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EMERGÈNCIES

Dilluns 9 de maig Serinyà
a partir de les 18h, al pavelló.

Atenció urgent ciutadans 112

Ambulàncies 061

Centre d’Assitència Primària 902 111 444
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ENERGIA VERDA

Mantenim preus estables i competitius

Com anem comentant, la situació al sector elèctric des de fa quasi un any
és de preus extraordinàriament alts, com mai s’havien conegut ni esperat,
amb elevada volatilitat i incertesa.
A l’evolució alcista del preu del gas des de l’abril de 2021, es va sumar
en 2022 la tensió als mercats energètics per la guerra a Ucraïna, el risc
i qüestions lligades al subministrament de gas rus, les tensions MarrocAlgèria que van tancar un dels dos gasoductes que ens uneixen amb el
nord d’Àfrica, les amenaces d’Algèria a encarir-nos el gas o portar-lo cap
a Itàlia... tot amb efecte directe en el preu majorista de l’electricitat.
I finalment les incerteses associades a la resposta institucional i política a
la crisi energètica, tant des d’Europa com des del nostre país, amb possibles efectes col•laterals si el mercat s’intervé sense preveure els efectes
a tota la cadena i tots els agents implicats.
Així, si el preu mitjà de l’electricitat el 2021 va ser 112 €/MWh (més del doble
de la mitjana dels últims cincs anys), al gener 2022 van tenir un preu mitjà
de 202 €/MWh, al febrer 200 €/MWh i al març 283 €/MWh...
En definitiva, vivim una situació extraordinària que ens afecta directament,
a la nostra vida i a la nostra economia, a les empreses, als autònoms i a
les famílies.
Per això, en mig d’aquesta tensió de preus, des d’Agrienergia, continuem
endavant donant als nostres clients tranquil•litat i confiança, i treballem
per poder oferir-vos el millor preu possible per l’electricitat, un preu estable i competitiu.
Aquest és el compromís d’Agrienergia amb les persones, negocis i empreses
que confien en nosaltres, per donar-vos seguretat i estabilitat en mig de
la incertesa mantenint els nostres preus, i per això, amb nosaltres, sabeu
que podeu estar tranquils.
4
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

01

FESTA

DiUMENGE

rem

PAM Race Regatta
Banyoles

Esdeveniment esportiu
de rem que engloba el
XVI Trofeu Pedro Abreu,
el XV Open Internacional
de Catalunya i el XV Trofeu
Ciutat de Banyoles.

FIRA

Fira de la Ramona

Diumenge 1 de maig
A la Fira de la Ramona
trobaràs diferents creadors i
artesans davant l’estany de
Banyoles.

Visita i taller

Filem paper

Diumenge 1 de maig • 11:00 h
Molí de la Farga • 2€

Fes paper de drap com es
feia antigament.
Informació i reserves a
l’Oficina de Turisme de
Banyoles, al 972 58 34 70, per
Whatsapp al 690 853 395
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Festa de la vellesa
FONTCOBERTA

Diumenge 1 de Maig, a
les 11h del matí missa a
l’Església de Sant Feliu de
Fontcoberta acompanyada
per l’actuació de la coral
“Fontcoberta Canta”. En
acabar, a les 12h anirem cap
a Banyoles on agafarem el
Tren Pinxo que ens portarà
a conèixer part de l’Estany
i el centre històric de
Banyoles. Pels volts de les
13:30h anirem tots junts a
dinar al restaurant La Carpa
de Banyoles, on després ,
podrem gaudir de l’actuació
musical del Grup Vell
Galligants que ens oferiran
un repertori de cançons
populars, havaneres...

Visita guiada

PARC NEOLÍTIC DE
LA DRAGA

Diumenge 1 de maig • 11:30 h
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.
Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles,
972 57 23 61

Música

Colina Miralta
Sambeat

Diumenge 1 de maig • 19:00 h
Auditori de l’Ateneu • 12€
Després de tres lustres de
trajecte musical, la seva
saviesa com a músics ens
fa l’efecte que és il·limitada

i la seva capacitat de
sorprendre l’oient, infinita.
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DiLLUNS

Taller d’Astrologia

“Les 12 rodes de la
fortuna”
de 16:30h a 20:30h Preu: 50€
Contacte: 679 382 827
Lloc: Gestalt Banyoles

CURS

Inicia Intensiu de
Mindfulness

de 16:30h a 20:30h Preu: 50€
Contacte: 679 382 827
Lloc: Gestalt Banyoles
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DiMARTS

SESSIONS DE DEBAT

Pla Estratègic
de Cultura de
Banyoles

Grup 5. L’Ajuntament de
Banyoles en el sistema
cultural de la ciutat. Quines
funcions ha de tenir
l’ajuntament en l’acció
cultural de la ciutat?
Hora: 2/4 de 8 de la tarda.
Lloc: Museu Darder.
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DiMECRES

Presentació de
llibre

Quan cridem els
nostre noms,
d’Alba Alfageme

Dimecres 4 de maig • 19 h
La psicòloga Alba Alfageme
acompanya des de fa més
de vint anys, dones que han
patit diverses formes de
violència masclista.
Lloc: La Porta del Món
(Josep Maria Bohigas, 30,
baixos, Banyoles)
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DiJOUS

Club de lectura
infantil

El primer cas

Dijous 05 de maig • 17:00 h
Biblioteca Pública

D’Ulf Nilsson.El comissari
Gordon, un gripau amb
molta experiència com a

policia, haurà de resoldre el
cas. I encara que sembla
senzill, no ho és, perquè
s’està fent fosc, s’ha posat
a nevar i hi ha un misteriós
animaló implicat en el
robatori.
Conductor: Xavi Garcia,
bibliotecari
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Lloc: La Porta del Món
(Josep Maria Bohigas, 30,
baixos, Banyoles)

TALLER

Musicoteràpia

DiVENDRES

Festa

Festa del Roser de
Serinyà

Veure programa a la Pag. 39

2a Jornada Drets
en el lloguer d’un
habitatge

Se’t fa difícil
accedir a
l’habitatge? No
pots assumir el
preu del lloguer?

Divendres 6 de maig • 19 h
Les problemàtiques
de lloguer i accés a
l’habitatge són estructurals
i van lligades als canvis
econòmics de les darreres
dècades a l’Estat espanyol,
que ha legislat en contra de
l’habitatge com un bé de
primera necessitat.

Bany de so reharmonitzant.
Gongs, Bols Tibetans,
Còsmic Chimes, Pulse Tubes
Hora: 19:30 h / 15€
Inscripcions: 619 905 153
Lloc: Centre Om Banyoles

Sortida

Sortida nocturna
amb observació
astronòmica

Divendres 6 de maig • 21.30h
Amb el Centre Excursionista
pel Pla de Martís. Hi haurà
telescopis per observar el
cel de nit. Caldrà frontal
(amb llum vermella a la zona
d’observació)
Consultar pàgines internet.
astrobanyoles.org / info@
astrobanyoles.org
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Col·loqui debat

DiSSABTE

PEDALADA

Pedalada
reivindicativa
Olot-BanyolesGirona
Dissabte 7 de maig
Sortida 8h Olot
Arribada 14h Girona

La pedalada surt de Olot a
les 8h, fa avituallament a
Banyoles al voltant de les
12h i arriba a Girona a les
14h amb dinar popular i
concerts. Hi haurà remolc
per les bicicletes de
Banyoles a Olot i al tornar
(18h) des de Girona a
Banyoles. Preus i hores al
formulari.
A Banyoles, des de les
11.30, tindrem preparat el
avituallament, a més d’un
punt d’informació sobre
transport sostenible, música
i, un cop arrivi la gent amb
bicicleta, parlaments.
Adreça per formulari: https://
usem.liberaforms.org/
movemnostransportpublic

Taller

Adolescència i
emocions

Hora: 10:30 - 12:00 h / 15€
Inscripcions: 629 570 126
Raquel Padrós
Lloc: Centre Om Banyoles
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Idees sobre un
sistema educatiu
per a Catalunya
Dissabte 7 de maig • 11 h
A càrrec d’Albert Bayot,
director de l’Institut de
Sarrià Lloc: Museu Darder

Visita guiada

Parc Neolític de la
Draga

Dissabte 7 de maig • 11:30 h
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.
Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles,
972 57 23 61

Vers l’estany

Maria Callís
Cabrera

Dissabte 7 de maig • 12 h
Pesquera Gimferrer
RECITAL POÈTIC / Gratuït

Premi Carles Riba de
poesia l’any 2016 per La
Ciutat cansada. Maria Callís
Cabrera (Girona, 1983) és
una de les poetes més
potents de l’escena actual,
com ho demostra el fet que
diversos grups i cantants
hagin posat música als seus
versos.

Conductor del cicle: JoanLluís Lluís, escriptor i
periodista.

Taller

Mandalas i Elements

Tallers d’arts expressives i
rituals psico-corporals,
Dies: 7/05 i 21/05, 4/06 i
18/06 de 18:00 a 20:00 h
Preu: 4 sessions 60 €, sessió
solta 25 €
Facilita: Stella Evangelidou @
stella.anasa
Inscripcions: 651 102 827
Lloc: Gestalt Banyoles

VISITA GUIADA

Interiors d’algunes
esglésies

Dissabte 7 de maig • 18:00 h
Lloc de trobada Davant de
l’església de les Carmelites
Amb motiu de la publicació
del llibre “Iconografia
religiosa del Pla de l’Estany”
els seus autors, Jordi
Galofré, Josep M. Massip i
Miquel Rustullet, organitzen
una visita guiada a diverses
esglésies de Banyoles per
donar a conèixer alguns
dels principals elements
iconogràfics que en formen
part. El recorregut serà:
Església de les Carmelites, on
podrem veure les pintures
de Melcior Domenge i la
imatge de la Mare de Déu
del Carme, entre d’altres.
Capella de la Mare de Déu de
la Providència de la institució
religiosa de Casa Nostra, on
veurem la imatge de santa
Gemma Galgani.
Església de la Clínica Salus on
coneixerem les escultures
de Ramon M. Carrera i
els vitralls i esgrafiats de
Domènec Fita.

Visionario®

a
r
e
v
a
m
i
r
p
a
l
Encetem

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

El senyor de les
Baldufes

Dissabte 7 de maig • 18:30 h
Plaça Xesco Boix

Didascàlia Companyia de
Teatre
Una obra per gaudir i
pensar, per recordar la
generació que era jove a
la Catalunya dels 80 i per
reflexionar també sobre el
xoc generacional dels joves
(i especialment de les joves)
d’avui amb els de fa trenta o
quaranta anys.

de mar

Diumenge 8 de maig
Estany de Banyoles

Visita guiada
Benvingudes i benvinguts
al petit gran Circ de les
Baldufes! Passeu, passeu
que les artistes d’avui són
de totes mides i vingudes
d’arreu.
Durada: 50 minuts
Organitza: T tela

Visita guiada

Vilauba en 3D.
Entrem a la vil·la
romana

Dissabte 7 de maig • 17:00 h

La Vil.la fou un centre
d’explotació del territori,
que funcionà durant gairebé
tot el període romà.
Preu: 4 euros; més grans de
65 anys, 2,5 euros; menors
de 6 anys, entrada gratuïta
Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles,
972 57 23 61

Teatre

Obra Completa

Dissabte 7 de maig • 20:00 h
Factoria d’arts • 12€
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Entrem al
laboratori de
nàiades

Diumenge 8 de maig • 11 h
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DiUMENGE

Marxa

Marxa solidària
contra el càncer

El diumenge 8 de maig, vine
a la marxa solidària contra
el càncer.
Sortim del camp de futbol
de Cornellà del Terri entre
les 8 i les 9 del matí
Organitza: Oncollliga Girona
delegació de Cornella del
Terri i Palol de Revardit
Més informació i inscripcions
a www.cornelladelterri.cat

Prova esportiva

Campionat de
Catalunya de llaüt

Punt de trobada: Camp de
Futbol de Banyoles.

caminada

“Fem drecera”
Esponellà

Diumenge 8 de maig • 10 h

Dificultat: baixa
Distància total: 4,5 km
Sortida: 10 h
Punt de sortida/arribada:
Plaça 1 d’Octubre
Inscripció anticipada: 5€ per
persona/caminada (www.
ceplaestany.cat)
Menors de 12 anys gratuït
Més informació www.
ceplaestany.cat

Activitat familiar

Entre la pedra i
l’aigua

Diumenge 8 de maig • 11 h
Plaça Major

Joc familiar dinamitzat de
descoberta del barri vell
Informació i reserves a
l’Oficina de Turisme de
Banyoles, al 972 58 34 70, per
Whatsapp al 690 853 395

Festival Recòndit

Jo Jet i Maria Ribot
Diumenge 8 de maig • 12:30h
Castell d’Esponellà
Un duet de guitarra i dues
veus que es mou entre

el pop, l’indie i la cançó
d’autor i que canta amb una
sensibilitat i una intensitat
emocional que no deixen
indiferent a ningú.

Abans del concert:
10h: Ruta circular de
descobriment del territori.
Preu: 5€. Amb reserva
prèvia.
11h: Instal·lació de jocs i
malabars. Activitat gratuïta
sense reserva prèvia.
11:30h: Visita guiada al
Castell d’Esponellà a càrrec
de Marc Font. Entrada
gratuïta amb reserva.
També hi haurà servei de
bar a càrrec de l’AFA.

Concert

Concert del cor
Quarts de quinze

Diumenge 8 de maig • 16 h
El cor Quarts de quinze és
una colla d’amics que s’ho
passen pipa trobant-se per
cantar junts. La música és el
seu lligam.
Lloc: La Porta del Món
(Josep Maria Bohigas, 30,
baixos, Banyoles)

Teatre

Obra Completa

Diumenge 8 de maig • 19:00 h
Factoria d’arts • 12€
Didascàlia Companyia de
Teatre
Una obra per gaudir i
pensar, per recordar la
generació que era jove a
la Catalunya dels 80 i per
reflexionar també sobre el
xoc generacional dels joves
(i especialment de les joves)
d’avui amb els de fa trenta o
quaranta anys.
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CINEMA DOCUMENTAL

DiJOUS

XERRADA

Fe i llibertat

Dijous 12 de maig • 20:00 h
Auditori de l’Ateneu • 3 €

Dijous culturals

Què passa quan un amor
prohibit floreix en un
convent de clausura?
Com s’encaixa una crisi
d’identitat en una vida
devota?
A càrrec de Kimi Turró.
La xerrada es podrà seguir
en directe pel canal de
youtube dels Museus de
Banyoles.
Més info i reserves al Museu
Darder, al 972 57 44 677
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Hora del conte

Veure programa a la Pag. 26

Dijous 12 de maig • 17:30 h
Biblioteca Pública• gratuït

A càrrec de Meri Yanes
Els meus avis tenien tota
la casa plena de contes.
Els recollien de tot arreu i
els van guardar dins d’una
maleta màgica. Si voleu que
s’obri només heu de dir:
“Que surtin els contes, que
els volem escoltar!”

Divendres

Festa Major

Festa Major de
Porqueres

CONTES EN ANGLÈS
Dissabte 14 de maig
12:00 h Biblioteca Pública
Contes de petit format
per a infants de 5 a 10
anys perquè gaudeixin
de la narració en anglès
en un espai tranquil i
agradable, i en acabat,
pintin els personatges de les
històries.

Visita guiada

Banyoles
medieval: del
carrer al monestir

Dissabte 14 de maig • 17:00 h
Museu Arqueològic • 4€

meditació

Introducció al
Curs de Kriya Yoga

Meditació amb mantra
personal, amb Swamini Ajna
Vamadevananda.
Hora: de 19 a 20h.
Sessió gratuïta. Cal
confirmar assistència:
637 441 406 (Ajna)
Surya Escola de Ioga Ctra. de Cmós,
75 Banyoles
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DiSSABTE

Story time

Dijous 12 de maig • 17:00 h
Museu Darder• gratuït
T’estimo gràcies (un camí per
transitar el dolor).

Els contes de la
maleta de Can
Font

14

Passejarem pels carrers
per conèixer com es va
fundar Banyoles i com s’hi
vivia durant l’edat mitjana
i arribarem al monestir de
Sant Esteve on visitarem
una joia del s.XV, l’Arqueta
de Sant Martirià, una de les
peces més remarcables
de l’orfebreria medieval
catalana.
Preu: 4 euros; més grans de
65 anys, 2,5 euros; menors
de 6 anys, entrada gratuïta
Més info i reserves al Museu
Arqueològic, 972 57 23 61

XERRADA

El so de les
nostres
campanes.

Lloc: El Tint. A les 18h.
Més info: Centre d’Estudis
Comarcals 872 20 26 23

fenòmens naturals. Com
s’ho van fer per descobrir
les distàncies entre els
cossos celestes, i quins
conceptes matemàtics
van necessitar per fer tots
aquests raonaments?

