICCIÓ
Friday Black. Nana-
Kwame Adjei-Brenyah
Los Libros de Terramar. 
Ursula K. Le Guin
El passat no és un 
somni. Theodor 
nen la sort de poder 
descobrir-la

ADULTS – NO 
FICCIÓ 
La comarca del Pla de 
l’Estany: gènesi i reptes 

CURSOS TALLERS CONCURSOS
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de futur; Jordi Galofré, 
Joan Nogué, Ramon 
Folch...Centre d’Estudis 
Comarcals de Banyoles. 
Cuina catalana oblidada: 
del que encara es cou i 
es menja. Xesco Bueno. 
El món, el nostre 
món. Ágnes Heller

CÒMIC
Revolución: libertad. 
Grouazel; Locard
Un tributo a la tier-
ra. Joe Sacco

CINEMA
Nomadland Chloé Zhao
El padre Florian Zeller

MÚSICA
Handel: human love, 
love divine Núria Rial 
i Juan Sancho
In the end The 
Cranberries

 MUSEUS
NADAL ALS MUSEUS
Del 4 de desembre 
al 9 de gener

Nadal als museus
Un any més els 
26 museus de les 
Comarques de Girona 
s’uneixen per impulsar 
la 7a edició de Nadal al 
Museu. Aquesta vegada 
et toca trobar alguns 
objectes que pots veure 
a la làmina del llibre 
“Cerca i troba”. A veure 
si ho aconsegueixes!

Lloc: Museus de 
Banyoles

TALLERS DE NADAL 
DELS MUSEUS
27 i 28 de desembre, 
29 i 30 de desembre 
i 3 i 4 de gener.

Els tallers estan orga-
nitzats en blocs de dos 
dies cada un i teniu la 
opció d’inscriure-us a 
tots els dies o per blocs. 
Si vols saber més 
coses sobre els tallers, 
consulta la pàgina web 
dels Museus! A partir 
de l’1 de desembre hi 
trobaràs més informació. 
Activitat amb reserva 
prèvia. Places limitades. 
Horari: de 10.00h 
a 13.00h.
Edat: 1r a 6è de primària
Lloc de realització: 
Museu Darder 
Preu: 20€ per 
paquet de 2 dies.
Període d’inscripció: De 
l’1 al 22 de desembre (o 
fins a omplir totes les 
places), a través del for-
mulari d’inscripció de la 
pàgina web dels museus 
de Banyoles www.
museusdebanyoles.cat
Places: 10
Informació i reserves: 
972572361; 972574467; 
comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org
Observacions: L’or-
ganització es reserva 
el dret de cancel•lar 

l’activitat si no s’arriba 
a un mínim d’inscrits.

ESCOLA 
MUNICIPAL 
DE MÚSICA 
EMMB

CONCERT DE L’EMMB PER 
LA MARATÓ DE TV3
12/12/2021
11:30 h / Plaça Major 
de Banyoles

CONCERT DEL COR PETIT
15/12/2021
18 h / Auditori de l’Ateneu

CONCERT DEL COR MITJÀ
15/12/2021
20 h / Audito-
ri de l’Ateneu

CONCERT DE LA 
BANYOLES BIG BAND
16/12/2021
19 h  / Audito-
ri de l’Ateneu

CONCERT DE L’ORQUES-
TRA DE GUITARRES
17/12/2021
18 h  / Audito-
ri de l’Ateneu

CANTADA DE NADALES 
- SENSIBILITZACIÓ
18/12/2021
11:15 h / Plaça de 
davant del Monestir 
de Sant Esteve

TOCADA DE NADALES

18/12/2021
Tarda, diversos horaris
Plaça de la Font 
i Plaça Major

CONCERT DE LA 
JOVE ORQUESTRA DE 
BANYOLES (JOB)
21/12/2021
19 h / Auditori de l’Ateneu

CONCERT DEL COR GRAN
22/12/2021
18 h / Auditori de l’Ateneu

CONCERT DEL COR JOVE
22/12/2021
20 h / Audito-
ri de l’Ateneu

 BIBLIOTECA
 PORQUERES
L’HORA DELS MÉS PETITS
Dijous 9 a les 17:30h. El 
millor regal del món
A càrrec de Pepa Contes.
Activitat adreçada a 
famílies amb infants 
de 0 a 3 anys

PRESENTACIÓ LLIBRE

Blau d’Assum Guardiola
Divendres 10 a 
les 20:00h.
Assum Guardiola 
(Porqueres, 1973) ens 
presentarà la seva novel-
la Blau, finalista del 39è 

BANYOLES I PLA DE L’ESTANY
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Premi de Novel·la Curta 
Just Manuel Casero.

VISITA GUIADA A 
L’ESTUDI TALLER 
CARLES FONTSERÈ
Dissabte 11 a les 12:00h.
S’ofereix visita guiada 
a l’Estudi Taller del 
polifacètic artista 
Carles Fontserè.