Presentació

Guanyadors
del Premi
Astrobanyoles
(12a edició)

Dissabte 14 de maig • 18:00 h
Museu Darder

XERRADA

Tardes de Ciència
Descobriment de
l’espai més proper

Dissabte 14 de maig • 19:00 h
Museu Darder
A càrrec de Quim Tarradas,
matemàtic. A l’Edat Antiga
l’interès es centrava en
buscar respostes que
permetessin predir diferents

sales tota mena de personatges, ha viscut algunes
polèmiques i sobretot ha
anat recopilant anècdotes
i objectes amb una història
al darrera. L’Íngrid Calpe i
en Miquel Torrent escenificaran amb un punt d’ironia
alguns d’aquests fets, reals
o llegendaris.

Visita guiada

Memòries del
Darder

Dissabte 14 de maig • 22:00 h
Museu Darder • Gratuït
ACTIVITAT ADAPTADA AMB
LLENGUATGE DE SIGNES PER
A SORDS EMMARCADA DINS
LA NIT DELS MUSEUS
El Museu Darder és una
institució emblemàtica de
la ciutat de Banyoles que
al llarg dels seus més de
100 anys d’existència ha
vist passar per les seves

Fusió Moda

15

DiUMENGE

FIRA

Fira de la Ramona

Diumenge 15 de maig
A la Fira de la Ramona
trobaràs diferents creadors i
artesans davant l’estany de
Banyoles.

NOVA COL·LECCIÓ PRIMAVERA ESTIU
C/ de la Llibertat, 44 Banyoles T. 972 58 02 60
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Motor

XII TROBADA DE
VESPES

“Memorial Quim Costabella”,
en record d’un dels socis
fundadors de l’entitat i
principal instigador de
l’activitat, que ens deixava
prematurament el 31
d’octubre del 2020.

Horari inscripcions: de 8:30h
a 9:30h, davant del Pavelló
Municipal d’Esports de
Porqueres
Sortida: 9:30h, recorregut
de 12 Km amb aturada
per esmorzar de forquilla
i ganivet a Fang Aventura
(Sant Miquel de Campmajor)
Arribada: 12:00h
La jornada es tancarà
amb un refrigeri pels
participants, mentre
es lliuren els detalls i
reconeixements especials
de la trobada.
Concert musical a la Plaça
Major: a partir de les 12:30h

Sortida

Conèixer el Pla de
l’Estany

Serinyà. Plaça de
l’Ajuntament. Pla de Martís.
Aulina reclamadora. Mirador
de la Torre de l’Hereu.
La Central i la resclosa.
Aiguabarreig rius Ser i Fluvià.
Nucli de Serinyà. Recorregut
de cap a 10,5 km, força
planer.
Lloc: Correus de Banyoles. A
les 9.15h.
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Inscripció prèvia a www.
cecbanyoles.cat abans del
dia 12 de maig.

FESTA

Festa del Roser
FONTCOBERTA

Diumenge 15 de maig
La diada començarà amb
la cantada tradicional
de goigs per diferents
indrets del poble. Podem
recuperar l’activitat després
d’haver estat anul·lada per
la pandèmia els 2 darrers
anys.
A les 11h: Missa en honor a la
Mare de Déu del Roser.
Es farà la cantada de Goigs i
s’acabarà amb un refrigeri a
la Plaça Major.
A les 15:30: Activitat
adreçada al públic infantil
A les 19h: Actuació de “Lo
Pau de Ponts”, conegut
per les seves cançons i
paròdies que penja al seu
canal de Youtubei per la
seva col·laboració a l’equip
de “El fricandó matiner” de
RAC 105.

Activitat familiar

Descobrim els
insectes

Diumenge 15 de maig • 11 h
Museu Darder • 4€

on viuen, com canvien al
llarg de la seva vida?...en
família i al Museu Darder ho
descobrireu. Ep! Els hi farem
una casa...
Més info i reserves al Museu
Darder, al 972 57 44 67

Cinema familiar

La rata pirata

Diumenge 15 de maig • 17 h
Auditori de l’Ateneu • 5€

Aneu amb compte amb la
rata pirata, el bandit més
llaminer de tots! Damunt del
seu cavall, roba el menjar
dels viatgers que troba pel
camí, fins al dia en què es
creua amb algú més astut
que ell…

MÚSICA

Presentació de la
nova temporada
del Grup Retorn

Diumenge 15 de maig • 19 h
Teatre Municipal • 10 €
El grup Retorn és una
formació de 4 persones que
canta Havaneres i Cançó
catalana.
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DiMARTS

Club de lectura
Quan arriba la primavera
i els insectes ja surten a
visitar-nos... t’atreveixes a
classificar-los? Vols saber
com són, què mengen,

Barri llunyà

Dimarts 17 de maig • 19 h
Museu Darder
De Jiro Taniguchi, adap.
gràfica de Frédéric Boilet

PVC, ALUMINI I VIDRE
SISTEMES DE CONTROL SOLAR

AUTOMATISMES

TANCAMENTS EXTERIORS

DOMÒTICA I CONTROL D’ACCÉS

Cortina de vidre

Finestres de PVC - Fusta

Porta seccional

Pèrgola bioclimàtica

Porta automàtica
Tanca i porta de jardí

Persiana apilable i orientable

Porta d’entrada

Contra finestra

C/ Sant Andreu, 4 · Porqueres · Tel. 972 090 620 · 669 038 981
info@finestra.cat · www.finestra.cat
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
Qui no ha pensat mai
a reviure el passat per
corregir errors o canviar
algunes decisions crucials?
Això canviaria a millor la
teva vida o les d’aquells
que t’envolten? O les
conseqüències dels teus
nous actes resultarien ser
fins i tot pitjors?
Conductors: Marta Bramon i
Albert Torrescasana
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DiMecres

portes obertes

Dia Internacional
dels Museus

Dimecres 18 de maig
Visita lliure al Museu Darder

Preu: 15€
Inscripcions: 657028587
Lloc: Gestalt Banyoles

Dansa Extàtica

Hora: de 11:45 a 13:45h,
facilita Júlia Mora.
Preu: 15€
Inscripcions: 677095273
Lloc: Gestalt Banyoles
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Hora: de 18h a 20h amb
Marta Trigo i Serres.

16

Del 20 al 22 de maig •
Estany de Banyoles

Teatre

La cita

Dijous

Club de lectura en
anglès

De Profundis

Dijous 19 de maig • 20 h
By Oscar Wilde
Lloc: Llibreria l’Altell
Moderator: Matthew Tree

DiVENDRES

CAMÓS

Taller de Tantra

Campionat
d’Espanya
d’Aigües Obetes

Divendres 20 de maig • 20 h
Teatre Municipal • 12€

20
TALLER

Prova esportiva

FESTA MAJOR DEL
ROSER 2022
VEURE PROGRAMA A LA PÀG. 43

Una consulta mèdica es pot
convertir en un camp de
batalla quan no s’ajusta bé
l’agenda i coincideixen la
dona, l’amant, la “querida”
la massatgista i l’últim
“ligue” de Tinder...

XERRADA

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

Divendres 20 de maig • 19 h
Museu Darder• gratuït

Aportació Voluntària. Cal
confirmar assistència: Lidia
(662 670 428) Daya (636
284 788)
Hora: divendres 20 de maig
de les 19:30 a 21 h.
Surya Escola de Ioga Ctra. de Cmós,
75 Banyoles

A càrrec de Laia Sarquella,
enginyera química.
No només el sol i el vent
ens ajudaran a aconseguir
els objectius climàtics i
energètics, haurem de
saber aprofitar tots els
mitjans disponibles per
fer-ho. Quins productes
ens poden proporcionar
energia? Quins són els
avantatges d’aprofitar-los?
Més info i reserves al Museu
Darder, al 972 57 44 67

Taller

Tastet de Reiki
grupal

(amb Lidia Boada i Daya
Aulet, mestres de Reiki)

SESSIÓ

Kirtan

Mantres i ressonàncies
Hora: 19:30 h / 15€
Conduït per l’Ànnia
Lloc: Centre Om Banyoles

Visita guiada

de 6 anys, entrada gratuïta.
Més info: Tel. 972 572 361
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DiSSABTE

CAMÓS

FESTA MAJOR DEL
ROSER 2022
VEURE PROGRAMA A LA PÀG.

Activitat familiar

El joc #debanyoles
Dissabte 21 de maig • 11:30 h
Plaça Major • activitat gratuïta

Robatori sacríleg
al Monestir de
Banyoles

Divendres 20 de maig • 22 h
Monestir de Sant Esteve
11 de gener de 1980, de
nit, en la foscor, quan
tothom dorm, un dels
tresors més preuats
de Banyoles descansa
tranquil·lament fins que
desapareix... Seguirem la
pista per descobrir qui i
com va cometre aquest
robatori sacríleg... Ens hi
acompanyes?
Preu: 4 euros; més grans de
65 anys, 2,5 euros; menors

Tira el dau, avança les
caselles, supera els reptes
i respon a les preguntes.
Posa a prova tot el que
saps de Banyoles! Tu i el
teu equip sereu els primers
a acabar de fer la volta a
l’Estany?
Més info i reserves al Museu
Arqueològic, al 972 57 23 61
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
Taller

Formació en
Campanes de vent
i Harmonització

Mantres i ressonàncies
Hora: 10:30 - 13:30 h / 35€
Possibilitat d’adquirir les
campanes.
Inscripcions: 619 905 153
Lloc: Centre Om Banyoles

Taller

“L’art de Viure’t”

de l’Estany fins al centre de
Banyoles per conèixer el
desenvolupament industrial
de la ciutat, tant vinculat a
la presència de l’aigua.
Més info: Tel. 972 572 361

Surya Escola de Ioga Ctra. de Cmós,
75 Banyoles

Visita guiada

El Rec Major: un
passeig històric i
natural

Dissabte 21 de maig • 17:00 h
Lloc de trobada: Banys Vells

Sessió

Tameana

Sessió dirigida de relaxació
i bany vibracional amb
sanació Reiki
Aportació Voluntària
Hora: dissabte 21 de maig de
17 a 18 h.
Més informació: Daya Aulet
(636284788)

Dansa Extàtica

Hora: de de 18 a 20h, facilita
Júlia Mora.
Preu: 15€
Inscripcions: 677095273
Lloc: Gestalt Banyoles

Teatre

La cita
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“Fem drecera”
Palol de Revardit

Diumenge 22 de maig • 10 h

Dificultat: baixa
Distància total: 5,6 km
Sortida: 10 h
Punt de sortida/arribada:
castell de Palol de Revardit
Inscripció anticipada: 5€ per
persona/caminada (www.
ceplaestany.cat)
Menors de 12 anys gratuït

La llegenda del
drac de Banyoles

Diumenge 22 de maig • 11:00h
Escola de Natura

DiUMENGE

Fira de la Ramona

18

VEURE PROGRAMA A LA PÀG.

Activitat familiar

Dissabte 21 de maig • 20 h
Teatre Municipal • 12€
Una consulta mèdica es pot
convertir en un camp de
batalla quan no s’ajusta bé
l’agenda i coincideixen la
dona, l’amant, la “querida”
la massatgista i l’últim
“ligue” de Tinder...

FIRA

Itinerari que ressegueix el
recorregut del rec Major des

FESTA MAJOR DEL
ROSER 2022
caminada

Sessió
Taller de creativitat, per
experimentar amb diferents
materials i crear obres d’art
fruit de l’espontaneïtat, la
intuïció, la introspecció i la
diversió.
Més informació: Daya Aulet
(636284788)
Hora: dissabte 21 de maig de
11 a 13 h.

CAMÓS

Diumenge 22 de maig
A la Fira de la Ramona
trobaràs diferents creadors i
artesans davant l’estany de
Banyoles.

Titelles, jocs i taller.
Informació i reserves a
l’Oficina de Turisme de
Banyoles, al 972 58 34 70, per
Whatsapp al 690 853 395

Taller

introducció al
camí del tè (CHA
DO) i l’encens
(KAOH DO)

Amb Carles Alives i Marta
Alives
Hora: diumenge 22 de maig
de 10 a 14 h
Més informació: emiliu@
lateteriadelbarrivell.cat

Visita guiada

PARC NEOLÍTIC DE
LA DRAGA

Diumenge 22 de maig • 11:30 h
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.
Info i reserves: 972 57 23 61

Festival Recòndit

Concert Mabel
Flores a Palol de
Revardit

Diumenge 22 de maig • 12:30h
Palol de Revardit

Cançó d’autor mestissa,
amb sons rumbers, lletres
compromeses, feministes i
optimistes i un directe que
desprèn una connexió i una

complicitat extraordinàries
amb el públic.
Abans del concert:
10h: Ruta circular amb visita
al Pou de Glaç. Preu: 5€.
Amb reserva prèvia.
11h: Instal·lació de jocs i
malabars. Activitat gratuïta
sense reserva prèvia.
11:30h: Mostra de cerveses
artesanes a càrrec de FdL
Beer Project. També hi
haurà servei de bar

Teatre la Conillera

Gagsontrix

Lloc: La Conillera de
Borgonyà Hora: 18h
Preu 5 € anticipada i 8
€ taquilla a partir de les
17:30h.
Entrades i més informació:
www.cornelladelterri.cat

Teatre

La cita

Diumenge 22 de maig • 19 h
Teatre Municipal • 12€
Una consulta mèdica es pot
convertir en un camp de
batalla quan no s’ajusta bé
l’agenda i coincideixen la
dona, l’amant, la “querida”
la massatgista i l’últim
“ligue” de Tinder...

CINEMA

Libertad

Diumenge 22 de maig • 19 h
Auditori de l’Ateneu • 4,5 €

Després de molt de temps
sense coincidir a la seva
casa d’estiueig, la família
Vidal passa les últimes
vacances amb la seva àvia
Àngela.
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DiMARTS

SESSIONS DE DEBAT

Pla Estratègic
de Cultura de
Banyoles.

Sessió pública de retorn als
grups
Hora: 7 de la tarda.
Lloc: Auditori de l’Ateneu
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DiJOUS

PRESENTACIÓ LLIBRE

Fronteres

Dijous 26 de maig • 19 h
Sala d’actes del Museu Darder
De Vicent Partal
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Divendres

È BO, È MEL!
II Setmana
Gastronòmica i
Floral

Del 27 de maig al 6 de juny
de 2022 endinsa’t a la
gastronomia i al patrimoni
cultural #debanyoles!
Descobreix en els múltiples
establiments de restauració
de la ciutat una fusió
de productes locals,
gastronomia i espectacles
de petit format, per a tots
els gustos i edats.
I, del 3 al 6 de juny no et
perdis la 44a Exposició de
Flors amb muntatges florals
al Monestir de Sant Esteve,
als aparadors de molts dels
establiments comercials
de la ciutat, a més d’altres
espais a descobrir, com les
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
21 pesqueres de l’Estany
decorades per a l’ocasió
per part dels alumnes
dels centres educatius de
Banyoles i comarca.

Club de Lectura
Cornellà del Terri

28

IOGA

DiSSABTE

Taller

Ioga en Família a
la Natura

Infància i emocions

El Sentit d’un Final
de Julian Barnes
Divendres 27 Maig.
Hora: 19h
Lloc: Casal de la Gent Gran.

PRESENTACIÓ LLIBRE

Memòries de
Josep Montañà

D’hermano de La Salle a
primer director de l’Institut
de Banyoles.
Divendres 27 de maig • 19 h
Espai Eat Art (Plaça Major, 33)
A càrrec de l’escriptor
banyolí J.N. Santaeulàlia
i el lector Miquel Torrent.

Hora: 10:30 - 12:00 h / 15€
Inscripcions: 629 570 126
Raquel Padrós
Lloc: Centre Om Banyoles

Activitat familiar

Animals del passat: excavem-los!

Dissabte 28 de maig • 11:00 h
Museu Darder

FESTIVAL
D’EMERGÈNCIES
MUSICALS
DE BANYOLES

La Muralla
22.00 h – DJ Cardenal (jazz,
soul, R&B)

20

Activitat familiar

Avui fem de
neolítics!

Dissabte 28 de maig • 17:00 h
Parc Neolític de la Draga • 5€

Visita a l’interior de les
cabanes per tal d’endinsarnos en la vida quotidiana
dels homes i les dones del
neolític.
Més info i reserves al Museu
Arqueològic, al 972 57 23 61

28è FEMJAZZ!