HORA DEL CONTE
Dimecres 15 a les 17:30h. 
La llum del fanalet A 
càrrec de País de Xauxa
Activitat adreçada 
a mainada a par-
tir de 4 anys

CLUB DE CINEMA

Divendres 17 a les 19:00h
Projectarem la pel·lícula 
Cometas en el cielo 
dirigida per Marc Foster. 
Adaptació cinemato-
gràfica de la novel·la 
El caçador d’estels 
de Khaled Hosseini

EXPOSICIONS
CALENDARI D’ADVENT per 
adults i infants durant 
el mes de desembre 
amb recomanacions 
elaborades pel personal 
bibliotecari de la 
província de Girona.
VAIXELLS de Luís 
Chamorro. Els dies 4, 
6, 7 i 8 de desembre 
descobrirem el treball 
artesà i minuciós que fa 

CURSOS TALLERS CONCURSOS

aquest veí de Por-
queres: rèpliques en 
miniatura de vaixells. 
Visita guiada el 7 de 
desembre a les 11.00h.

LLIBRES SOLIDARIS
Durant tot el mes de 
desembre la bibliote-
ca ofereix duplicats 
i donatius a 1€ per 
recaptar fons per
LA MARATÓ DE TV3 PER 
LA SALUT MENTAL.

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 for-
mat en el marc de la Fira 
d’Hivern de Porqueres. 
A càrrec de l’Ona Trepat 
Rubirola, escultora, 
Sessions: Dilluns 6 i 
dimarts 7 de desembre 
de 10 a 14h.
Dimecres 8  de desem-
bre de 9 a 17h muntatge 
i instal•lació. Aquesta 
jornada estarà oberta al 
públic general.
Preu: 30€
Mínim 10 participants.

CONEGUEM EL BOSC 
MEDITERRANI DE 
CAN GINEBREDA
Dimarts 07 de desem-
bre | 10:30 h
Ruta botànica pel Bosc 
de Can Ginebreda
A càrrec de Flora Catala-
na, grup local del Pla de 
l’Estany.

SOPAR GLOSAT

Glosada amb la 
Gemma Pla, Guillem 
Ballaz i Adrià Dilmé.
Dimarts 07 de 
desembre 21:00 h
Al Bar del Cívic de Por-
queres. 20€
Sopar i beguda inclosos.

OCELLS I LLIBERTAT
Intervenció escultòrica 
de teixit amb fibres 
vegetals de gran format
Dimecres 08 de
De 10 a 17 h. A l’Estudi 
Taller Carles Fontse-
rè. Gratuït. Artista i 
facilitadora: Ona Trepat

CASAL ARTÍSTIC 
DE NADAL
Monitores d’art: Carolina 
Conde i Judith Tarruella.

Descobreix el seu pro-
jecte REJUGA al perfil 
d’Instagram: @re.juga
Dates: 23, 24, 27, 28, 
29, 30 i 31 de desem-
bre i 3, 4, 5 de gener
Horari: 9 a 13 h. No 
hi haurà servei de 
carmanyola per dinar.
Edats: Per infants 
de 3 a 10 anys.

Preus:
115 € - Els deu 
dies de casal.
70 € - Cinc dies 
consecutius.
15 € - Un dia esporàdic.

TALLERS 
ANUALS 
2021-22
Continuen obertes les 
inscripcions per alguns 
tallers anuals 2021-22.
Consulta la programació 
detallada i inscripcions a 
www.centrecivicporque-
res.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  
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BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

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 dime-
cres  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

BREAK DANCE  
Dimecres de 19 a 20 h  
30€ al mes  
Edats: 9 a 17 anys

SKATEBOARD 
Dimarts de 17 a 
18.30h 35€ al mes
Edats: 8 a 12 anys

SERVEIS PER A 
JOVES I ENTITATS

TANCAMENT NADAL
L’Oficina Jove tancarà 
el dia 7 i les tardes dels 
dies 24 i 31 de desem-
bre. La resta de dies 
de Nadal estarà oberta 
en l’horari habitual.

CURS INTENSIU DE NADAL 
DE MONITOR/A DE LLEURE
L’Oficina Jove ofereix un 
curs intensiu de Nadal 
per treure’s el títol de 
monitor/a de lleure. 
El curs és en format 
presencial, en horari de 
matí i tarda i té un cost 
de 300 €. Està dirigit 

a persones de 18 anys 
o més. El termini per 
inscriure’s-hi acaba 
el 12 de desembre.
+ info i inscripcions: 
plaestanyjove.cat

EL CARNET JOVE DBNY 
PASSA A SER COMARCAL
El carnet jove DBny, que 
fins ara era municipal, 
passa a ser comarcal. 
Qualsevol jove (entre 14 
i 30 anys) de qualsevol 
municipi del Pla de l’Es-
tany ja pot demanar-lo.
+ info: plaestanyjove.cat

CAL DRAC CENTRE 
COL•LABORADOR LABDOO
L’Oficina Jove del Pla de 
l’Estany – Cal Drac parti-
cipa en la xarxa Labdoo. 
Labdoo és una xarxa 
social col•laborativa que 
té per objectiu donar 
una nova vida en l’àmbit 
escolar a ordinadors 
portàtils reciclats. 
A Cal Drac en som 

centre col•laborador, 
així que si tens un 
portàtil vell que ja no 
utilitzes porta’ns-el i ens 
ocuparem que qui en 
necessiti un i no pugui 
comprar-se’l l’aprofiti.

CASAL D’AVIS
DE PORQUERES

QUINA DEL CASAL 
DE LA GENT GRAN
Dissabtes 4, 11 i 18 
de desembre
Horaris: Cada sessió 
començarà a les 17 h.
Al Local Social 
de Porqueres
Quina organitzada 
pel Casal de la Gent 
Gran de Porqueres. 

PLAYBACK A CÀRRREC 
DEL CASAL DE LA GENT 
GRAN DE PORQUERES 
Actuació del grup de 
playback del Casal 
de la gent gran
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CURSOS TALLERS CONCURSOS

Dimarts 7 de desembre 
a les 18 h al Centre Cívic
Playback a càrrec 
del Casal de la Gent 
Gran de Porqueres. 
Entrada: 2 € (Es 
destinarà íntegrament 
a la Marató de TV3.)

Loteria Nacional, Nº 
62364, es pot anar a 
buscar directament 
a la Administració De 
Loteria El Gall De La Sort

CASAL D’AVIS
DE SERINYà

GIMNÀSTICA DE 
MANTENIMENT
Cada dimarts de 9h a 
10h i de 10h a 11h (reha-
bilitadora), a Can Xerric.
Els divendres de 9h a 10h 
i de 10h a 11h (rehabili-
tadora), a Can Xerric.

TALLER DE MEMÒRIA  
Els dijous, de les 
15.30h a les 16.30h, 
a Can Xerric.

FEM CAMÍ
Dimecres 22 de 

desembre, a les 15h.
Passejades en grup

ANEM AL CINE
Dimecres 15 de 
desembre, a les 
14.30h, ens trobem a 
la parada de la Teisa.

DINAMITZACIÓ DEL 
PARC DE LA SALUT
Els  dilluns de setembre, 
de 15.15h a 16.15h.

CARNET DE SOCI
A partir de gener, podeu 
passar a recollir el 
carnet de soci del Casal. 
Recordeu que l’horari és 
de dilluns a divendres, 
de les 14 a les 18.30h.

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN 
DE BANYOLES

Quines els dimecres i 
diumenges de 2/4 de 5 
de la tarda a les 8 del 
vespre els dies:
Desembre 1,5, 9,12,
15,19,22,29 i Gener 2
A la Cafeteria del Casal 
Cívic Banyoles

CASAL CÍVIC
BANYOLES

SERVEIS

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

Cafeteria menjador
Menú diari obert a 
tothom i diumenge menú 
especial. 
Per a més informació 
trucar al 972575020

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

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

Punt d’assessorament 
digital
Dimecres de 9 a 16h

cal cita prèvia: 645 43 42 
59 – 972 57 35 50
cita per correu: digital@
plaestany.cat

Programació 
Casal Cívic 
Banyoles 
Monòleg: Posa un disca-
pacitat a la teva vida
L’actor Marc Buxaderas 
ens ofereix un monòleg 
durant el qual parlarà 
amb total llibertat i 
sinceritat sobre les 
reaccions que té el món 
davant de la discapaci-
tat. Ens farà riure amb 
la seva ironia i ens farà 
reflexionar analitzant les 
situacions quotidianes 
que ha anat vivint. 
15 de desembre
dimecres de 18 a 19h
a càrrec de Marc Buxa-
deras activitat gratuïta i 
oberta a tots els públics. 
cal inscripció prèvia 
trucant al 972571162 o 
per correu cc.banyoles@
gencat.cat

ARTS ESCÈNIQUES I 
MUSICALS
Iniciació a la dansa 
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contemporània
Vine i prova la dansa 
contemporània.
15 de desembre 
dimecres, de 19.15 a 
20.30 h

SALUT I BENESTAR
Tao Kung
Exercici que combina 
moviments suaus, res-
piracions i estiraments. 
La pràctica ajuda en 
la millora de l’energia, 
l’equilibri i la coordi-
nació.
fins al 17 de desembre
divendres, d’11.45 a 13 h
a càrrec de Susan Baker
Silat de la Grulla Blanca 

DIJOUS CULTURALS
La cuina del Telenotícies
A càrrec del periodista 
Dani Bramon
9 de desembre
dijous, 17 a 18h
a la sala d’actes del 
Museu Darder

INSCRIPCIONS I INFOR-
MACIÓ
Consulteu al Casal Cívic 
Banyoles la nova progra-
mació de tallers:

• Aprendre a tocar la 
guitarra (activitat inter-
generacional)- dimecres 
tarda
• Hipopressius -dijous 
matí
• Estiraments – dimarts 
matí
• GAC Glutis abdominals i 
cames- dimecres vespre
• Brodat experimental 
-dijous vespre
• Cuina -dimarts tarda
• Lettering- dimarts 
tarda
• Diari de gratitud 
il•lustrat- dimarts tarda
• Cançons de taverna - 
dimarts matí
• Estimulem els sentits – 
dimarts tarda
• i molts més

Inscripcions pels nous 
tallers del 2022: 20 de 
desembre a 5 de gener

Inscripcions o informa-
ció:  presencialment al 
Casal Cívic Banyoles, per 
telèfon 972571162

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

Dilluns:
17h - 18:15h Ioga Emba-
ràs / 18:45h - 20h Ioga 
Adults / 20:30h - 21:45h 
Ioga Adults

Dimarts:
7:15h - 8:30h Ioga
9:15h - 10:30h Ioga
18h - 19:15h Ioga
20h - 21:15h Ioga

Dimecres:
10h - 11:15h Ioga 
Embaràs
17:15h - 18:15h Ioga Suau
18:45h - 20h Ioga
20:30h - 21:45h Ioga

Dijous:
7:15h - 8:30h Ioga
9:15h - 10:30h Tai txí
11h - 12h Ioga Mares-
Nadons
16h - 17h Pilates
/18:30h - 19:45h Ioga
/20h - 21h Meditació

Divendres:
15h - 16:15h Ioga Adults

17h - 18:15h Ioga Adults
19h - 21h Musicoteràpia

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

CARME BADOSA
ACUPUNTURA I TERÀPIES 
ORIENTALS

Classes Qi Gong: 
Dimecres de 18.45 a 
19.45h Dijous de 9.15 
a 10.15h

Taller de Qi Gong 
cervical:  Els diven-
dres, 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

CURSOS TALLERS CONCURSOS

El Mirador 
de l’Estany

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

elmiradorestany@gmail.com 
www.elmiradorestany.com

Tel. 972 58 04 63

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

Residència 
per a gent gran
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FORMACIÓ ESPORTIVA

CURS DE FORMACIÓ PER 
ENTITATS ESPORTIVES
14a jornada – La relació 
de l’entitat esportiva 
amb les famílies
Data: 13 de desembre
Horari: 19 a 21h

ESCOLA DE TUTOR/A DE JOC
Data: Curs 21-22
Destinataris: Majors 
de 16 anys

CURS MONITOR/A ACTIVI-
TATS 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

ACTIVITATS CONTINUES 
AMB INSCRIPCIÓ OBERTA

ESCOLA MULTIESPOR-
TIVA CURS 21-22
Destinataris: Nens i nenes 
de P3 a 6è de primària

FUTBOLNET 
Dates: Curs 21-22
Horari: Dilluns i dimecres 
de 17.00 a 19.00 h
Lloc: Pavelló i esco-
la de Can Puig

JOVES EN DANSA
Dates: Curs 21-22

Horari: 17.00 a 18.30 h
Lloc: Gimnàs de l’escola 
Pla de l’Ametller

ESPORT I BARRIS
Dates: Curs 21-22
Lloc i horari:  
Barri de Canale-
ta: 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 

CIRCUIT DE CUR-
SES POPULARS 
2a prova – XXV Cursa 
popular de Porqueres
Dates: Diumenge 
8 de desembre
Horari: Sortida a 
les 10.00 h.
Lloc: Pavelló d’es-
ports de Porqueres

PARCS DE SALUT
Dates: Curs 21-22 
Lloc: Parcs urbans de 
salut de la comarca
Destinataris: Totes 
les edats

MARXA NÒRDICA
Dates: Curs 21-22 
Lloc: Comarca del 
Pla de l’Estany
 
EXERCICI FÍSIC I 
SALUT “PILATES”
Dates: Curs 21-22
Lloc: Pavelló de la 
Farga - Sala Fitness
 
IOGA
Dates: Curs 21-22
Lloc: Gimnàs Pave-
lló de la Farga 

RELAXACIÓ
Dates: Curs 21-22
Lloc: Centre Cívic-

Banyoles 
Destinataris: Majors 
de 55 anys 

GIMNÀSTICA DE 
MANTENIMENT
 Banyoles
Dates: Curs 21-22
Lloc: Banyoles - Pave-
lló de La Draga

Cornellà del Terri 
Dates: Curs 21-22
Lloc: Cornellà del 
Terri - Can Font
Destinataris: Adults

Sant Miquel de Campmajor
Dates: Curs 21-22
Lloc: Sant Miquel de 
Campmajor – Local Social
Destinataris: Adults

Esponellà
Dates: Curs 21-22
Lloc: Esponellà – Gimnàs 
Carles de Fortuny
Destinataris: Adults

PORQUERES
XXV CURSA POPULAR 
DE PORQUERES 
Data: Diumenge 8 
de desembre.
Lloc: Sortida i Arribada 
Pavelló de Porqueres.
Horari: A les 10:00 hores.
Descripció: Cursa Popular 
competitiva amb un 
recorregut de 7,2 km.