Espai Eat Art
20.00 h – Amidea Clotet (free
jazz)

Al parc de l’Ametller
Amb Imma Hombrados: 620
200 209
Hora: dissabte 28 de maig a
les 11 h

Activitat paral·lela a
l’exposició “Empremtes del
passat”
Ho vols saber tot sobre
la paleontologia? Tens
curiositat per saber com es
crea un fòssil, o com eren
els animals que vivien a les
nostres terres fa milions
d’anys?
Més info i reserves al Museu
Darder, al 972 57 44 67

Taller

Constel.lacions
Familiars i
Quàntiques

Hora: de 16h a 20h
Facilita: Anna Freixa
Terradas
Preu: 60€ constel.lar;
participació gratuïta
Inscripcions: 650578415
Lloc: Gestalt Banyoles
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
FESTIVAL
D’EMERGÈNCIES
MUSICALS
DE BANYOLES

Informació i reserves a
l’Oficina de Turisme de
Banyoles, al 972 58 34 70, per
Whatsapp al 690 853 395

28è FEMJAZZ!
La Muralla
14.00 h – Dinar popular
16.00 h – Xerrada “El jazz a
la Catalunya de la Segona
República”, a càrrec d’Irene
Valle

FESTIVAL
D’EMERGÈNCIES
MUSICALS
DE BANYOLES

28è FEMJAZZ!
18.00 h – Trio Nilo (jazz
modern)
Auditori

20.30 h – Cristina Miguel
(producció pròpia – jazz
modern)
23.00 h – 97onzas & KIW
(rap-jazz)
00.30 h – Saikel deejay
(música negra)
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La Muralla
11.00 h – La dona del sac
(concert infantil)
12.30 h – Batalla de big bands
(EMMB i escoles convidades)
15.00 h – Els Benítez
(versions, estàndards)

16.00 h – Víctor Carrascosa
Quartet (jazz modern)

CursA

III Cursa de la
Dona del Pla de
l’Estany

DiUMENGE

Visita guiada

Ruta de les
pesqueres

Diumenge 29 de maig • 11:00h
Oficina de Turisme
Descobreix-les per fora i per
dins!
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Cursa de la dona de
caràcter solidari on tots els

beneficis es destinen a la
Fundació Oncolliga Girona.
Recollida samarretes al
pavelló de Porqueres, 26 i 27
de maig de 18h a 20h. 28 de
maig de 10h a 13h.
Lloc: Pavelló municipal de
Porqueres
Donatiu: 10€, Inscripcions
a www.oncolligagirona.
cat fins el 15 de maig
amb samarreta. A partir
d’aquesta data una motxilla.
Recorregut: 7km.
Organitza: Fundació
Oncolliga Girona –
Ajuntament de Porqueres

Curs

Iniciació al Reiki

L’energia Sanadora a les
teves mans. Amb Lídia
Boada (662670428)
Hora: diumenge 29 de maig
de 10 a 14 h i de 16 a 19h

05

DiUMENGE/juny

FESTA MAJOR

SORDS

MATÍ A LES 11 OFICI,
acompanyat de l’orquestra
LA PRINCIPAL DE BANYOLES
a la sortida 1/2 audició de
sardanes a la plaça.

EXPOSICIONS
Del 02.05.22 al 10.06.22
BIBLIOTECA PÚBLICA
EXPOSICIÓ DOCUMENTAL

Del 4 al 31 de maig
LA PORTA DEL MÓN

Fins al 6 de juny
MUSEU DARDER

LLUM I AIGUA.
Exposició de Susan
Baker

EMPREMTES DEL
PASSAT

“Extra! CÒMIC 2022”

Una mostra d’algunes de
les novetats més recents.
El còmic és una narració
seqüencial d’il·lustracions
que expliquen una història. Considerat el novè art,
en l’actualitat viu una era
daurada. La irrupció de
nous creadors i l’exploració
de diferents formats i tècniques han revolucionat el
gènere.

Aquesta exposició vol ser
una aproximació al món
de la paleontologia, centrant-nos en què és i com
es forma un fòssil, tot gaudint i fent un joc amb una
selecció de fòssils trobats,
la majoria d’ells, a Catalunya. Farem junts un viatge
en el temps descobrint animals i plantes que van viure
ara fa milions d’anys.
Organitza: Museu Darder de
Banyoles, Ajuntament de
Banyoles.
Produeix: Joan Condal.
ENTRADA GRATUÏTA

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

Llum i aigua, dos elements
imprescindibles per a la vida
i dos elements d’una bellesa extraordinària que donen
títol i contingut a l’exposició
de quadres de Susan Baker.
Formada amb Gonçal Tabuenca i amb altres estudis
banyolins, Baker presenta
olis de petit format que reflecteixen paisatges reals,
la majoria del nostre entorn
més proper.

Residència
per a gent gran

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

Tel. 972 58 04 63
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FOTO RECORD

Baco. Santa Cecília 1975 (plaça Major). Autor F.Xavier Butinyà

Concert de Toxic Aliosha’s al soterrani del Bar Europa. Cedida per Manel Soldado
24

Camps de conreu al voltant de l’església de Santa Maria de Porqueres. 1940-1950. Col·lecció
Lluís Martí. Arxiu Comarcal Pla de l’Estany

Vista de la
façana de
l’església de
Santa Maria
de Porqueres
amb unes
oques just a
davant. 19401945. Autor:
Desconegut/
da. Arxiu
Comarcal Pla
de l’Estany
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PROGRAMA FESTA MAJOR DE PORQUERES
DIVENDRES 13 DE MAIG
A les 21 h al Pavelló municipal
Pregó a càrrec de
l’Associació d’educació en el
Lleure Escambell i presentació
del cartell de Festa Major amb
l’autora, Anna Batlle.
A continuació focs artificials
amb Gàrgoles de Foc.
A les 23 h a la Zona Esportiva
Concert a l’aire lliure amb:

PELUKASS
SEIKOS
ELI RODRÍGUEZ

DISSABTE 14 DE MAIG
De les 10 a les 12.30 h a

l’Estudi Taller Carles Fontserè
Jornada de portes obertes
a l’estudi de l’artista Carles
Fontserè.
A les 10.30 h al Pavelló

municipal

Exhibició de gimnàstica
artística amb el GAP.
A les 11 h als Jardins de

l’Ajuntament
Inauguració de la 15a

Exposició de flors i 12a
Festa d’Homenatge a la
vellesa.
A les 11.30 h a la pista
coberta de l’Escola l’Entorn

Teatre de carrer familiar:
Full House de la Cia. Eléctrico

28.
Entrada gratuïta fins a
completar l’aforament. Apte
per a tots els públics.
A les 12.30 h a l’Estudi

Taller Carles Fontserè
26

Vermut musical amb Maria
Hein
Preu: 5 € amb vermut inclòs
- Venda d’entrades a www.
rereltelo.cat
Amb la col•laboració de Vins
Vidart
Concert de cloenda de la 7a
edició de RERELTELÓ

Santa Maria de Porqueres.

Ofici solemne

A les 13 h a la Plaça Major
Concert - vermut amb La

Ludwig Band

A les 16.30 h als Jardins de

A les 18 h a la Plaça major.
Concert familiar de Dàmaris
Gelabert amb l’espectacle
“Mou el cos”

16è. Aplec de primavera

A les 19 h al Pavelló

A 17.30 h a la Plaça Major

Montecarlo

l’Ajuntament

amb la Principal de Porqueres.

Trobada castellera amb Els

Esperxats de l’Estany, i les
colles convidades Castellers
de Castellar i Castellers de
Mollet. Al finalitzar concert
amb La Puça Diatònica.
A les 23 h a la Zona

Esportiva
Concert a l’aire lliure amb:

JAZZWOMAN
EBRI KNIGHT
ROKO BANANA

DIUMENGE 15 DE MAIG

municipal
Concert i ball amb La

DILLUNS 16 DE MAIG
Durant tot el matí

Esmorzar del Ganut

Establiments participants:
Restaurant Casa Maria,
Restaurant Les Estunes,
Bar Els Minairons, Bar La
Paradeta, Bar La Pedrera i El
Bar Zona Esportiva.
A partir de les 11 h als
Jardins de l’Ajuntament
Taller familiar. Recomanat a
partir de 6 anys.

A les 9.30 h davant de
l’Escola l’Entorn
Sortida de la 12a Trobada
de Vespes “Memorial Quim
Costabella”
A les 12 h refrigeri i
homenatge a Quim Costabella.

Parc de joc infantil amb
rocòdrom, minigolf, karts,
castell inflable i tallers
infantils.
Preu: 5 €

A les 10 h als Jardins de

A les 20 h a la pista coberta

l’Ajuntament

Trobada de puntaires
A les 11 h a la Zona

Esportiva L’espardenyada

A les 12 h a l’Església de

De les 16 a les 19 h a la

plaça del Quiosc

de l’Escola l’Entorn.
Concert amb el grup

Cabotatge Havaneres.
Seguidament, Sopar amb la
Gran Vedellada. Cal portar

coberts i got.
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Un Banyoles crític

No és
culpa
teva
Guillem Lloret i Triola
@lloretitriola

Hi ha poques coses que
aglutinin tant els joves com
ho fa el sentiment de pressió
d’haver de complir unes
expectatives deixades per
les generacions anteriors. No
trobaríem consens en quins
ídols ens representen ni en
quins són els nostres principals problemes, però sí en
patir, tots els joves, problemes de salut mental.
M’explicava una amiga que,
després d’una sessió d’orientació laboral on es plantejava
als alumnes d’un màster què
voldrien fer l’any següent, va
sentir una pressió al pit tan
forta que no va poder dormir.
M’explicava un familiar que,
quan era adolescent, cada
vegada que tenia un examen
es passava la nit anterior amb
febre.
M’explicava un company
que, quan als dinars familiars
els seus pares el comparen
amb altres joves criticant que
ell no tingui feina ni carnet
de cotxe, només té ganes de
plorar.
28

Em refereixo a això. A la
pressió de ser perfecte, del
“ho teniu tot donat” i “us
menjareu el món”. A la pressió de comparar els nostres
cossos amb els cossos d’ídols
a internet. Cosso que, com
canta Pau Vallvé, “ho saben
tot i ells ho fan tot bé”.
Aquesta pressió té un impacte sobre nosaltres. De fet,
ens afecta tant que el 47% de
les atencions a urgències en
joves son relacionades amb
salut mental i és la segona
(que es diu ràpid) causa de
mort entre joves de 15 a 29
anys.
La Generalitat fa la seva feina
(fa mig any va encarregar
la posada en marxa d’un
Pacte Nacional per la Salut
Mental), però com a ciutadans també ens pertoca fer
la nostra -i és una feina ben
fàcil de fer.
Segons dades d’Obertament,
entitat que treballa per
trencar l’estigma de la salut
mental, entre un 35% i un
57% dels joves no demanen
ajuda per a dur a terme un
tractament de salut mental
per por a l’estigma. Quantes
vegades porten uns pares
als seus fills al dentista si li
fa mal un queixal? I quantes
vegades buscaran un professional de la salut mental si el
seu fill, durant una temporada, està desanimat?
Si no estàs bé, demana ajuda.
Si cada cop tens menys energia, si no pots dormir, si sents
que t’irrites fàcilment, que

et frustres més sovint o que
ja no et veus tan bé al mirall,
demana ajuda. Per identificar
el que et passa i, sobretot, per
treure’t de sobre l’estigma:
sentir-te així, no és culpa
teva.
Troba més informació a www.
nosesculpameva.cat

Aqui pots demanar
ajuda?
Pots parlar amb amics,
familiars, professors o el
metge de capçalera. Totes les
opcions són vàlides sempre
que aquesta persona et faci
sentir còmode. No dubtis a
fer-ho totes les vegades que
ho necessitis!

BANYOLES
L’ALTELL

Dilluns 2, Club
Astrid Lindgren

amb Els germans
cor de lleó, d’Astrid
Lindgren. -COMPLET-

Dilluns 2, Club
Roald Dahl

amb l’hivern del
Sr. Jeroni, d’Eulàlia
Canal. -COMPLET-

Dissabte 7, club
Janosh amb La

Caputxeta vermella
-COMPLETDimecres 11, club de
lectura adult amb
Distòcia, de Pilar
Codony. Hora: 20h.
-Reserves a la llibreria.-

Dimecres 18, En viu
i en directe amb Jordi

Cantavella presentant
“De portes endins”.

Dijous 19,
Reading Club

en col·laboració amb la
biblioteca de Banyoles.
“De profundis”, d’Oscar
Wilde. Conduïrà el
club Matthew Tree.

Dimarts 24 club
de lectura E.A.
Poe amb el llibre
Mary John, d’Ana
Pessoa -COMPLET-

Dimarts 24 Club
Bruno Munari

amb La Caputxeta
Vermella. – COMPLET-

Dissabte 28
activitat infantil

amb poesia i Pep Molist
amb Rastellera de
colors, de Babulinka.
A partir de 6 anys.
Hora: 12h. Prèvia
inscripció online

BIBLIOTECA
BANYOLES

AULA D’ESTUDI

Del 23 de maig
al 15 de juny.
HORARI ESPECIALS
De dilluns a divendres:
10:00 – 14:00 h /
16:00 - 22:00 h
Dissabtes i diumenges:
10:30 – 14:00 h /
16:00 – 22:00 h
Dilluns 6 de juny
(festiu): obert
matí i tarda
L’Aula d’estudi és

un servei adreçat
a estudiants i
investigadors majors
de 16 anys. Obrim la
Biblioteca, fora de
l’horari habitual, per
oferir un espai silenciós
i tranquil, apte per a
l’estudi i el treball.
Cal presentar el
document d’identitat
a l’entrada.

CONCURS / Gratuït

L’Endevinalla de la
Rita: Quin l’encerta
l’endevina!
Per participar-hi cal
emplenar, amb la vostra
resposta, la butlleta que
trobareu a la Biblioteca o enviar un correu
electrònic a: biblioteca@ajbanyoles.org
indicant la respost, el
nom i cognom i l’edat.

TU I JO TENIM UN
SEMBLANT ROSTRE
PERQUÈ, DE FET SOC
PARENT VOSTRE,
AH! I ADORO
ELS PLÀTANS
PER POSTRES

CURSOS I TALLERS

CURSOS TALLERS LECTURA
CASALS CONCURSOS ESPORT
NOVETATS
MAIG 2022
INFANTIL - FICCIÓ
Akita i els grizzlys.
Carolina Solé

L’arbre del senyor
Shaun. Mireia Vidal
La nota. Pilar Serrano Burgos
La promesa del capgròs. Jeanne Willis

INFANTIL CONEIXEMENTS

Enigmes: desafia la teva
ment amb 25 misteris
d’art. Ana Gallo
People power: protestes
que han canviat el
món. Rebecca June
La piràmide misteriosa. Lepeytre
El planeta blau. Leisa
Stewart-Sharpe

NARRATIVA JUVENIL
Com canviar el
món. Naomi Klein

¡Tú eres el héroe! Thilo

29
29

CURSOS I TALLERS

ADULTS-FICCIÓ

Anar, sempre tornar:
antologia d’homenatge. Felícia Fuster
El mentalista.
Camila Läckberg i
Henrik Fexeus.
La princesa sou Vós.
Blanca Llum Vidal.

ADULTS – NO FICCIÓ

Algo nuevo en los cielos.
Antonio Martínez Ron.

Futur, quin futur?
Claus per sobreviure més enllà de la
pandèmia. Santiago
Satisfiers: parlem de sexe.
Columna

CÒMIC

Consulta la guia Extra!
Còmic 2022 a la Biblioteca o a la nostra web.

CINEMA

Damas de hierro Pamela Tola
Matrix Resurrections
Lana Wachowski

MUSEUS

CURS DE
PAPALLONES
DIÜRNES

Curs per aprendre a
identificar diferents
espècies de papallones
diürnes que trobem a
Catalunya. Farem una
30
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classe teòrica per veure
les característiques
dels lepidòpters (papallones diürnes) i conèixer les diferents famílies
que trobem aquí.
Realitzarem tres
sortides de camp
visitant tres hàbitats
ben diferents i així
poder observar el
màxim de papallones.
Dates:
31 de maig. Sessió
teòrica al Museu
Darder. 19:30h a 21h.
4 de juny. Sortida
a la zona de Can
Morgat-Puig Clarà. 10
a 14h. Zona de terra
baixa mediterrània,
al Pla de l’Estany.
18 de juny. Sortida a
la Garrotxa. 10 a 14h
(9:30h sortida de
Banyoles). Anirem al
volcà Bisaroques i
farem una volta pel
costat del riu Fluvià.
2 de juliol. Sortida al
Comanegra. 10 a 14h
(9h sortida de Banyoles). Ens enfilarem pels
prats de la muntanya
més alta de la Garrotxa,
al cim del Comanegra.
Professora: Lidia
Salvanera
Preu: 30 € (20 €
socis de Limnos)
Més informació: www.
museusdebanyoles.
cat / www.limnos.org
Inscripcions: museudarder@ajbanyoles.
org, tel. 972 57 44 67
Hora: 19:30 h
Lloc: Sala d’Actes
del Museu Darder
de Banyoles
Organitzen: Limnos,
Museu Darder, Ajuntament de Banyoles

JORNADA OBERTA
LABDOO

Des de la xarxa Labdoo
Banyoles cerquem
persones voluntàries.
Hem organitzat una
jornada oberta el
dissabte 7 de maig a
les 10 del matí a Cal
Drac. Podeu venir i us
ensenyarem a sanejar
un portàtil. Recomanem
inscripció prèvia (fins al
6 de maig), podeu fer-la
a plaestanyjove.cat
+ info: plaestanyjove.cat

#BUSNIT
PORQUERES

Torna el #BusNit a
la Festa Major de
Porqueres. El divendres
13 i el dissabte 14 de
maig podreu agafar
el #BusNit per només
1 euro (sortides a les
3 h i a les 4:30 h de
la matinada). No cal
inscripció prèvia.
+ info: plaestanyjove.cat

PUNT LILA
PORQUERES

Els dies 13 i 14 de maig
és la Festa Major de
Porqueres, hi haurà
concerts i barraques...
i també el Punt Lila. El
Punt Lila estarà actiu
des de les 23 hores i
fins les 3:30 hores i
el podreu trobar a la
zona de barraques.

BECA GENERAL
D’ESTUDIS

El dia 12 de maig
s’acaba el termini
per demanar la Beca
General d’estudis. Si
vols que t’ajudem a

tramitar-la truca’ns o
envia’ns un WhatsApp
al 680 656 709 i et
donarem cita per
demanar-la.

BECA DE LLEURE PER
A TOTHOM

Del 25 d’abril al 20 de
maig és el termini per
demanar la beca de
Lleure per a Tothom,
la beca per als casals
d’estiu de Banyoles.
Podeu demanar-la a
Cal Drac, de dilluns
a divendres, de 9h a
13h i de 16h a 18:30h.
+ info: plaestanyjove.cat

TÈCNICA
D’OCUPACIÓ
JUVENIL

Busques feina? Et
podem ajudar! T’oferim
orientació laboral,
recerca de feina i
formacions. Contacta
amb la Roser!
+ info: 672 386 866 /
rguiu@plaestany.cat

FES-TE EL CARNET
JOVE DBNY

Si tens entre 14 i 30
anys, ets del Pla de
l’Estany i vols gaudir de
descomptes i avantatges en diferents establiments de la comarca
fes-te el Carnet Jove
DBny.
+ info: plaestanyjove.cat
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CURSOS I TALLERS

Aplicacions Google

Curset destinat a persones que vulguin aprendre sobre les eines
Google que ofereixen els
seus dispositius mòbils.
Dies: dijous 12, 26
de maig i 9 de juny
Horari: de 16:30 a 17:30.
Lloc: Casal de
barri la Farga.
Adults.
Cal portar telèfon
mòbil (android)

Iniciació Google:

Primària
Curset destinat a
infants de 5è i 6è de
primària per guanyar coneixement i
autonomia digital amb
les principals eines de
Google que s’utilitzen a
l’escola (Drive, Gmail,
Site, cercador...)
Dies: dimarts 31 de
maig i 7 de juny
Horari: de les 17:00
a les 18:00.
Lloc: Casal de
barri la Farga.
Infants de 5è i 6è.
Caldrà portar autorització dels pares o tutor.

Jornada oberta
Xarxa Labdoo

El dissabte 7 de maig
hi ha una Jornada
Oberta per explicar i col·
laborar amb el Projecte
Labdoo Banyoles. Es
busquen persones
voluntàries que ens
ajudin en el sanejament
de portàtils vells.
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Dia: dissabte 7 de maig
Horari: de les 10 a
les 12 del matí.
Lloc: Oficina
Jove Cal Drac
Més info: plaestanyjove.cat
Es recomana fer
inscripció prèvia
(fins el 6 de maig)

Club digital

Coneixeu els clubs
de lectura. Doncs
aquest pretén ser
el mateix però amb
aplicacions mòbil. Un
divendres cada dos
mesos ens trobarem
per parlar sobre alguna
aplicació gratuïta. Si
t’interessa envia’ns un
correu o Whatsapp.
Dies: 1 Divendres
cada 2 mesos.
Interessats/des: enviar
correu a puntomniabny@gmail.com o
605363667 (Jordi)

ESPAIS D’ACCÉS
LLIURE		
Aula Oberta

Ús lliure dels ordinadors amb el suport
d’una dinamitzadora: deures, treballs,
xarxes socials, etc.
Horari:
• Primària: De dilluns
a divendres de de
17:30 a 18:30h
• ESO: De De dilluns
a divendres de
18:30 a 20:00h
• Majors de 16 anys:
De dilluns a divendres
de 20:00 a 20:30h

Tràmits on-line

Amb suport d’una
dinamitzadora
podràs realitzar:
• Cerca i selecció
d’ofertes i recursos
de feina de mane-

ra autònoma.
Horari: Primer i últim
dimarts de cada mes
de 16:30h a 17:30h.
• diferents tràmits
on-line amb les
administracions
Horari: dilluns, dimecres
i divendres de 16:30h a
17:30h. Cal cita prèvia
a Serveis Socials.

ACTIVITATS PER
INFANTS I JOVES
PUNT ÒMNIA
2n Torneig de
Futbol Femení
Banyoles

Un torneig adreçat a joves d’ESO
de la comarca del
Pla de l’Estany.
Dia: Dilluns 16 de
maig (festiu a les
escoles i instituts)
Horari: Matí a partir
de les 10h, tarda a
partir de les 16h
Preu: 1€ per jugadora
(inclou aigua + fruita)
Inscripcions: Instagram
(@omniabanyoles i @
lafargajove) Whatsapp
(605363667/662304752)

Beques

Aquest any han canviat
el termini de sol·licitud
de beques pel curs
escolar 2022/2023.
Demana cita prèvia
per Instagram del
Punt Òmnia Banyoles
o La Farga Jove. Vine
a demanar la beca de
cicles o universitat!
Dia: 4 i 11 de maig
Hora: A les 16:00
a 19:00h
Destinat a: joves
Cal portar documentació necessària (Instagram plaestanyjove)

Jocs de taula
mensuals

Cada mes aprendrem a jugar a un
joc de taula diferent.
Apropeu-vos i juguem!
Dia: Dimarts 10 de maig
Hora: de 17 a 20h.
Destinat a: ESO

CASAL CÍVIC
BANYOLES

SERVEIS
Podologia

dimecres, de 9.30 a
19 h
cal cita prèvia trucant al
972571162 per a majors
de 60 anys

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 per a majors
de 60 anys

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

PROGRAMACIÓ
CASAL CÍVIC
BANYOLES
Tallers organitzats
Casal Cívic
Banyoles

Tallers organitzats
per entitats:

• Relaxació dijous 9.15 h
• Tao Kung divendres
11.45 h
• Cuina del Marroc
divendres 18 h
• Danses polinèsia
dilluns 19.15h
• Anglès dilluns 16 h
/ Conversa Anglès
divendres matí
• Francès dimecres 10 h
• Català dimecres 17 h
• Tauletes i mòbils
dijous15 h
• Dibuix i pintura dijous
10 h

Dijous Culturals
Xerrada

T’estimo, gràcies. Un
camí per transitar el dol
a càrrec de Kimi Turró
Dijous 12 de maig a
les 5 de la tarda a la
Sala d’actes del Museu
Darder

Sessió informativa

Consum on es tractaran
temes que acostumen
ser motiu de dubte,
consulta i fins i tot
malestar. Ofertes,
promocions, garanties,
reclamacions,..
A càrrec de Isabel
Butinyà de l’àrea de
promoció territorial del
Consell Comarcal del
Pla de l’Estany.
Dijous 26 de maig a les
17.30h al Casal Cívic
Banyoles
INSCRIPCIONS I
INFORMACIÓ

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

CASAL GENT
GRAN
13 Maig: tarda de
berenar amb la
presentació i actuació
de la Coral Plenitud.
21 de Maig: Excursió a
Vic - Rupit
10 Juny: Festa del Soci,
homenatge a les dues
persones de mes edat i
usuaries del Casal.
8 Juliol: Festa Aniversari
del Casal. Homenatge
als matrimonis socis
que cel.lebrin els 50
anys de casats.
Ultim dia d’inscripció el
dia 15 de Juny.

SERINYÀ
FEM UN MIDORI

(llibreta japonesa)
Dissabte 21 de
maig, de 10 a 13h.
En aquest taller
aprendràs a fer la teva
llibreta midori per
donar-li l’ús que tu
vulguis. Elaborem junts
unes portades plenes
de color i textures
amb un interior molt
pràctic, tot aprenen a
fer una enquadernació
japonesa.
A càrrec d’Albert
Mademont
Preu 15€

3TALLER D’ESTUDI
PRIMÀRIA

de 1r a 6è de primària
L’objectiu és donar
eines a l’alumne per ser
autònom i sigui capaç
de gestionar els deures
escolars. Cal inscripció
Horari dilluns,
dimarts i dijous de
17:00 h. a 19:00 h.

REFORÇ
SECUNDARIA I
BATXILLER

de 1r d’ESO fins a
2n de Batxiller
Horari Dimecres
17:00h a 19:00h

TALLER D’ESCACS

Dijous de 17:00h
a 18:00h.
L’objectiu és iniciar als
infants i joves en la
pràctica dels escacs,
càrrec de: Antoni Oliva

JOCS DE TAULA

divendres de 17:00
h. a 19:00 h.
Espai obert a grans i
petits per jugar a tots
tipus de jocs de taula,
cartes, aventures, rol...

TALLER DE CATALÀ

Dimecres de 15:30h a
16:30h. Obert a tothom
A càrrec de:
Rosa Cortada

ENTRENAMENT
FUNCIONAL

Dilluns i dijous de
19:00h a 20:00h.
Pavelló
Classes dirigides a
treballar la forma
física en general
A càrrec de: Mercè Buch

TALLER:
ACOMPANYANT
FILLS I FILLES

3, 10, 24 i 31 de maig
de 19h a 21h.
A càrrec de: SOAF
Pla de l’Estany

CASAL DE LA
GENT GRAN de
srinyà

MONOGRÀFIC FEM
SMARTPHONE

Els divendres, a les
11h, per apuntar-se al
telèfon 972593128
Aprendrem a utilitzar
les eines que disposa
el nostre mòbil.

GIMNÀSTICA DE
MANTENIMENT

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

TALLER DE MEMÒRIA
Els dijous, de les
15.30h a les 16.30h,
a Can Xerric.
Inscripcions i
més informació
a l’Ajuntament
(972593128).

FEM CAMÍ

Dimecres 11 i 25 de
maig, a les 15h.
Passejades en grup
per a la gent gran.
Activitat quinzenal.
Gratuïta.
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CURSOS I TALLERS

• Taller de Defensa
personal femenina
dimecres 19.30 h
• Juguem a jocs de
taula moderns. Per a
famílies, joves i adults
dimarts 16.30h

CURSOS I TALLERS

DINAMITZACIÓ DEL
PARC DE LA SALUT

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

PORQUERES
MONOGRÀFIC DEL MES

TAST DE CERVSA
ARTESANA

PORTES OBERTES
A L’ESTUDI TALLER
CARLES FONTSERÈ

Dissabte 14 de
10:00 a 13:00h
No cal reserva prèvia.
Més informació i
inscripcions a www.
porqueres.cat

HORA DEL CONTE

Divendres 20 a
les 17:30h. Contes
japonesos + taller
d’origami
A càrrec de Som Japó.
Contes populars del
Japó, en japonès i en
català. Coneixerem
l’essència de la
cultura japonesa i
acabarem l’activitat
amb una manualitat.
Activitat adreçada
a nens i nenes a
partir de 4 anys.

VISITA D’AUTOR I
CLUB DE LECTURA

Sessions:
• Dijous 5 de maig de
les 20 h a les 21.45 h
BIBLIOTECA
PORQUERES
CARLES
FONTSERÈ

LLEGIR TEATRE

(Club de lectura)
Divendres 6 a
les 19:00h.
Comentarem la lectura
d’El pes d’un cos de
Victoria Szpunberg.
A més de preparar
la sortida al Teatre
Nacional de Catalunya
per veure l’obra.

Divendres 20 a
les 19:00h.
Comentarem la lectura
d’Amor i no amb la seva
autora Alba Dalmau,
en el marc del club de
lectura. Si voleu llegir
el llibre, el trobareu a
la biblioteca. Trobada
oberta a tothom.
Amb la col·laboració
del Servei de
Biblioteques de la
Diputació de Girona

A PORQUERES
CREIXEM PLEGATS

Divendres 27 a les
19:00h. Coaching, què
és? Com el puc aplicar
a la meva vida?
A càrrec de Judit
Padrès, coach personal

JOCS I EXPOSICIÓ
Del 3 de maig al 10 de
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juny. Jugant a il·lustrar:
exposició de Txell
Darné. A través de
26 il·lustracions i 20
jocs il·lustrats per la
banyolina coneixerem
la seva obra.
Veniu a la biblioteca
a jugar amb els jocs
de l’exposició, només
els heu de demanar
(infants acompanyats
d’un adult).

CASAL DE LA
GENT GRAN DE
PORQUERES

VIATGE A CÀDIS I
LA SEVA BADIA

Dies del 7 al 12 de
Juny (6 dies)
El viatge d’anada i
tornada amb l’AVE
Preu: 795.- €
El preu inclou: Trasllat
en autocar des de
Porqueres a l’estació
de Sants i de l’Estació
de Sants a Porqueres.
Bitllet a classe turista
Barcelona – Sevilla –
Barcelona amb tarifa
“Targeta daurada”.
Circuit en autocar en
destí 6 dies segons
programa. 5 nits d’hotel
de 4 estrelles a la zona
de la Costa de la Luz en
règim pensió complerta.
Dinar del primer dia.
Entrades incloses.
Límit per apuntar-se
13 de maig de 2022.

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 MaresNadons
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
625 85 58 12

Classes de Qi Gong

Dimecres de 18,45 a
19,45 Dijous de 9,30 a
10,30 h

Taller de Qi Gong per
les cervicals

Dimarts de 19.30 a 21 h.
Dates: 3 i 10 de maig.
Dilluns:
17h - 18:15h Ioga Embaràs / 18:45h - 20h Ioga
Adults / 20:30h - 21:45h
Ioga Adults

Constel·lacions
Familiars

Diumenge 22 de maig
de 10 a 13,30 h.

Al dia a dia horari
de les classes:
Kundalini ioga:
dilluns 20:30 i dimarts
16:30
Vinyasa ioga:
dilluns i dijous de 15 a
16:15
Asthanga ioga:
dimarts 19:45
Pilates ioga:
dijous 19:45
Hatha Ioga: Dilluns 6:15
- 9:15 i 19 h. Dimarts:
9:15 i 18 h. Dimecres:
9:15 - 15 - 19 i 20:45
Dijous: 9:15 i 18 h.