CAMPIONAT DE NADAL 
DE PETANCA
Data: Diumenge 12 
de desembre.
Lloc: Pistes municipals, 

PEDALA PER LA 
MARATÓ DE TV3
Data: Dissabte 18 

de desembre.
Lloc: Pavelló de Porqueres.
Horari: 2 sessions: 
11:00 h i 12:00h.
Descripció: Sessions 
de ciclisme indoor. 
Donatiu voluntari. Tota 
la recaptació anirà 
destinada a la marató de 
TV3. Cal inscripció prèvia 
al pavelló (972570102) 
Places limitades.

CRONO ESPERXADA PER 
LA MARATÓ DE TV3
Data: Diumenge 19 
de desembre.
Lloc: Zona Esportiva.
Horari: Inici 9:30 hores.
Inscripcions:  www.sen-
dicatdelpedal.cat.  10 € 
federats, 12 € no federats. 
Tots els beneficis es desti-
naran a la Marató de TV3. 

CAMINADA PER LA 
MARATÓ DE TV3
Data: Diumenge 19 
de desembre.
Lloc: Sortida i arribada 
Centre Cívic de Porqueres.
Horari: 10:00 h
Descripció: Caminada de 
7,5 km, amb parada d’avi-
tuallament a mig recor-
regut. Donatiu voluntari. 

CROSSFIT PER LA 
MARATÓ DE TV3
Data: Diumenge 19 
de desembre.
Lloc: Zona Esportiva.
Horari: 12:00 h
Descripció: Sessió 
dirigida de Crossfit. 
Donatiu voluntari. Tota la 
recaptació anirà desti-
nada a la marató de TV3. 
Inscripcions el mateix dia, 
no cal inscripció prèvia. 
Organitza: Club Atle-
tisme Porqueres
Més informació: www.

ESPORTS
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esportsporqueres.com

PATINADAL PORQUERES 2021
Data: Diumenge 19 
de desembre.
Lloc: Pavelló de Porqueres.
Horari: A partir de 
les 17:00 hores.
Descripció: Actuació dels 
diferents grups que inte-
gren el Patinatge Artístic 
Porqueres, així com la 
participació de diferents 
clubs de patinatge  convi-
dats  de tota la província.
Organitza: Patinatge 
Artístic Porqueres
Més informació: http://
www.facebook.com/
patinatgeporqueres

CASAL ESPORTIU DE NADAL
Dates: 23, 24, 27, 28, 
29, 30, 31 de desembre 
i 3, 4, 5, 7 de gener.
Lloc de trobada: 
Escola l’Entorn.

ATLETISME
05/12/21 55è Cros 
Internacional de 
Catalunya a Granollers
12/12/21 32è Cros de 
Vidreres  a Vidreres
19/12/21 19è Cros de 
Banyoles a Banyoles

NATACIÓ
04/12/21 Trofeu Mercat 
Medieval de Vic  a Vic
04 i 05/12/21 
C. Cat. Hivern Infantil i 
Júnior Fase 1  a Sabadell
09 a 12/12/21 
C. Cat.Hivern Infantil i 
Júnior Fase 2 a Barcelona
11/12/21 3a Jornada 
de lliga Benjamí + 1a 
Prebenjamí  a Lloret
18/12/21 4a jornada de 
lliga Aleví  a Banyoles

REM
04/12/21 Trial Federació 
Catalana de Rem 
a Castelldefels
05/12/21 Regata 

de promoció 
 a Castelldefels
11/12/21 Lliga de 
promoció ergòmetre 
(Virtual)  a Banyoles
16 a 19/12/21 
Abierto de Anda-
lucía  a Sevilla

WATERPOLO
11/12/21 Aleví – CN 
Badia  
a Banyoles 09.00 h
11/12/21 CE Picornell – 
Absolut  
a Barcelona 16.00 h
18/12/21 Absolut – CW 
Figueres  
a Banyoles 18.00 h

Carrer de Pare Claret, 1 • 17820 Banyoles • Tel. 936 071 417 • www.integral.cat
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Nenes del Sagrat Cor de Jesús, Década del 1950.

RECORDS

Grup d’actors dels Pastorets de Banyoles, Enric Tubert es troba al centre de la 
imatge. Autor desconegut (Nadal de l’any 1952). Arxiu Comarcal, fons Enric Tubert.
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SALUT I BENESTAR

84

Temps per donar, temps per 
compartir, temps per estimar.

Telèfon: 662571727
www.eracupuntura.cat

Consultes a Besalú, Banyoles 
i Creixell

“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.”

Bones festes!

Reiki. 
Flors de Bach 

Visites a domicili
Tel. 679 122 078

Bones festes!
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Fem Xecs Regal
Us desitgem molt 

Bones Festes!