ACTIVITATS
ESPORTIVES
PORQUERES

ABONAMENTS PISCINA MUNICIPAL 2022
Dates: Del 2 al 13 de
maig renovacions. A
partir del 17 de maig
nous abonats.
Inscripcions presencials: Consell
Esportiu del Pla de
l’Estany (972581344)
de 9:00h a 14:00h i
Pavelló municipal de
Porqueres (972581807)
de 16:30h a 20:00h.
Inscripcions online: www.piscinaporqueres.cat

IV TORNEIG MIXT
VÒLEI 4X4

Data: Diumenge 1 de maig
Horari: 10:00 h
Lloc: Pavelló municipal de Porqueres
Preu: 10 € per
jugador/a.
Descripció: Torneig de
vòlei obert a tothom
on és obligatori que
els equips siguin
mixtes. Trofeus pels
tres primers equips
categories or i plata.
Inscripcions https://
bit.ly/aloges4x4
Organitza: Club Vòlei
Aloges Porqueres

FESTIVAL DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Data: Dissabte 14 de maig
Lloc: Pavelló de
Porqueres
Horari: De 10:30
h a 11:30 h.
Descripció: Espectacle / Exhibició de
Gimnàstica Artística
a càrrec de tots/
es els/les gimnastes
del club Gimnàstica
Artística Porqueres.
Organitza: GAP – Ajuntament de Porqueres

XII TROBADA DE
VESPES – Memorial
Quim Costabella

Data: Diumenge 15 de maig
Lloc: Sortida i
Arribada davant
pavelló d’esports.
Horaris: Concentració i
inscripcions a partir de
les 8:30h del matí. A
les 9:30h sortida ruta
controlada de 39 km
amb parada esmorzar.
Refrigeri final per a
tots els participants.
Preu: 15 € (Esmorzar

i detall) Acompanyants, 12 €.
Organitza: Porqueres
Motor Club – Ajuntament de Porqueres

III CURSA DE LA
DONA DEL PLA
DE L’ESTANY

Data: Diumenge 29 de maig
Horari: Sortida 10:00h
Lloc: Pavelló municipal de Porqueres
Donatiu: 10€, Inscripcions a www.oncolligagirona.cat fins el 15 de
maig amb samarreta.
A partir d’aquesta
data una motxilla.
Recorregut: 7km.
Descripció: Cursa de
la dona de caràcter
solidari on tots els
beneficis es destinen a la Fundació
Oncolliga Girona.
Recollida samarretes
al pavelló de Porqueres, 26 i 27 de maig
de 18h a 20h. 28 de
maig de 10h a 13h.

www.ceplaestany.cat
972 58 13 44

FORMACIÓ
ESPORTIVA
ESCOLA DE TUTOR/A
DE JOC
Data: Curs 21-22
Destinataris: Majors de
16 anys interessats en
el futbol, l’educació
esportiva i arbitratge

ACTIVITATS
PUNTUALS

VIATGE ESPORTIU COMARCAL
Període: 26 de
febrer a 1 de maig
Activitat: Jornades
multiesportives
Lloc: Centres educatius del Pla de l’Estany
Destinataris: Famílies

ACTIVITATS
CONTÏNUES
AMB LES
INSCRIPCIONS
OBERTES
DANSA’T (Novetat!)
Data: Curs 21-22
Horari: Dimecres
de 17h a 18:30h
Lloc: Escola Can Puig
Destinataris: Nens/es
de totes les escoles
de 3r a 6è de primària
ARTS MARCIALS
Dates: Curs 21-22
Horari: 17h a 18:30h
Lloc: Casal de Barri
de La Farga
Destinataris: Infants
de 1r a 6è de primària
ESCOLA MULTIESPORTIVA CURS 21-22
Lloc: Escoles de
la comarca
Destinataris: Nens
i nenes de P3 a
6è de primària
Descripció: Activitats
extraescolars d’iniciació a diversos esports
FUTBOLNET
Dates: Curs 21-22
Horari: Dilluns i dimecres de 17.00 a 19.00 h
Lloc: Pavelló i escola
de Can Puig
Destinataris: Joves
de 1r a 4t d’ESO
ESPORT I BARRIS
Dates: Curs 21-22
35
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CURSOS I TALLERS

C/ Sant Martirià, 177
Tel. 669 744 759
www.carmebadosa.com

CURSOS I TALLERS

Lloc i horari:
Barri de Canaleta:
dimarts (joves) i
divendres (infants)
de 17.00 a 18.30 h
		
Barri de Sant Pere:
dimecres (joves) i
divendres (infants)
de 17.00 a 18.30 h
Destinataris: Infants
de 1r a 6è de primària;
Joves de 1r a 4t d’ESO
CIRCUIT DE CURSES POPULARS
Marxa solidària de Serinyà
Dates: 3 d’abril
Horari: Sortida a
les 10.00 h.
Lloc: Pavelló Poliesportiu Serinyà

PARCS DE SALUT
Dates: Curs 21-22
Lloc: Parcs urbans de
salut de la comarca
Destinataris:
Totes les edats
Activitats: Activitats de
manteniment i millora
de la condició física
Inscripcions: Directament al parc urbà de
salut que t’interessi
MARXA NÒRDICA
Dates: Curs 21-22
Lloc: Comarca del
Pla de l’Estany
Destinataris:
Totes les edats
Inscripcions: Directament a la sessió

EXERCICI FÍSIC I
SALUT “PILATES”
Dates: Curs 21-22
Lloc: Pavelló de la
Farga - Sala Fitness
Destinataris: Majors
de 18 anys
IOGA
Dates: Curs 21-22
Lloc: Pavelló de la
Farga – Gimnàs
Horari:		
Dimecres 16h a 16:50h
Divendres 10:30h
11:30h
Destinataris: Majors
de 18 anys
RELAXACIÓ
Dates: Curs 21-22
Lloc: Casal Cívic
- Banyoles

Horari: Dijous de
9:15h a 10:15h
Destinataris: Majors
de 55 anys
GIMNÀSTICA DE
MANTENIMENT
Banyoles
Dates: Curs 21-22
Lloc: Banyoles Pavelló de La Draga
Destinataris: Adults
Activitats: Activitats de
manteniment i millora
de la condició física
Cornellà del Terri
Dates: Curs 21-22
Lloc: Can Font
Destinataris: Adults
Activitats: Activitats de
manteniment i millora
de la condició física
Sant Miquel de
Campmajor
Dates: Curs 21-22
Lloc: Local Social
Destinataris: Adults
Activitats: Activitats de
manteniment i millora
de la condició física
Esponellà
Dates: Curs 21-22
Lloc: Gimnàs Carles de Fortuny
Destinataris: Adults

NATACIÓ
Dissabte, 14
7a jornada de
lliga Benjamí +
5a Prebenjamí
REM
30/04 i 01/05/22
PAM Race Regatta
Dissabte, 7
i diumenge, 8
Copa primavera
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Hyundai KONA
estil millorat
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DE COMPRES
38

www.saloyang.com

T 972 57 40 91 • M 619 707 755
Segueix-nos!

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

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

JARDINS
A.CREUS
Manteniment i construcció
de jardins, recs i poda,
desbrossos i tales.
Moda íntima muralla
C/ Muralla, 20
T. 972 57 63 67
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Tel. 630 265 354

FESTA DEL ROSER
106è HOMENATGE
A LA VELLESA
SERINYÀ
EXPOSICIÓ

Durant el cap de setmana
es podrà veure l’exposició
“Canvia el xip, recicla’ls”. Inici
davant de Can Beia fins a les
taules de pícnic de l’Arcada
de Can Gasparíc (parc
prehistòric de les coves).

DIVENDRES 6 DE MAIG

17:00h Activitat amb els
Somiatruites: Gimcama per a
nens de P5 a 6è de primària.
Inici davant de Can Beia.
19:00h Exhibició al pavelló
municipal del Club Patinatge
Artístic del Pla de l’Estany.
21:00h Joc de Nit per a joves.
Inscripcions a Can Beia fins el
dia 3 de maig.

DISSABTE 7 DE MAIG

10:00h Vine a jugar amb les
Bumper Balls al camp de
Futbol.
11:00h Concurs de dibuix.
Inscripcions mitja hora abans
davant de l’Ajuntament.
En formalitzar la inscripció
es lliurarà una cartolina
segellada, única vàlida per
al concurs. Els premis es
lliuraran a la tarda en funció
de l’edat dels inscrits.
16:00h Torneig de PingPong al pavelló municipal.
Inscripcions allà mateix.
16:00h Partit de Futbol:
Serinyà, C.F.A – Sant Miquel
Campmajor, U.E.A
18:00h Exhibició de Castells
a davant l’Ajuntament. Colles
castelleres: Esperxats de
l’Estany, Castellers de l’Alt
Maresme i Xerrics d’Olot.
19:45h Concert amb el grup
Ruc’n’Roll. Hi haurà servei
amb preus populars per poder
sopar i beure.

DIUMENGE 8 DE MAIG

09:00h CONCENTRACIÓ D’AVIS,
ÀVIES I ACOMPANYANTS, i
oferiment d’un esmorzar. Lloc:
Can Xerric.
10:45h PASSANT de
l’Ajuntament cap a l’Església
de Sant Andreu, amb
l’acompanyament de la Cobla
la Principal de Porqueres.
11:00h OFICI SOLEMNE
11:45h 106è HOMENATGE A LA
VELLESA: BALLS TRADICIONALS
I POPULARS pels alumnes del
CASALET i del CEIP BORA GRAN.
Música en viu de LA CRIATURA
VERDA.
18:00h Concert i Ball amb
l’Orquestra Millenium al
Pavelló Municipal.

RENDA 2021, CONFÏI LA SEVA RENDA A
PROFESSIONALS AMB MÉS DE 25 ANYS D’EXPERÈNCIA
Horari : De dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 h i de 16:00 a 19:30 h
Avinguda Països Catalans, 45-47, entresòl, 1a - 17820 BANYOLES • Tel. 972 570 919
administració@vergeteixidor.com • www.vergeteixidor.com
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BADA

PUNT DE TRO

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

Menjar per
emportar

C/ Paper, s/n Tel. 972 58 27 14 - 17820 Banyoles
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Banyoles inicia les obres arranjar i
adequar la plaça de Guèmol

C/ MATA, 107 BANYOLES • TEL. 972 57 27 77

HYUNDAI IX35 (2014)
PREU FINANÇAT: 12.500 €
Les obres permetran condicionar com a plaça l’espai situat entre Can Sisó, el carrer Mas de Guèmol i
l’església del Remei. Amb els treballs, es recuperarà
i pavimentarà el camí peatonal que creua l’espai
i se li donarà una forma sinuosa per tal de formar
una zona d’estada on s’hi col·locaran uns bancs
de fusta tractada. Els treballs, que es preveu que
s’allarguin un mes i mig, estan pressupostats en
65.582 euros.

HYUNDAI I20 (2021)
PREU FINANÇAT: 14.000 €

Fan una prova pilot per millorar
l’accessibilitat a les voreres a
Banyoles

HYUNDAI I20 (2017)
PREU FINANÇAT: 9.400 €

L’Ajuntament de Banyoles ha millorat l’accessibilitat
en un tram del carrer Pere Alsius, entre el Passeig
de la Indústria i el carrer Manel Pigem. L’actuació,
que s’ha fet com a prova pilot, ha suposat una
inversió de més de 4.000 euros.

HYUNDAI KONA (2018)
PREU FINANÇAT: 14.800 €
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L’AGENDA MAIG’22

AUGUST COROMINAS
Professor de la Universitat de Múrcia i de la Universitat Autònoma de Barcelona i acadèmic emèrit i
membre del Senat de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

INTRODUCCIÓ A LA GERONTOLOGIA.
LA MEDICINA DE L’ENVELLIMENT
Quan s’inicia un estudi de Biogerontologia en
l’era post genòmica se’ns plantegen les següents
preguntes:
Què és l’evolució humana?, quants anys podem
viure? avui en dia un màxim 113 anys. Què és
l’envelliment? les modificacions que pateix
el cos pel pas del temps. Quines són les seves
causes?, es pot o es podria incidir sobre elles,
atenuant el seu efecte?. Quina és la teràpia
“anti-aging”? quins són els principals processos biològics i fisiopatològics implicats?

Teories de l’envelliment:
1. El ser humà com a unitat anatòmica, fisiològica
i psíquica funcional integrada, es desenvolupa
en l’espai i en el temps, i evoluciona segons
els seus ritmes circadians, circatrigintanos i
circaanuales.
2. Això és el que estudia la cronobiologia. A nosaltres, metabòlicament i vegetativament, ens
regula el rellotge hipotalàmic . Som totalment
lliures? .

3. El ser humà neix, creix, evoluciona, viu i mor.
És el seu cicle vital. Viu a la biosfera, un hàbitat
molt especial amb oxigen, gravetat, temperatura, aigua, climatologia i aliments. Cada dia
té un dia menys de vida i un dia més a prop de
la mort. El misteri de la vida i el misteri de la
mort. És diferent la mort cel·lular que la mort
orgànica. La teoria veritablement curiosa és
la de J.L Cordeiro que afirma que en un futur
hi haurà “La mort de la mort”, és a dir: ningú
morirà? Serà possible la preservació efectiva
de l’empresa americana ALCOR (criónica, criogénesis, conservació amb NITROGEN-196)?
Hi ha diferents tipus de temps: el cronològic (carnet d’identitat), el biològic (és el de les nostres
artèries) i el psíquic (Pensament i comportament).
Aquests temps en l’època grega es denominaven
Cronos i Kairos. Podríem també destacar temps
atmosfèric, temps geològic, temps sobrenatural,
temps còsmic. Aquests temps ens assenyalen
la nostra edat biològica, cronològica i psíquica. Podríem afegir-hi l’edat social i també l’edat
desitjada. M’agradaria també citar els dos conceptes fisiològics “intracos” i “extracos”, necessaris per separar la cirurgia
plàstica i reparadora del que
avui anomenem “Anti-Aging”
o “Pro-Aging” o “Benestar
integratiu”.

Premis Nobel 2017,
Young, Hall, Rosbash
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FESTA MAJOR DEL
ROSER 2022
CAMÓS
DIVENDRES 20 DE MAIG

REPIC DE CAMPANES
D’INICI DE LA FESTA
A les 8 del vespre,

a les tres esglésies del
municipi.

PREGÓ DE FESTA MAJOR
A les 8 del vespre,

al Local Social Puig Bataller.
A càrrec de Josep Cargol i
Noguer de can Palmes del
veïnat de can Pigem de
Camós. Destacat arquitecte
de prestigi internacional. Té
estudi propi i actualment
és professor a diferents
universitats de Perú. En
finalitzar l’acte, refrigeri per a
tots els assistents.

RUA CAMOSKA

En acabat del pregó, pels
carrers de Camós.
El grup de joves de
l’Associació Juvenil Tabitum
han preparat aquesta rua
musical que portarà la música
a tots els carrers i a les cases
del municipi.
DISSABTE 21 DE MAIG

A les 5 de la tarda, al
Pavelló Municipal.

Una prometedora nit a una
suite del Palace. Un encontre
sota l’ombra de l’eròtica del
poder que es transforma
en una exhibició de
supervivència i funambulisme
polític. Una autèntica capsa
de sorpreses... i de riures!
Reserva prèvia d’entrades
gratuïtes a partir del 9 de
maig a la pàgina web de
l’Ajuntament de Camós
o de forma presencial a
l’Ajuntament.

CAMOSKA 2022 amb
CAMPIKIPUGUI, EL PONY
PISADOR i DJ CAMOSKA
A partir de les 11 de
la nit, al pàrquing del
Pavelló.

Vine a sopar amb els Joves a
partir de les 9 del vespre!
DIUMENGE 22 DE MAIG

OFICI SOLEMNE

A les 10 del matí, a
l’església de Santa
Maria.

CERCAVILA DEL ROSER
2022

A partir de les 11 del
matí, sortida des de la plaça

hores silencioses amb
atraccions sense soroll.

de l’Ajuntament i recorregut
pels carrers de Camós.
Amb l’acompanyament de la
xaranga BUFANT FORT.
Al final de la cercavila hi haurà
un vermut popular a la plaça
de l’Ajuntament per a tots els
assistents.

TEATRE “POLÍTICAMENT
INCORRECTE” a càrrec del

SARDANES, CONCERT
i BALL DE FI DE FESTA

ATRACCIONS DE FIRES

A partir de les 5 de la
tarda, al pàrquing del Pavelló

Municipal.

De 5 a 7 de la tarda,

Grup de Teatre de Camós “El
Paller”

A partir de 2/4 de 5
de la tarda, al Pavelló

Municipal.

ATRACCIONS DE FIRES

A partir de les 5 de la
tarda, al pàrquing del Pavelló

Municipal.

ACTIVITATS INFANTILS i
PASSEJADES AMB PONI
De les 5 a les 9 del
vespre, al pàrquing del

Pavelló Municipal.
Taller d’activitats per la
mainada organitzades per
l’Associació Juvenil Tabitum,
“Arcatac” amb Alma Cubrae i
passejades amb poni.
Activitats gratuïtes.

DURANT TOT EL CAP DE
SETMANA:

Al Local Social (divendres) i al
Pavelló Municipal (dissabte i
diumenge):

EXPOSICIÓ “CAMÓS EN
BLANC I NEGRE. La nostra

gent”
Exposició de fotografies de
gent de Camós d’entre els
anys 1910 i 1972.
Per tot el municipi:

III CONCURS
D’ENGALANAMENT DEL
ROSER

Al concurs hi poden participar
totes les cases o barris de
Camós engalanant el seu
balcó, finestra, entrada o
carrer abans de la Cercavila
del Roser.
Inscripcions del 9 al 20 de
maig omplint el formulari
que trobareu a la pàgina web
de l’Ajuntament de Camós
o presencialment/trucant a
l’Ajuntament de Camós.

a càrrec de l’ORQUESTRA
ROSALEDA.
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“Construir portes als
murs professionals”
Si mai decideixes encetar una carrera professional autònoma aprofitant el teu talent, segurament
sentiràs molt a dir:
“Vols dir que funcionarà?”
Hi ha certs components socials que condicionen,
especialment a les dones, a no sortir-se del camí
marcat. Prejudicis, costums, convencionalismes,
i el meu preferit: els estereotips.
El gènere no pot determinar l’èxit o el fracàs del
teu futur laboral. En canvi, he llegit molts cops
que el cervell és plàstic. Que si entrenes en una
activitat de manera repetida, et faràs més competent en aquesta.
Capacitar-nos en àrees que ens agraden, pot
donar-nos oportunitats laborals. I, per tant,
independència econòmica. I des d’aquest punt,
podràs mirar la vida amb valentia i llibertat.
Aprofita les teves habilitats. Ajunta-les amb les
teves inquietuds. Organitzat. Treballa per guanyar seguretat. Deixa que la comunicació amb
tu flueixi. Tingues cura de respondre’t amb amor
i respecte per la teva decisió. Donat permís a

equivocar-te i aprendre. No escoltis els paternalismes ni assumeixis els rols marcats. Confia.
Fa 10 anys que em dedico (en exclusiva) al món
de la cervesa de manera professional. Abans feia
feina en l’administració d’empreses. La panxa em
deia que podia anar pel meu compte. Finalment
vaig escoltar-me. I he convertit la meva afició en
un treball remunerat.
Mai havia parat atenció a què em trobaria en un
àmbit molt masculinitzat. En trobar-m’hi, certament he hagut de viure episodis masclistes.
Però també m’ha obert a noves oportunitats.
De fet, la militància cervesera em va portar a la
feminista. Diria que mai més les podré separar.
Enxarxar-me amb les altres dones d’aquest món
ha estat una experiència brutal. Per això participo
activament a l’associació Pink Boots Society:
un grup de dones que treballa, sense ànim de
lucre i a escala mundial, per donar visibilitat a
les professionals cerveseres.
Tinc ganes de més! De conèixer més dones
inspiradores que treballin en “feines d’homes”.
Ens imagino compartint experiències i plantejant alternatives per impulsar una societat més
igualitària.
Em veniu al cap: fusteres, informàtiques, electricistes, mecàniques, camioneres, investigadores...
Formes part d’un col•lectiu en què convingui
defensar la paritat?
Compto amb L’agenda de Banyoles i amb les
companyes de la Xarxa Feminista del Pla de
L’estany per tirar endavant aquesta trobada.
Seria un regal que escriguis a xarxafeministaplaestany@gmail.com per presentar-te.
No et quedis mirant per la finestra. Millor truca a
la porta violeta. Veuràs que s’obrirà per tu!
Lorena Bazán | FdL Beer Project
Autora: @luciameler
Maig 2021, Collaboration Brew Day
a Birra & Blues (València)
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L’ajuntament dels ajuntaments
La Diputació de Girona aporta recursos tècnics
i econòmics als municipis per al benestar de les
persones que viuen a les comarques gironines.

45 l’agendaoctubre

ESPECIAL

ENSENYAMENT
I LLEURE
Aquest estiu omple’t
d’experiències noves i
enriquidores per a totes
les edats.
Les tens ben a prop!
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ENTREVISTA
Encareu la recta final d’un curs
marcat per la tornada a la normalitat. Com ha anat?

l’escola i l’educació musical. Ara cal

estem instal•lats en la normalitat pre-

necessitats puguin ser ateses. La mú-

Podem dir que en aquests moments
pandèmica, cosa que ens alegra mol-

no relaxar-se, seguir innovant i millorant. Volem ser una escola oberta, on
tothom hi tingui cabuda i que totes les
sica ha de ser accessible per tothom

tíssim.

i ens correspon a nosaltres trobar la

Heu pogut recuperar un dels
punts forts de l’escola que és
l’organització d’activitats. Ha
estat positiu per als alumnes?

trobi el seu espai.

I tant! Estem fent el major nombre
d’audicions i activitats possible. Retrobar-nos en aquesta situació ha estat
una alegria. Els alumnes tornen a fer
concerts i a fer sortides, on la convivència i el fet musical es connecten;

millor fórmula perquè cada persona

Com animaríeu les famílies a
inscriure els fills a l’EMMB?

Hi ha estudis científics que demostren
els beneficis que aporta aprendre música i tocar un instrument. Nosaltres hi
afegim que l’EMMB és una escola viva
amb ganes contínues de millorar i que
compta amb un equip de professio-

això és el més important.

nals de primer ordre, i per sobre de

Què teniu preparat per final de
curs?

fer bé la seva feina. Ensenyar i acom-

Durant maig i juny tenim preparades
moltes activitats fora de l’activitat

tot, amb molta il•lusió i amb ganes de
panyar al llarg del camí ho vivim com
una responsabilitat i com un privilegi.

totes les formacions, participacions a

I els adults, per què s’haurien
d’apuntar a música?

festivals, intercanvis, colònies… Real-

Hem registrat un augment d’alumnes

ment tornem a tenir una bona veloci-

adults a l’escola. Cada cop hi ha més

tat de creuer.

gent que té ganes de tocar un instru-

acadèmica: audicions, concerts de

Aquest mes obriu el període de
preinscripcions. Què n’espereu
del curs que ve?

ment per primer cop o bé per tornar a
estudiar l’instrument que havia tocat.
La veritat és que en tots els casos, sigui quina sigui l’edat i el nivell, l’expe-

Esperem poder rebre la millor resposta

riència és molt positiva. Tothom acaba

per part dels actuals usuaris i de noves

trobant el seu lloc. Estem organitzant

famílies i alumnes. Hem passat el pitjor

grups instrumentals d’adults, audici-

i ho hem fet amb bona nota. Tothom

ons i concerts i tot està funcionant de

ha deixat palès el seu compromís per

meravella.
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A

SAM
ATENCIA
director de l’Escola Municipal de Música de Banyoles (EMMB)
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Preinscripcions a l’Escola
Municipal de Música de Banyoles
Del 16 de maig al 10 de juny de 2022
Des dels 3 anys fins a adults
Vine a conèixer l’EMMB!
Portes obertes del 28 de maig
al 3 de juny
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Més informació i inscripcions
a emmb.banyoles.cat
Ateneu – CMEM de Banyoles
Plaça Major, 40 - 17820 Banyoles
972 57 60 49 - ateneu@ajbanyoles.org
www.ateneu.banyoles.cat
@emmbanyoles
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Acadèmia

GAMMA

Pl. Major, 46 · BANYOLES
Tel. 972 57 30 55
admin@acgamma.com
www.acgamma.com

CURS D’ESTIU

OBRIM LES INSCRIPCIONS EL 2 DE MAIG
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Little England es una escola dirigida per la Sarah i en Joe, dos anglesos nadius de Londres, qualificats i amb experiència: la Sarah en
ENSENYAMENT I LLEURE

el món de la psicologia, especialitzada en l’àmbit de la comunicació i
nens, i en Joe com a professor d’anglès i de primària. Som una escola
proxima, petita, agradable i divertida, situada al centre de Banyoles.
Us garantim que sabem crear classes divertides, que els nens voldran
atendre amb entusiasme, plenes d’activitats impregnades d’aprenentatges de les quals els infants parlen a tots els seus amics i amigues!
Fem servir un enfocament psicològic molt modern, que es basa en
l’interès innat per l’aprenentatge dels infants, per tal d’involucrar-los
en activitats que estan dissenyades per ser divertides i amenes -a
part d’ensenyar vocabulari i gramàtica rellevant per la seva edat. Això
crea un ambient propens a una adquisició fluïda i natural de l’idioma.
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CASALET D'ANGLÈS 2022

PER A NENS I
NENES
DE 4 A 12 ANYS.
JOCS D'AIGUA
MANUALITATS
CUINA
TEATRE
ESPORT
CULTURES DEL
MÓN
DIVERSIÓ
75 € PER
SETMANA
DEL 27 DE JUNY AL 29 DE JULIOL

09:00-13:00

DESCOMPTES PER ALS
GERMANS

CONTACTA'NS:
LITTLEENGLANDBANYOLES@GMAIL.COM53
WHATSAPP 692603563
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Més informació
i inscripcions a
través de la web
espaitic.cat

Apunta’t a l’educació
tecnològica!

Casal
d’estiu

Taller de
videojocs

Tallers
per a adults

a partir de 8 anys

a partir de 12 anys

iniciació al món tecnològic

c/ Santa Maria, 33. Banyoles
infoespaitic.cat - T. 691 968 867
espai_tic

L’exploració espontànea amb que neix l’infant
esdevé joc. Tot jugant acompanyem els
infants a la descoberta del seu entorn i cap
una progressiva autonomia respectant les
diferències en el seu ritme d’aprenentatge.

CREACIÓ DE NOUS
ESPAIS
Treballem conjuntament
amb kinkakau creant
el kinpatufet (tallers
familiars, festes amb jocs
respectuosos…)

C/ Ponent, 45 (17820 Banyoles) Tel: 972 573 603 - 669 471 475
www.escolabressolpatufets.cat patufets@escolabressolpatufets.cat
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Una escola per créixer
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LLAR D’INFANTS - INFANTIL - PRIMÀRIA - SECUNDÀRIA

www.escolacasanostra.cat
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Botiga de roba bebe,
infantil i juvenil, i ara també
amb sabateria Mayoral!!!

Ctra. de Camós, 79 • Banyoles
658 582 722
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Horari: Entrada entre 3/4 de 9 i 1/4 de 10
Sortida entre la 1 i 1/4 de 2.
Participants: nenes i nens de P3 a 2n ESO
Preu: 46,00 € / 43,00 € (germans, família
nombrosa o monoparental)
Inscripcions: a partir del dilluns 2 de maig

QUE COMENCI!
Preinscripcions al casal d’estiu
“Que comenci!” a partir del 2
de maig
Un casal d’estiu diferent en què nens i nenes
viuran en primera persona la creació artística a través de diferents disciplines: música,
teatre, dansa i lleure.

l
a
s
a
C
l
a
s
a
C
d’estiu!
d’estiu!

Del 27 de juny al 29 de juliol de 2022
Del 27 de juny al 29 de juliol de 2022

PER A NENS I NENES DE P3 A 6è I PER A NOIS I NOIES DE 13 A 16 ANYS!

PREINSCRIPCIONS
PER
A NENS I NENES DE P3 A 6è I PER A NOIS I NOIES DE 13 A 16 ANYS!
Del 25 d’abril al 22 de maig
per Internet a www.cnbanyoles.cat
MÉS INFORMACIÓ
CASAL ESPORTIU D’ESTIU
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Del 25 d’abril al 22 de maig
per Internet a www.cnbanyoles.cat

Club Natació Banyoles

972 570 859

CASAL ESPORTIU D’ESTIU
Club Natació Banyoles

MÉS INFORMACIÓ
972 570 859

Setmanalment es treballaran diferents propostes escèniques de forma transversal
d’una manera divertida i creativa. El casal es
desenvoluparà en grups per edats de la mà
de professionals del sector de la música, el
teatre i la dansa. Més enllà de les aptituds
escèniques, el casal també té com a objectiu promoure la convivència, el respecte, la
cohesió i l’educació en valors.
El casal, dirigit a alumnes de P5 a 2n d’ESO,
tindrà lloc del del 27 de juny al 29 de juliol
de 2022 (de 9 h a 13 h). Les inscripcions es
podran efectuar en línia fins al 20 de maig
a través d’un enllaç que s’activarà dilluns 2
de maig.
També hi ha disponible les beques “Lleure
per tothom” que es poden sol·licitar fins al
20 de maig.

ENCIRCA’ T

COLÒNIES DE CIRC CASAL D’ESTIU
COLÒNIES D’ARTS
ESCÈNIQUES, ESTADES PLENES
D’ESPECTACLES, RIALLES I
DIVERSIÓ.

TRAPEZI i TELES, TEATRE
i CLOWN, MALABARS,
EQUILIBRIS, ACROBÀCIES
MINITRAMP

Acrobàcies riu i natura teles
i trapezi equilibris i malabars
cercol i corda. Teatre i dansa
Lloc: Casa de colònies Sant
privat d’en Bas, La Garrotxa.

Del 27 de Juny al 29 de juliol

Torn SALTIMBANQUIS:

Dates: DEL 29 DE JUNY AL 3 DE
JULIOL
Edats: DE 6 A 10 ANYS
Preu: 278€ L’ESTADA.

Torn PENJATS:

Dates: DEL 3 AL 10 DE JULIOL
Edats: DE 11 A 16 ANYS
Preu: 389€ L’ESTADA
GAUDEIX DE LA NATURA SOTA LES
ESTRELLES DEL CIRC,
T’HI ESPEREM! DE CAPS PER AVALL O
DALT D’UN TRAPEZI!

Inscripcions: DEL 25 D’ABRIL AL
30 DE MAIG -OBERTES SEGONS
DISPONIBILITAT DE PLAÇESunsaltalcirc@gmail.com
www.unsaltalcirc.com
628735277 / 609735397

Lloc: ESCOLA PLA DE L’ AMETLLER
Horari: A partir de 8’45h - 9h a
les 13h - 13’15h
Edats: DE 3 A 5 ANYS / DE 6 A 12
ANYS *GRUPS DE CONVIVÈNCIA
SEGONS EDATS
*BEQUES LLEURE PER A TOTHOM
DEL 25 D’ABRIL AL 20 DE MAIG
Preu: 48€/SETMANA
GAUDEIX DE ESTIU A RITME D’ARTISTA, T’HI ESPEREM! DE CAPS PER
AVALL O DALT D’UN TRAPEZI !

Inscripcions: A PARTIR DEL 25
D’ABRIL.
APUNTA’T PER SETMANES! -OBERTES SEGONS DISPONIBILITAT DE
PLAÇESINFO I RESERVES:
unsaltalcirc@gmail.com
www.unsaltalcirc.com
628735277 / 609735397
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ASSOCIACIÓ CULTURAL UN SALT AL CIRC. Projecte de formació i circ social. Entitat d’educació en el lleure.

EL8 RAONSJUDO,
PER PRACTICAR-NE

1.

El judo és un esport olímpic, la seva
finalitat és educar i formar als esportistes mitjançant classes dinàmiques plenes
d’activitats divertides.

2. El judo treballa el cos i la ment, treballem sobre dos aspectes de la formació: la
part motriu, on cada edat treballa els aspectes més importants pel desenvolupament físic del judoka i treballem el valors
d’una manera especial, ja que el nostre esport els porta de manera intrínseca.

3. La UNESCO aconsella la pràctica del
judo per a nens i nenes entre 5 a 14 anys
pel seu alt poder pedagògic.

4. La pràctica d’aquest esport comporta tots el beneficis morals i socials que
la vida esportiva i quotidiana exigeix, sobretot a nivell intel·lectual, obligant a auto
disciplinar-se i endinsar-se en l’hàbit de
treballar a fons i a dosificar els esforços.
5.

Desenvolupant la seva concentració,
la seva motricitat i el seu equilibri, el nen/a
es fa conscient de totes les seves possibilitats. Ofereix la característica excepcional
de se un esport individual que es practica
amb un company i al mateix temps una activitat que es viu en un marc col·lectiu.

6. Permet al nen/a canalitzar la seva
energia i transformar-la en força física i
mental, tenint en compte com a referència
uns valors on prima l’educació, l’autocontrol, la modèstia, el respecte, l’autoestima,
la sinceritat, l’honor i l’amistat.

Vols aprendre Defensa personal?

La nostra seguretat física és sempre la major
prioritat
Classe mixtes (Recomanat per a Dones i Adolescents)
Horari:
Dimarts de 9:15 h a 10:15 h
Dimarts de 18:30 h a 19:30 h
Divendres de 18:30 h a 19:30

7. Practicar judo és una manera d’ajudar
al nen/a a créixer en un context més general dins l’aprenentatge de la vida.

8. El judo contribueix a un bon desenvolupament físic i intel·lectual del nen/a des
de que comença a practicar-lo.

JUDO VALL DEL TERRI PAVELLÓ CORNELLÀ DEL TERRI Tel: 686 189 922
Correu: contacte@judovalldelterri.cat Web: www.judovalldelterri.cat
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Banyoles Rugbi Club
El Rugbi és un esport únic en el qual tothom és benvingut, tant se val la
forma o mida, edat, gènere o habilitats, siguis com siguis ets un “rugbier”.
A Banyoles portem des del 2010 vivint amb orgull aquest esport, el rugbi.
Es tracta d’un esport col•lectiu on fem amics dins i fora del camp, del
nostre equip i dels contrincants. És un esport de contacte i d’equip on
allò que ens abandera són els valors, la pedagogia i la formació que
aporta a totes les persones que el practiquen o el viuen de prop. El companyerisme, el respecte, el treball, la disciplina, l’educació i la diversió
són els valors que ens identifiquen com a jugadors i jugadores de rugbi.
Per als més petits (fins a 16 anys) podeu venir a entrenar amb l’Escoleta
i per a més grans (a partir de 18) podeu venir amb el nostre equip Sénior Masculí.
Si tens ganes de provar un esport diferent, de formar part d’alguna cosa més que esport,
aprendre i créixer com a persona i com a esportista, no t’ho pensis més. Vine a provar el
Banyoles Rugbi Club, uneix-te als Monstres de Banyoles.

Entrenaments equip sènior masculí:
Dilluns, Dimecres de 20.00 a 22.00
Divendres de 20.30 a 22.00
Entrenaments escoleta:
Dilluns de 18.30 a 20.00
Dimecres de 19.00 a 20.30
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@banyolesrugby
Banyoles Rugby Club
banyoles.rugbi@gmail.com
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Jocs del passat i del futur (de l’11 al 15 de juliol)
De jocs i joguines n’hi ha des de temps
immemorials. A què jugaven els nostres
avantpassats? I com seran els jocs que encara no
existeixen?
Jocs i aventures (del 18 al 22 de juliol)
Enigmes, reptes, endevinalles... les haurem de
superar totes!