C/ Major, 12 - 17820 Banyoles  972 571 764 - 609 137 891  laura.rosanadal@gmail.com
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L’HORT 
I EL 
JARDÍ
al desembre

Hort Sembrarem julivert i pèsols. Sembrarem i plantarem ble-
des, escaroles, enciams,... Primera recollida de bròquils. Plantarem 
crisantems al costat de l’hivernacle per a eradicar la mosca blanca. 
Temps per a netejar i mantenir l’hivernacle. Prepararem les terres 
per a les sembres de primavera. Si tenim prou espai podem plantar 
bulboses de floració primaveral com les tulipes, jacints o narcisos 
que donaran un toc de color al nostre hort.

Fruiters recollirem: caquis, magranes, cireres d’arboç, man-
darines, olives plantarem: llimoner, taronger, pomer, perer, cirerer, 
pruner, gerds i nabius (preferiblement en lluna descendent)

Bones Festes

CENTRE DE JARDINERIA
Tel. 972 58 10 93
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MERCATS SETMANALS Dimarts VERGES • 
Dimecres BANYOLES • Divendres CELRÀ • 

Dissabte STA. CRISTINA • Diumenge QUART 
Venda ambulant

Josep Pla Caldas gerent i administrador
T 685 459 743 • josepplacaldas@gmail.com •www.planteriflors.es
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La violència de gènere 
es un tipus de violència 
física, psicològica, sexu-
al i institucional, exercida 

contra qualsevol persona o grup 
de persones sobre la base de la 
seva orientació sexual, identitat 
de gènere o sexe que impacta de 
manera negativa en la seva identitat 
y benestar social, físic, psicològic o 
econòmic. 
La violència de gènere presenta dife-
rents manifestacions, como actes que 
causen sofriment o dolor, amenaces, 
coerció o altres privacions de llibertats. 
Aquests actes es manifesten en tots els 
àmbits de la vida social i política, entre 
els que es troben la pròpia família, l’Estat, 
l’educació, els mitjans de comunicació, les 
religions, el món del treball, la sexualitat, 
les organitzacions socials, la convivència 
en espais públics, la cultura, etc.
D’acord amb la ONU, el terme s’utilitza 
per distingir la violència comú d’aquella 
que es dirigeix a individus o grups sobre 
la base del seu gènere, constituint-se en 
una violació dels drets humans. Inclou la 
violència i discriminació contra la dona i 
les persones LGBT+, així como el sexisme,  
la misogínia i la homo-trans-fòbia. «Les 
dones i els infants, que sovint són els més 
vulnerables a patir abusos contra els seus 

drets 
humans, són 
els que més 
p a t e i x e n 
de violèn-
cia sexual i 
de gènere» 

mentre que 
històricament 

els barons i la 
població LGBT+ 

estarien subrepre-
sentats a les estadís-

tiques. 
La violència contra 
la dona o violència 
masclista es va definir 
per les Nacions Unides 
en la “Declaració sobre 

l’eliminació de la violència 
contra la dona” del 1993, com aquells 
actes vers les dones i nenes que puguin 
tenir com a resultat un dany o patiment 
físic, sexual o psicològic per a la dona, així 
com les amenaces d’aquests actes, la 
coacció o la privació arbitrària de llibertat, 
tant si es produeixen a la vida pública com 
privada. Considerant que el masclisme és 
el concepte que de manera més general 
defineix les conductes de domini, control 
i abús de poder dels homes sobre les 
dones i que, alhora, ha imposat un model 

La Porta Violeta, és una secció dedicada a visibilitzar les 
desigualtats de gènere i els efectes negatius que aquests 
tenen sobre les dones. És el meu granet de sorra per aju-
dar a tantes dones que pateixen i patim els seus efectes. 
Qualsevol persona interessada en col.laborar en aquesta 
secció pot contactar-me a lagendabanyoles@gmail.com

Fonts: wikipedia; http://www.cdp.udl.cat; https://proteccion-
datos-lopd.com/empresas/violencia-de-genero/

VIOLÈNCIES MASCLISTES
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de masculinitat que encara és valorat per 
la societat com a superior. 
Es presenta en nombroses facetes que 
van des de la discriminació i el menyspreu 
fins l’agressió física, sexual, verbal, psi-
cològica, socioeconòmica i l’assassinat, 
manifestant-se en diversos àmbits de 
la vida social, laboral i política, entre els 
que es troba la pròpia família, l’escola, les 
religions, l’Estat, entre d’altres.
La violència sovint s’associa només en 
l’aspecte  físic,  però malauradament pot 
exercir-se d’altres formes que poden ser 
molt més negatives per la víctima, és difícil 
catalogar-les i estan interrelacionades, 
el pitjor efecte és que la víctima no sigui 
conscient que les està patint.