CASAL D’ESTIU PER A NENS I NENES
Del 27 de juny al 29 de juliol

Els museus en joc! (del 27 de juny a l’1 de juliol)
Veurem els Museus amb una altra mirada i
descobrirem que poden ser llocs divertits i plens
de sorpreses.
Juga amb l’aigua i la terra (del 4 al 8 de juliol)
Què s’hi troba a sota la terra? i a dins de l’aigua?
Aquesta setmana descobrirem la vida i la història
que s’hi amaguen!
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Jocs bestials! (del 25 al 29 de juliol)
Observarem de prop alguns animals i potser ens
convertirem en algun d’ells...
Opció d’inscriure’s per setmanes.
Edat: de 1r a 6è de primària.
Horari: de 9.00h a 13.00h
Lloc de realització: Parc Neolític de la Draga / El Tint
(dies puntuals)
Preu: 50 € per setmana.
Inscripcions i informació:
Obrim preinscripcions el dia 9 de maig
Més informació i preinscripció: www.
museusdebanyoles.com

CASAL D’ESTIU
Del 27 de juny al 22 de juliol de 2022

Per infants de 3 a 12 anys

Amb inquietuds creatives i amb
necessitats d’un espai a l’aire lliure
on poder expandir el seu potencial,
des de Surya escoltem i ajudem
a grans i petits fent-los partícips i
protagonistes d’aquests dies d’estiu.

A Serinyà Baió reserva natural
Inscripcions obertes
www.iogailleure.com

TORNEM A
L’ORIGEN, TORNEM
A LA NATURA

Imma
620 200 209

Andrea
656 73 13 96

CAMPAMENTS DE VIDA
Campaments de vida per

adolescents

Del 4 al 13 de juliol de 2022,
de 13 a 19 anys.

A Can Camós Un espai
priviliegiat a 7 Km de Banyoles

Campaments de vida tribu
Del 17 al 21 de juliol de 2022,
de 6 a 12 anys.

Informació: 637 441 405 Jaume
suryaescoladelavida@gmail.com www.iogailleure.com
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Patinatge Artístic Porqueres
El projecte del Patinatge Artístic Porqueres
comprèn la difusió la pràctica del patinatge artístic sobre rodes dins i fora del nostre municipi.
Els seus principals objectius són educar aplicant els valors universals de l’esport com l’esperit de superació, l’autodisciplina, el treball en
equip, el companyerisme, l’amistat, la diversió…
Actualment el Patinatge Artístic Porqueres està
format per una setantena de patinadores dirigides per les entrenadores Paula i Carla Martí
Fructuoso; equip tècnic molt preparat i motivat
que compta, en tot moment, amb les monitores
necessàries per portar a terme els entrenaments dels diferents grups, i amb tot el suport
de la Junta Directiva del Club.
Entrenem seguint una metodologia concreta,
orientada a motivar la pràctica esportiva saludable i divertida, potenciant l’equilibri, la flexibilitat, l’esforç i l’amistat, i entenent la “competició”
com una millora continua que forma part de
cada patinadora.
A més dels entrenaments habituals, oferim
continuïtat dels entrenaments durant el mes de
juliol, organitzem matinals per Setmana Santa,
tecnificacions al mes d’agost, participem en activitats del poble, organitzem festivals... i sobretot intentem sempre combinar la part esportiva
amb la part més lúdica. (segueix-nos pel nostre
instagram!)

A l’any 2018 ens vam iniciar en la modalitat de
xou, formant el primer grup del Pla de l’Estany,
dirigit per la Laia Massaguer, patinadora del
grup de xou petit del PA Maçanet i guanyador
de títols nacionals i internacionals. L’any 2021
vam començar amb un nou grup d’iniciació Xou
que permet iniciar-se en aquesta modalitat, tant
si estan entrenant individual amb nosaltres,
com si no ho fan.
Ja fa uns anys que també disposem d’un grup
d’adults que entrena setmanalment, amb l’objectiu d’aprendre, practicar esport i passar una
bona estona.
Som un Club que sempre intenta innovar i identificar punts de millora per convertir-los en fortaleses que ens permetin seguir avançant de la
forma més òptima.
Som de mentalitat oberta i flexible; al llarg dels
anys ens hem sabut adaptar a les noves situacions, i tenim clar que cal continuar canviant per
seguir proporcionant uns bons entrenaments i
tot el que requereixen els/les nostres esportistes.
Volem continuar amb el nostre projecte, amb el
suport de tots els que formen i formaran part
del nostre Club; volem millorar, assolir objectius
i sobretot, ser un gran equip.
Anima’t i vine a passar-t’ho bé sobre rodes!

ta’t
n
u
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Club patinatge Artístic Porqueres
C/ Montseny s/n • 17834 Porqueres, Girona Tel. 669 716 180 (Pilar) / 649 150 559 (Irene)

www. mamakilla.cat

SOM TRIBU
CASAL D’ESTIU 2022

DEL 27 DE JUNY
AL 8 DE JULIOL
DE 6 A 12 ANYS
Matins de 9 a 15 h

Busques una casa per fer retirs en grup?
T’agradaria organitzar una estada diferent individual, amb familia o amics, amb o
sense activitats? Et facilitem tot el que necessitis! Demana’ns informació sense
compromís i t’ho posem fàcil.

www. vellcangirones.com
INFORMACIÓ: 699 36 96 56 • Can Gironés. 2 • 17865 Santa Llogaia del Terri
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PATINATGE ARTÍSTIC
PLA DE L’ESTANY:
Club patinatge artístic Cornellà del Terri

Club patinatge artístic Banyoles

Club patinatge artístic Serinyà

Club patinatge artístic Fontcoberta

Els clubs de patinatge artístic que englobem volem difondre la pràctica del patinatge artístic sobre rodes. El nostre principal objectiu és obrir les
portes a tothom que senti interès per la pràctica
del patinatge, gaudint d’aquest esport i aprenent
i aprofitant tots els valors que ens ofereix la pràctica del patinatge tant a nivell físic: desenvolupament motor, força, flexibilitat, resistència, equilibri com a nivell emocional, social i interpersonal:
esforç, constància, amistat…
Practiquem la modalitat d’individual, parelles i
també grup xou tant a nivell de competició com
de promoció.
En l’actualitat el club està format per uns 120 patinadors i patinadores dirigits per un equip tècnic
que consta de 7 entrenadores formades.
Organitzem, a part dels diferents entrenaments
habituals a cada municipi dels que conformen el
nostre club, el casal d’estiu, colònies d’estiu, tecnificació de setmana santa, diferents festivals i
també fomentem la participació en competicions tant de nivell federat com esport escolar. En
el nostre club, tothom hi té cabuda, els que volen
iniciar-se, els que volen competir, els que volen
entrenar més i menys i també un grup d’adults.
Oferim un mes de proba totalment gratuït per
aquells que vulguin iniciar-se, us deixem els patins i sense cost de matriculació.
Pots demanar informació a:
- clubpatinatgeartistic@gmail.com
- Tel. 669 84 17 21 (Vero)
- Tel. 645173871 (Carme)

Matinals de Patinatge
PATINATGE PLA DE L'ESTANY

UN ESTIU SOBRE RODES
Diverses activitats

Iniciació al patinatge i/o jocs esportius
Preparació esportiva · Ball i ritme
Expressió corporal i facial · Flexibilitat
Habilitats de patinatge · Coreografia
Tallers i jocs d'aigua
Torn 1: 27 de juny al 1 de juliol
Torn 2: del 04 al 08 juliol
Torn 3: de l'11 al 15 juliol
Torn 4: del 18 al 22 juliol

De 9 a 13 h

Al Pla de l'estany
Tant per qui practiqui aquest
esport com per qui no:
us deixem els patins.

PLACES LIMITADES!

Condicions
Preus:

*55 €/torn (patinadors club) *60 €/torn (no socis)
Inscripcions i més info:

clubpatinatgeartistic@gmail.com

MATINS: 669 841 721 (Vero) - TARDES: 645 173 871 (Carme)
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47 anys de ballet a Banyoles
Carrer de la Barca, 17 - baixos • 17820 Banyoles
Tel. 972 572 541 / 636 665 490
71

Salut i benestar

Creixement
Personal
i Teràpies
gestaltbanyoles@gmail.com
679382827 /699127451
www.gestaltbanyoles.com

Ioga (Hatha, Vinyasa, Ashtanga,
Kundalini, Pilates, joves, infants i famílies)
· Meditació · Formació de
Professors de Ioga · Massatges
i Teràpies · Retirs a la Natura ·
Viatges a Índia.
iogabanyoles@gmail.com
iogabanyoles.com
Carretera de Camós, 75 - Banyoles

T. 637 441 406
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JORDI PUIGDEVALL
Craneosacral biodinàmica
Quiromassatge
Massatge Thai
Reflexologia podal
C/Sta Maria 3 1er B - Banyoles
606 040 235

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

Telèfon: 662571727
www.eracupuntura.cat
Consultes a Besalú,
Banyoles i Creixell

La Respiració Holotròpica és una tècnica
molt profunda i autoexplorativa. Es basa en
el gran poder curatiu i transformador dels
estats no ordinaris de consciència dins el
marc de la psicologia transpersonal. Va ser
creada pel psiquiatre Stanislav Grof i la seva
esposa Cristina Grof després d’anys de
recerca i investigació, a partir d’una síntesi
entre diferents tècniques ancestrals, darreres investigacions sobre la consciència.
Combina bàsicament la respiració accelerada i profunda, juntament amb la música
evocativa (percussió, cants), el treball corporal i el dibuix d’un Mandala per activar el
nostre inconscient i portar a la consciència continguts de forta càrrega emocional. A
través d’aquesta tècnica podem arribar a reviure aspectes del material biogràfic, així
com processos perinatals (referents al record del nostre naixement) i transpersonals
de la nostra existència. Durant el desenvolupament del taller, es treballa per parelles,
s’ocuparan alternativament el rol de respirador-cuidador, (primer respira un i l’altre el
cuida) enriquint-nos així amb les vivències de les dues experiències.

SARIMA RODRÍGUEZ GARCIA

Certificada per la Grof Transpersonal Training (GTT) a “Respiració Holotròpica des del 2002.
Mob. 686832402 e-mail: sarimarodrigez@gmail.com
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I si ser feliç fos
molt més fàcil del
que penses?
Totes les persones busquem la
felicitat. Els objectius vitals que
ens fixem, sigui
una feina, una parella, una llar, un
cotxe nou, un viMarta Casarramona
atge o una pràcInstructora en
tica espiritual no
Mindfulness
són objectius en
sí mateixos, sinó
que són mitjans
per a sentir-nos més plens i feliços. El
que passa és que a vegades busquem
en els llocs equivocats i desconeixem
la capacitat de la nostra ment d’adaptar-se fins i tot als assoliments més
grans. Deixant de trobar-hi satisfacció al cap de poc d’haver aconseguit
aquella casa, el nou telèfon, l’ascens,
etc. Trobant-nos de nou en aquella
cerca sense fi d’aquell no-sé-què que
ens manca, amb neguit i malestar.
I és que la felicitat és una experiència
interna que depèn de la qualitat de la
nostra ment. De si sabem regular-la,
de si té la capacitat d’estar present en
l’aquí i l’ara i assaborir els moments.
De si hi ha patrons de pensament o
emocionals autocrítics o negatius.
De si estem alineats amb els nostres
valors i propòsit vital. De si sabem
74
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tractar-nos bé, gestionar les nostres
emocions, contactar amb aquell lloc
de calma i joia que sempre està dins
nostre.
Es tracta de conèixer com funcionem,
com opera la nostra ment i com podem entrenar-la per posar-la al nostre
servei. I alhora de descobrir els camins a la felicitat, les estratègies sustentades en l’evidència científica que
ens porten al benestar, la pau i a una
major salut. És el que fem en les sessions setmanals i els cursos de Mindfulness que tenen lloc a Gestalt Banyoles. El mes de maig iniciem un Curs
Intensiu de Mindfulness de 8 Sessions,
un viatge d’autoconeixement i d’adquisició d’eines per a viure més i millor.
I durant tot l’any fem sessions regulars, formacions i sessions individuals.

Pots demanar més informació
al 656 44 29 21.
gestaltbanyoles@gmail.com
699127451 / 679382827
www.gestaltbanyoles.com

Sessions de Reflexologia
Formacions de Reflexologia
Isabel Torres

Osteopatia
Julia Serra

Massatge i Teràpies
Ayurveda i Par Biomagnètic
Montse Barbena

Estiraments de cadenes
musculars
Carina Coll

Massatge Tàntric, teràpia
sexual i de parella
Marta Trigo

Psicologia i Teràpia Gestalt,
Individual, Parella i Grupal
Carina Coll / Isabel Torres

Mindfulness Individual i Grupal
(sessions setmanals i intensius)

Artteràpia Individual i
Grupal
Stella Evangelidou

Constel·lacions Familiars i
Quàntiques Individuals i
Grupals Anna Freixa

Marta Casarramona

Massatge Terapèutic: Esportiu Relaxant, Thai, Individual i de Parella

Rosa Garcia

gestaltbanyoles@gmail.com 699127451 / 679382827
www.gestaltbanyoles.com
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Guia comercial de l’A a la Z

indústria - el comerç - artesania - hosteleria - art - construcció...

A ALIMENTACIÓ
A ASSESSORIES
C CONSTRUCCIÓ I MATERIALS
E ESTÈTICA

A

Assessories

FISCAL• LABORAL
COMPTABLE
ASSEGURANCES • JURÍDICA
Tel. 972 57 09 19
17820 Banyoles
www.vegeteixidor.com

C

Construció
i materials

76

F FLEQUES I PASTISSERIES
I IMMOBILIÀRIES
I INSTAL•LADORS
I INFORMÀTICA TELECOMUNIC.

C/ Remei, 33.
17820 Banyoles
972571434
info@micaloramio.com
www.micaloramio.com

PINTURA INTERIOR
I EXTERIOR
Tel. 656 796 191
eugenpanait11@gmail.com
house-cobstruction-1.jimdosite.com

arquitectura tradicional
contemporània
www.bangolo.com
Tel: 657 85 63 45
Av. Països Catalans, 124
17820 Banyoles
info@bangolo.com

L LLIBRERIA PAPERERIA
M MODA
O ÒPTIQUES
P PERRUQUERIES

OFERTA DE PINTURES
COLORS PERSONALITZATS
PINTURES ECOLÒGIQUES
VENDA I COL.LOCACIÓ
DE PARQUET
TERRES I REVESTIMENTS VINÍLICS
PAPERS PINTATS I FOTOMURALS
BELLES ARTS

Avinguda la Farga 19- BANYOLES
www.pinturesbramon.com
Tel. 972 574 343
Mòb. 680 106 483

DROGUERIA I PINTURA
Av. Països Catalans, 221-223
BANYOLES
972 58 00 08
www.tomasteixidor.com

E

Escoles

CONCEPCIÓ
GRATACÓS

Obrador de pastisseria

Escola de Ballet

Carrer de la Barca, 17
baixos • 17820 Banyoles
Tel. 972 572 541
636 665 490

38 ANYS MIMANT
EL TEU COS
Av. Països Catalans, 41-43,
entsol 2a • 17820 Banyoles
T. 972 57 40 91
M. 619 707 755
www.saloyang.com

Acadèmia

GAMMA

Pl, Major, 46
17820 Banyoles
Tel. 972 57 30 55
admin@acgamma.com
www.acgamma.com

CURS D’ESTIU

CENTRE D´ESTÉTICA AVANÇADA
MÉS DE 33 ANYS CUIDANT DE TU
Pl. Major, 46 · BANYOLES
Tel. 972 57 30 55 HOME- DONA
No tanquem els migdies
admin@acgamma.com
www.acgamma.com
c/ Canal 33 Banyoles
info@novaestetica.cat
www.novaestetica.cat

PETITS PLAERS DE CADA DIA
CHRISTINA I ELENA
T. 681 953 502
hola@lasalpastisseria.com
Plaça Major, 48 – Banyoles
Lasalpastisseria.com
@lasalpastisseria

I

Immobiliàries

OBRIM LES INSCRIPCIONS EL 2 DE MAIG

E

Estètica

F

Fleques i
pastisseries

CB&E

finques banyoles

MEDICINA NATURAL
OSTEOPATÍA • LÀSER
ACUPUNTURA
C/ Guèmol 22
Tel. 972 58 13 09
Banyoles

Agència Immobiliària
Av. Països Catalans, 3 Banyoles
Tel. 972 57 25 27
info@collellriera.com
www.collellriera.com
API 456
AICAT: 1590 Ici/21/0045