La Roda de poder i control, cone-
guda com model Duluth és el resultat 
d’entrevistes realitzades a supervivents 
de violència en l’àmbit de la parella i als 
seus agressors. A las víctimes se’ls hi 
preguntava les formes en que se senti-
en controlades i als agressors sobre las 
estratègies per exercir el control.
Es va desenvolupar dins el  Projecte d’In-
tervenció d’Abus Domèstic a Duluth, Min-
nesota, ( EEUU), ciutat on es va fundar en 
gran part per feministes al 1981. 
El projecte té moltes crítiques de que real-
ment hagi estat o sigui efectiu, no obstant 
la roda ha estat una de les expressions 
institucionals per visibilitzar aquestes 
agressions, enumerar i difondre-les, en 
conclusió una eina per prendre consci-
ència social sobre els tipus de violència.
• abús econòmic: Tractar d’evitar que 

la dona aconsegueixi treball o que el 
mantingui si ja el té. Obliga a la dona 
a demanar diners. Assignar una men-
sualitat. Apropiar-se dels diners que 
ella guanya. La castiga fins que ella 
renuncia.

• abús emocional: Ridiculitzar a la dona i 
fer-la sentir malament amb ella matei-
xa. Fer-li creure que està boja. Emprar 

jocs mentals i/o psicològics, que fan 
que la pròpia dona dubti del que està 
vivint.

• aïllament: Controlar què fa, amb qui es 
relaciona, amb qui parla, què llegeix, a 
on va, emprant la gelosia com a forma 
de justificació d’aquestes accions.

• Ús de coercions i amenaces: Emprar 
amenaces que fereixen emocional-
ment a la dona; amenaçar la dona amb: 
prendre-li la mainada, deixar-la, agre-
dir-la, acusant-la d’abandonament de 
la llar. Amenaçar amb el suïcidi o amb 
la mort d’ella.

• minimitzar, negar, culpar: Minimitzar 
l’abús sense prendre seriosament els 
interessos de la víctima. Negar que s’ha 
produït un abús. Culpar a la víctima 
de causar el comportament abusiu 
per part del agressor, el que fa que 
aquest no assumeixi la seva part de 
responsabilitat.

• intimidació: Atemorir a la dona mitjan-
çant gesticulacions, mirades o pujades 
de veu. També tirant-li coses, destru-
int la seva propietat, trencant coses 
davant d’ella. Té, doncs, una relació 
directa amb el llenguatge no verbal.

• manipulació de les filles i fills: Fer-la 
sentir culpable del que els hi passi als 
fills i filles. Emprar-los per fer-li arribar 
missatges. Utilitzar les visites a les filles 
i filles com una manera per continuar 
castigant a la dona.

• Privilegi masculí: Tractar a la dona 
com una servent. Prendre les decisi-
ons importants sense consultar a la 
dona. Actuar com el rei de la casa.
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Jaume Fàbrega

MASSAPÀINGREDIENTS

½ kg d’ametlla marcona
½ kg de sucre
aigua (la que admeti)

Renteu les ametlles, crues i repelades, diverses vegades. Escorreu-les i eixugueu-les. 
Tot seguit, passeu-les per la trituradora fins a deixar-les com un granet, no pas com 
una pasta. A continuació, barregeu-hi el sucre i passeu-ho de nou per la màquina tres 
vegades, graduant-la perquè cada cop sigui més fina. Us ha de quedar una massa 
homogènia.
Aquesta massa, generalment, és eixuta; per tant, cal que la humitegeu amb aigua.
Als massapans sovint s’hi afegeix alguna essència o perfum: algunes gotes de llimó, 
vainilla, o bé pela de llimona ratllada.

Pastes amb massapà
Poseu sobre una taula la farina fent un forat al mig, a l’interior del qual hi heu de tirar 
el sucre, els ous batuts, la mantega estovada, el massapà i les raspadures de pela de 
llimona. Barregeu-ho tot bé amb una cullera de fusta, quan la pasta agafi consistència 
pasteu-la amb les mans, afegiu-hi més farina, si s’enganxa als dits. Enfarineu la taula, i 
estireu-hi la pasta amb el corró fins a deixar-la del gruix d’un centímetre. Amb un ganivet 
talleu-la a peces quadrades.
Pinteu-les per sobre amb un pinzell i el rovell diluït amb una mica d’aigua i, tot seguit, 
empolseu-les totalment amb sucre fi. Dipositeu-les en una placa untada amb mantega i 
enfarinada i coeu-les al forn a temperatura moderada durant vint o vint-i-cinc minuts.

La recepta dolça

INGREDIENTS

Ingredients
600 g de farina 
passada pel sedàs
300 g de sucre fi
3 ous
100 g de mantega
200 g de massapà
½ llimona (pela ratllada)
un rovell
sucre per empolsar
mantega i farina per 
a la placa del forn