Plaça de la Font, 5
Banyoles
Tel. 972 57 03 20

COMPRAVENDA D’IMMOBLES
LLOGUERS I ADMINISTRACIÓ
COMUNITAT DE VEÏNS
Pg. de la Indústria, 32, baixos
17820 Banyoles
Tel. 972 57 52 02
info@finquesbanyoles.com
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Plaça Turers, 15
17820 Banyoles
Tel. 972 57 04 74
609 77 81 39
650 74 85 39
www.immobiliarialacaseta.cat

Narcís Banal Portas
Passeig de la Industria, 48
17820 BANYOLES
Tel.97257 20 16.
Mòbil 620 228 174
Finquesbanal.cat

Només es viu una vegada,
nosaltres et mostrem on

INSTAL·LACIONS
I MANTENIMENT

C/ Mata, 18 Banyoles
Tel. 627 449 095 / 686 283 574
info@finquesmanel.com
www.finquesmanel.com
Instagram: @finquesmanel

Avda. Països Catalans, 240
17820 BANYOLES (Girona)
Tel. 972 57 23 69
administracio@clifel.cat
www.clifel.cat

I

Instal·ladors

INSTAL·LACIONS
REPARACIÓ • REFORMA • NOVA
INSTAL·LACIÓ
SERVEI TÈCNIC PROPI

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

PISOS I CASES
BANYOLES
Carrer Porta Turers, 6
www.pisosicasesbanyoles.cat
info@pisosicasesbanyoles.cat
Laura Mónico Roca
646 939 297
Tati Miret Costabella
659 925 836

Ronda Monestir, 117
Tel. 972 57 34 39
17820 Banyoles
info@barbabossch.com

IMMOBILIÀRIA I ARQUITECTURA

Av. Països Catalans, 49 • Banyoles
972 647 712 - 636 344 735
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Piscines i tractaments d’aigua
Ronda Monestir, 117
Tel. 972 57 14 47
669 055 836
17820 Banyoles
albert@ballell.cat

Tenim una proposta per tu
Localitza’ns al:
972 296 511
info@instalacionsjbp.com
www.instalacionsjbp.com

I

Informàtica

Telecomunicacions




Avda Països Catalans, 227
arxifesta@gmail.com
Tel. 972 57 53 10

MATERIAL ESCOLAR I D’OFICINA
Obrim de dilluns a dissabte, matí i tarda

SERVEI TÈCNIC DE NOVES
TECNOLOGIES
Mn. Lluís Constans, 290
Banyoles
Tel. 630 77 41 44
info@fix.cat
www.fix.cat

Avda Països Catalans, 227
arxifesta@gmail.com
Tel. 972 57 53 10
MATERIAL ESCOLAR I D’OFICINA
Obrim de dilluns a dissabte, matí i tarda

M

Moda
Roba per la llar

L’altell
Ens agrada
llegir

Pere - Albert

Tel. 972 575 664

Pg. de la Indústria, 56
Banyoles
ledserveis@gmail.com

EQUIPA
EL MÒBIL

C/Canal 2
Tel 972 580 270
www.laltell.cat
@LlibreriaLAltel
@llibrerialaltell
@llibrerialaltell

C/ Àngel Guimerà, 3
17820 Banyoles
Tel. 972 58 47 69
info@vimleather.com
www.lovelyfur.com

Des de 1959

Especialistes en accessoris
de telefonia, mòbils i tauletes.
Últimes novetats en el sector.

IMPREMTA • COPISTERIA

REFERENT DE MODA
INFANTIL I JUVENIL

Avinguda Països Catalans, 19
17820 Banyoles, Girona
Tel. 659 46 63 03

C/ Sant Martirià 17-19
17820 Banyoles
Tel. 972 57 07 42
i.palmada@gmail.com

C/ Mercadal, 1
www.trapelles.banyoles.cat
646 96 21 97

LL

Llibreria Papereria i
Reclam publicitari

Puericultura
Roba infantil
ROBA LABORAL
SERIGRAFIA
BRODATS
ROTULACIÓ
LÀSER
info@berdi.es
646 80 27 35

LLISTES
PERSONALITZADES
ON LINE
C/ Girona, 35 - Banyoles
626 335 430 / 972 576 642
info@eltrenet.cat
www.eltrenet.cat
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SABATERIA
Psg. Mossèn Constans, 296
17820 Banyoles
972 574 680

Botiga de roba bebe, infantil
i juvenil, i ara també amb
sabateria Mayoral !!!
Ctra. de Camós, 79
Banyoles
658 582 722

Matalassos i complements
de alta qualitat ,
les millors marques d’Europa
Passeig de la Generalitat, 18
17820 - Banyoles
Tel: 674 444 071
info@dormitum.com
www.dormitum.es

O

Òptiques

SMART FITNESS CLUB
Plaça dels Turers, 12
Banyoles
Tel. 972 57 48 68
622 643 101

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

T

Tallers

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

S

Salut i benestar

C/ Barcelona 25
17820 Banyoles
Tel. 972 584 459
Mòbil 640 507 408
grupamr7@gmail.com

PLANXA
I PINTURA

Kine Corpus Vitae
Centre deTeràpies Damian
Osteopatia amb Kinesiologia
Sanació al cos humà

C/ Jacint Verdaguer, 45
17820 Banyoles 697 218 339
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C/ Dr. Mascaró, 23
Banyoles
Tel. 972 57 53 52
www.gimnastriops.com

Pol. Ind. Pont Xemar
C/ A Núm. 3
17844 Cornellà del Terri
T 972 59 43 12
M 646 42 00 53

planchisteriaproject@gmail.com

P

Perfumeria
i Sabons

Porta dels Turers, 3
T. 622 75 50 99
bombolles_a_granel

P

Perruqueries

Plaça Perpinyà, 5 entr. 1a
Banyoles
Tel. 972 57 36 17

LA MILLOR OPCIÓ PER LA TEVA
IMATGE DES DE 1935

PERRUQUERIA HOMES
C/ Santa Maria, 32
BANYOLES
Tel. 972 57 07 53

@Costa_Perruquer
Telèfon: +34 972 570 461
WhatsApp i Telegram:
+34 609 386 651
C/ Santa Maria, 27 #banyoles
www.costaperruquer.com

HOME DONA
Carrer de la Canal,
38 - Banyoles
Tel. 972 57 61 13
info@lilaperfumeria.com
www.lilaperfumeria.com

972 57 11 83
Mas Palau 21
17820 Banyoles

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

El Consell Comarcal instal·larà més de 4.400 plaques
fotovoltaiques a l’abocador de Puigpalter
La instal·lació tindrà la capacitat de generar 3,6GW anuals que equival al consum anual
en enllumenat públic de tota la comarca.
De moment, però, la instal·lació no servirà per crear una comunitat energètica, degut a les
restriccions que planteja la legislació actual. En aquest sentit, l’energia es vendrà directament
a la xarxa. De tota manera, segons el conseller comarcal de Promoció Territorial, Oriol Serrà,
es buscarà la manera de que aquesta instal·lació beneficiï a la comarca.
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L’HORT I EL JARDÍ

“BORAGO OFFICINALIS”,
BORRAINA O BORRATJA.

La borraina, és una planta que es considera una de les verdures silvestres
més consumides pels nostres avantpassat. La trobem a la vora de camins,
als horts, en llocs rics de nutrients,
humits i fins i tot abans es conreava.
Se’n fa ús de les seves flors i fulles tendres. Fulles amples que es consumeixen tendres quan aquestes estan en
roseta i encara no han florit. Destacar
que són peludes i per tant rasposes.
Les seves flors de color blau en la
planta silvestre i blanca en la cultivada
poden decorar i perfumar amanides, i
també glaçons. Les fulles joves s’empren per fer bunyols, arrebossats (a les més petites de
la casa els hi encanta quan queden cruixents) i farcellets. I es poden fer bullides les fulles i
tiges tendres (collides just quan s’obren les primeres flors), essent interessant barrejar-les
amb patates, sinó la textura és poc agradable, o incloent-les en una sopa o crema vegetal
barrejada amb d’altres verdures.
És una verdura rica en carbohidrats. Destaquen a nivell nutricional un contingut elevat en
K, Na, Ca, Mg i Fe. Rica en Vit A i en Àcid oxàlic (vigilar si es té tendència a la formació de
càlculs renals).
Les seves flors són molt atractives pels pol·linitzadors. El seu nèctar atrau a l’abella Apis
mel·lífera i a d’altres himenòpters parasitoids. Si acompanyem les nostres patates i tomaqueres de l’hort d’aquesta planta podem ajudar a controlar la Tuta absoluta, entre d’altres.
Recordeu que a l’hora de recollir plantes silvestres cal estar segurs d’identificar correctament l’espècie evitant confondre-les amb d’altres tòxiques, i recollir-les d’indrets lliures
d’excrements o contaminants.
Adriana Targarona Salgado
atargarona@agronoms.cat

@Adriana_Targ

CENTRE DE JARDINERIA
Tel. 972 58 10 93
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Hort

Recol.lecció de maduixes, enciams, escaroles,
faves, pèsols, alls tendres, cebes tendres,... Nasprarem les
mongeteres quan el fil faci 20 cm. És millor lligar les canyes
de 4 en 4, per aguantar millor el vent. Plantarem mongetes
tendres i tomates, ben fondes. Sulfatarem com a tractament
preventiu: Amb aigua d’ortigues per prevenir dels fongs
(macerem ortigues amb aigua uns dies i la tirem directament
sobre les plantes). Amb sulfat de coure (vitriol) les patates,
i també per al mildiu, després de cada pluja. Les invasions
de caragols les evitem fent una ratlla, que no passaran, amb
cendra o guix .Les papes de les patates les eliminem amb
nicotina.

Jardí Sembreu dàlies, petúnies, begònies, coronats,

amarants, lliris, gladiols i clavells. Reproduïu les plantes per
murgó, empelts o esqueixos.

Remeieres

Sembreu les labiades i fonoll. Planteu
safrà. Colliu melissa, camamilla, julivert i caputxina (les flors
de caputxina són molt apreciades a l’alta cuina).

DITES POPULARS
• Maig calent i plujós fa l’any ric i
abundós.
• L’aigua de Maig fa créixer els cabells
a raig.
• Maig humit fa el pagès ric.
• Una flor no fa maig, ni una gota un
raig.
• Pel maig els caragols a raig.
• Maig ventós i juny calent fan bon vi i
bon sarment.
• Trons pel maig, trons a raig.
• Sembra el julivert al maig i tot l’any
en tindràs.
• Si sembres bledes al maig, per
Nadal encara en tindràs.
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CAN BERNAT

RESTAURANTS
DEL PLA
DE L’ESTANY

RESTAURANT
LA CARPA

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

RESTAURANT
L’ESPORTIU BRASA
Menú diari i Menú Cap de
setmana - Dilluns tancat.
Passeig Dalmau 61
Camp de futbol nou
T 661 798 191
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Menú diari i de cap de setmana
Cuina catalana, casolana.
Diumenge tancat.
C/ Santa Maria, 5 • 17820
Banyoles
T 972 57 04 98

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

RESTAURANT
TABERNA
LA PARRA

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

BAR RESTAURANT
BORGONYÀ

De 6h a 11:30h / 13h a 15:30h
Sopar dijous i diumenge de 20h
a 22h. Divendres i dissabte de
20h a 22:30h
Barri Can Mach s/n baixos
17844 Cornellà del Terri
T 972 59 48 94

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

L’ALL

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

Festival a la cuina
Ingredients: (per a 3 persones)
• 750g calamars nets
• 250g gambes mitjanes
• 600g pèsols frescos
• 3 cebes mitjanes
• ½ cabeça alls negres
• 100g tomàquet fregit
• vi ranci
• sal, pebre
• oli d’oliva verge
• 6 ous bullits

Neus Sala

Caldereta de calamars amb pèsols
Recepta:

1. Per fer aquest guisat necessitarem primer potxar bé les cebes, per
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

això les tallarem ben petites i les posarem en una cassola amb un
bon raig d’oli d’oliva i deixarem que es vagin sofregint a foc suau.
Mentrestant netejarem els calamars, els tallarem a rodanxes i els
salpebrerem.
També prepararem les gambes treients els caps i les carcasses. Reservarem les cues pelades i amb la resta en farem un brou senzill.
Quan la ceba estigui daurada afegirem els calamars a la cassola,
els saltejarem 10 minuts i afegirem un gotet de vi ranci, el tomàquet
fregit i els alls negres tallats a trossets.
Remenarem bé la cassola i quan estigui tot ben integrat ho cubrirem
amb el brou de marisc.
Ho deixarem coure 30 minuts fent la xup-xup i en els últims 15 minuts hi afegirem els pèsols i finalment les cues de gambes.
Rectificarem de sal.
Acabarem de complimentar aquesta caldereta amb uns ous bullits.

Recomanació: Utilitzo alls negres perquè tenen un sabor més suau,
però també es poden fer servir alls escalivats o bé afegir 2 dents d’all
en cru en el sofregit de ceba.

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 TROBADA. BAR
RESTAURANT
Plaça U d’octubre
17832 Crespià
T 633 978 322

CAN SELVATÀ

Menjar casolà amb receptes
tradicionals
Ctra. Girona-Banyoles, Km 14,8 ·
17844 Cornellà del Terri
info@canselvata.cat
T 972 59 40 80
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PUNT DE TROBADA
EL POLÍGON

MENÚ DIARI, RACIONS, SOPARS,
ESMORZARS
C/ Paper, s/n - Banyoles
T 972 58 27 14

MAS FERRER

C-66 KM 41.8 – Cornellà de Terri
reservas.masferrer@gmail.com
www.hostalmasferrer.es
Horari: de dilluns a divendres de
6 a 23.30 h Dissabte i diumenge
de 7 a 23.30 h
T 972 59 40 23

CAFETERIA EL REM

CAFETERIES, BARS,
DE COPES I TAPES

EL BAR DEL CÍVIC
Gastrobar

Menjar a domicili o per emportar
de dijous a dissabte
19 h a 22.30h
C/Mercè Rodoreda 5- Porqueres
T 661 798 191
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Mn. Constans 186 baixos
Banyoles
T 629 421 935

CAN PONS

Plaça Major, 7
Banyoles
T 972 57 27 90

CAN MET

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

CAFÈ LA PEDRERA

Carrer d’Isaac Albèniz, 36,
17834 Mata
T 972 01 01 14

EL TAPEO

De dilluns a dijous de 8 del matí
a 10 de la nit
Divendres i dissabte de 8 del
matí a 12 de la nit
Diumenge descans setmanal
C/ Valls, 68 Banyoles
T 972 58 14 72

La recepta dolça
INGREDIENTS

Pastís de maduixes

4 ous

Un deliciós pastís a base de pa de pessic.

120 g de sucre fi

ELABORACIÓ

120 g de farina
passada pel sedàs
mantega i farina
per als motlles
PER A LA CREMA
DE MADUIXA
nata en quantitat
(al vostre gust)
200 g de maduixes
o maduixots
PER A LA CREMA
GLAÇA BLANCA
50 g de sucre de llustre
1 clara d’ou
½ llimona

BAR - FRANKFURT
TRAMVIA
Passeig de Mossèn Lluís
Constans, 278 Banyoles
T 972 57 53 90

Jaume Fàbrega

Debateu els ous sencers amb el sucre fins a formar una crema espessa,
després afegiu-hi la farina. Aboqueu aquesta preparació en un motlle greixat amb mantega i empolsat amb farina. Introduïu-lo al forn a
temperatura moderada durant trenta o trenta-cinc minuts. Quan ja sigui
cuit, desemmotlleu-lo sobre una reixeta i deixeu que es refredi bé.
Per fer la crema de maduixes fer una crema amb la nata i les maduixes
aixafades amb una forquilla i barregeu-la bé. Reserveu les maduixes
més boniques per a la decoració.
Per fer la glaça blanca en una tassa tireu-hi el sucre de llustre i afegiu-hi
una cullerada de clara d’ou i unes gotes de suc de llimona, fins que
resulti una pasta espessa i blanquinosa.
Per decorar-lo, talleu el bescuit de través dividint-lo en dues parts; cada
una unteu-la amb la crema de maduixes. Torneu a compondre el bescuit
i cobriu-lo per sobre amb la glaça blanca, preparada prèviament. Feu
un cordó amb nata amb l’ajuda de la mànega a les vores del pastís i
guarniu-lo amb les maduixes que heu guardat.

NOTES

També podeu fer dos o quatre pastissos individuals

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
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PROMOCIÓ!
Posa’t en forma
amb el Club!
Paga la matrícula en 48 mesos
i sense interessos!*
Soci titular: 24,38€/mes
Soci titular+beneficiari: 36,25€/mes
Soci beneficiari (màxim 24 mesos): 23,75€/mes
* A partir de l’1 d’abril i vàlid fins al 30 de juny de 2022
Passeig Antoni Gaudí, 3 (Banyoles) - 972 57 08 59 - secretaria@cnbanyoles.cat