FARMÀCIES DE GUÀRDIA  DESEMBRE
Dimecres 1 ROSA ALSIUS  Dijous 2 ALBERT MASGRAU  Di-
vendres 3 JOAN GRATACÓS Dissabte 4 MARIA FÀBREGA  
Diumenge 5 MARIA FÀBREGA  Dilluns 6 FRANCESC FIGUE-
RAS  Dimarts 7  ESTEVE ALSIUS  Dimecres 8 JORDI OMEDES  
Dijous 9 NÚRIA BALLÓ  Divendres 10 ROSA ALSIUS  Dissabte 
11 JOAN GRATACÓS  Diumenge 12 JOAN GRATACÓS  Dilluns 
13 EVA LLAVERIA  Dimarts 14 MARIA FÀBREGA  Dimecres 15 
FRANCESC FIGUERAS  Dijous 16 ESTEVE ALSIUS  Divendres 
17 JORDI OMEDES Dissabte 18 ROSA ALSIUS  Diumenge 
19 ROSA ALSIUS  Dilluns 20 ALBERT MASGRAU  Dimarts 21 
JOAN GRATACÓS  Dimecres 22 EVA LLAVERIA  Dijous 23 MA-
RIA FÀBREGA  Divendres 24 FRANCESC FIGUERAS  Dissabte 
25 JORDI OMEDES  Diumenge 26 NÚRIA BALLÓ Dilluns 27 
NÚRIA BALLÓ  Dimarts 28 ROSA ALSIUS Dimecres 29 AL-
BERT MASGRAU  Dijous 30 JOAN GRATACÓS  Divendres 31 
EVA LLAVERIA
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C/ Paper, s/n Tel. 972 58 27 14 - 17820 Banyoles

MENÚ DIARI, RACIONS, SOPARS, ESMORZARS

PUNT DE TROBADA

EL POLÍGON

Menjar per 
emportar

Bones 
Festes!
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CAN BERNAT
Menú diari i de cap de setmana

Cuina catalana, casolana.
Diumenge tancat.

C/ Santa Maria, 5 • 17820 Banyoles
T 972 57 04 98 

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
Menú diari de dimarts a divendres 

10,95€. Menú cap de setmana 
19,95€. Dimecres i caps de 

setmana
C/ Llibertat, 67-69 - 17820 

Banyoles
T 972 746 040 / 627 149 104

RESTAURANT 
L’ESPORTIU BRASA

Menú diari i Menú Cap de setmana
Dilluns tancat. Passeig Dalmau 61

Camp de futbol nou 
T 661 798 191

L’ALL
Esmorzars de forquilla. Menú diari. 

Menjars per emportar.
Dinars i sopars d’empresa

Carrer E, 6, 17844 Cornellà del Terri
T 972 59 51 01

BYPASS
Fleca - Bar - Restaurant Esmorzars i 
menús diaris. Cap de setmana carn 

a la brasa. Parking per a clients
Av. Doctor Tussell, 2 - 17852 Serinyà 

T 972 593 083

RESTAURANTS

VENC EL MILLOR TERRENY de Puig 
Suris a dalt de tot, sense veïns i 
vistes a l’ estany i a Roses, edi-
ficable 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

ANUNCIS PER PARAULES  PUBLIQUEU GRATUÏTAMENT  lagendabanyoles@gmail.com

JARDINS 
A.CREUS

Manteniment i construcció 
de jardins, recs i poda, 

desbrossos i tales.
Telf- 630 265 354 

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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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

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

93 

Dilluns a divendres 
de 5:30h a 22h

Dissabte de 8h a 15h
Diumenge i festius tancat

Ronda Monestir, 80 Banyoles
Tel. 972 57 40 56

Ronda Monestir, 80 Banyoles
Tel. 972 57 40 56

Bones Festes!
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KEBAB

BAR

EL TROBADOR 
Tastet a la carta. Frankfurts, 
Bradwurts, Cervela, Xistorra, 

Pikantwurst, Tirolesa... MENJAR PER 
EMPORTAR C/ Born, 10 - Banyoles

626 100 005 / 972 665 868

BAR FRANKFURT 
EL TRANVIA

C/ Lluís Companys, 290
Entrepans variats - Plats 

combinats.
Tot tipus de begudes.

Diumenge tarda tancat
T 625 448 761

IRIS
Croisanteria - cafeteria

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

BAR EL CAPRITx
Avinguda de Girona, s/n 

Cornellà del Terri.
Tancat diumenge tarda

T 972 59 47 70

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 

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

NUMIDIA - KEBAB - 
PIZZA

Pizzas - dürüm - döner - tajin - 
cuscús - sopa - harira - pollastre a 
l´ast - entrepanes C/ Llibertat, 105 

- Banyoles T 632 969 063
94
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EL TAPEO
TAPES VARIADES, ENTREPANS I VINS

DE DILLUNS A DIJOUS DE 8 MATÍ FINS 11 NIT
DIVENDRES I DISSABTES FINS A LES 12 DE LA NIT

DIUMENGE DESCANS

C/ VALLS 68 - 17820 BANYOLES RESERVES TEL. 972 58 14 72

Bones Festes!



Gaudeix dels millors dolços tradicionals 
per aquestes festes!

Torrons artesans, les cruixents i delicioses neules,
 Troncs de nadal, Tortells de Reis 

i l’estrella del Nadal, els Panettonne

Pg. del Mossèn Lluís Constans, 157 
C.Major, 30- 17820 Banyoles Tel. 972 57 09 34


