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BANYOLES
Dissabte, 4 de juny De 10:00 a 14:00
i de 16:00 a 20:30 Lloc: Clínica Salus
PORQUERES
Dimarts 28 de juny a partir de les 16 h
Lloc: Centre Cívic de Porqueres

EMERGÈNCIES

Ambulàncies 061

Atenció urgent ciutadans 112
Centre d’Assitència Primària 902 111 444
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EL CALENDARI I EL SANTORAL
SOLSTICI D’ESTIU, el 21 de juny
comença l’estiu
El dia 21 de juny es produeix el solstici
d’estiu. Aquest dia, a l’hemisferi nord, el
descriu la trajectòria aparent més llarga i
arriba al punt més alt en relació a l’horitzo.
Per això és el dia més llarg de l’any, i és el
que tanca l’estació de la primavera i obre
l’estiu. “Per Sant Joan i Sant Pere, adéu
primavera”.
A partir d’aquest moment el dies s’aniran
fent més curts i calorosos i el bon temps
afavorirà el desenvolupament de la vida “A
l’estiu tota cuca viu”.

foc de Sant Joan té salut assegurada per
tot l´any. Una altra creença, aquesta en la
línia del seu caràcter fertilitzador, era que
els fadrins no eren aptes per a casar-se fins
que no havien saltat, com a mínim, set focs
de Sant Joan. En el sentit de la purificació
hi ha la creença que el foc de Sant Joan
espanta als éssers malèfics que infesten
l´aire. Per aixó a molts indrets hi havia la
costum de tirar llenya verda al foc perquè
fes força fum, el qual, en escampar-se per
la població, la guardaria de mals esperits,
bruixes i diables.
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LES FOGUERES DE SANT JOAN
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Al voltant de les fogueres de Sant Joan hi
ha una gran quantitat de creences. La més
universal és la que atorga als focs que cremen avui virtuts de caràcter remeier, purificador i fertilitzador. En la línia de les virtuts remeieres, hom creu que qui salta el
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Lloguer i venda
de material
ortopèdic

C/ Girona, 18
17820 Banyoles
T 972 57 68 83 / 972 57 00 79
ortopedia.alsius@gmail.com
per consultes
620 685 019
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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.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

01 DiMECRES 04 DiSSABTE
Consell de barri de les
Rodes
Ajuntament
de Banyoles

Dia: 1 de juny. Hora: 2/4 de 9
del vespre. Lloc: sala d’actes
de l’Ajuntament de Banyoles.
Organitza: Ajuntament de
Banyoles.

03 Dijous

INAUGURACIÓ
44ª Exposició de Flors

Dia: 3 de juny.
Hora: a 2/4 de 9 del vespre.
Lloc: Claustre Monestir de St.
Esteve. Acte d’inauguració de
l’Exposició de Flors.
Sorteig dels premis anunciats
i Actuació de la Jove Orques·
tra de Banyoles Batenvic de
l’EMMB.

Veure programa a la Pàg. 22

FESTA POPULAR

DS 4 i DG 5 de JUNY

FESTA MAJOR I CORPUS
VILAVENUT 2022

Veure programa a la Pàg. 9

Visita guiada

DS 4 JUNY, 11:30 H

Visita al Parc Neolític
de la Draga

DJ 3 JUNY, 17:00 H

Jornada de portes obertes
adreçada a totes aquelles
persones interessades a
inscriure’s o obtenir informa·
ció sobre el pla d’estudis de
l’escola i a visitar les instal·
lacions.
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DS 4 JUNY, 12 h

Josep Maria Fonalleras

È BO, È MEL!
Setmana gastronòmica
i Floral

EMMB

JORNADA DE PORTES
OBERTES

VERS L’ESTANY

En la visita al parc, podrem
entrar a dins les reconstruc·
cions de les cabanes prehis·
tòriques i descobrirem el dia
a dia d’un grup de pagesos i
ramaders neolítics.
Lloc: Parc Neolític de la Draga
Preu: 4 euros; més grans de
65 anys, 2,5 euros; menors
de 6 anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hora
Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles, 972
57 23 61; comunicaciomu·
seus@ajbanyoles.org

RECITAL POÈTIC. Un dels va·
lors més segurs de la litera·
tura catalana contemporània.
Conegut com a novel•lista,
autor de contes, columnista
i dramaturg, va sorprendre
el 2020 amb el seu primer, i
celebrat, recull de poemes,
L’estiuejant.
Lloc: Pesquera Gimferrer

Visita guiada
DS 4 JUNY, 17H

Ruta de les pesqueres

Descobreix-les per fora i
per dins! Les pesqueres són
elements indissociables del
paisatge de l’Estany. Conei·
xerem quan es van construir
i per a què servien, reviurem
anècdotes i tindrem l’opor·
tunitat de visitar-ne algunes
per dins.
Lloc: Oficina de Turisme
Preu: activitat gratuïta
Informació i reserves a l’Ofici·
na de Turisme de Banyoles, al
972 58 34 70, per Whatsapp
al 690 853 395

L’AGENDA / JUNY’22

Activitat familiar
DS 4 JUNY, 18H

Exploradors de l’Estany

Preu: 5€
Lloc: Centre Cívic de Porque·
res www.centrecivicporque·
res.cat

PRESENTACIÓ DE LLIBRE
DS 4 JUNY, 19.00 H

Roses a la literatura
catalana
Descobrim tot el què ens
amaga l’Estany i el seu
entorn!
En el Museu Darder ens
endinsarem en la recerca
del fons de l’Estany, la seva
vegetació i la fauna. Després
tots junts ens dirigirem cap
a la vora de l’Estany on, amb
els materials de recerca,
descobrirem i aprendrem
un munt de coses jugant i
divertint-nos.
Lloc: Museu Darder,
Preu: 5 €
Informació i reserves a
Museu Darder, al 972 57 44
67 o a comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org

bots suficients per a tots,
es construeix una bassa per
remolcar a 147 persones. El
pànic i la confusió s’apodera
dels tripulants de la nau que
acaben tallant la soga de
remolc i abandonant la bassa
a la seva sort.

De Núria Comesòlibes i Mollfulleda. Editorial Cal Siller.
Recerca, buidatge i recull
de textos narratius i poètics
de la literatura catalana del
segle XX que esmenten roses,
acompanyats per fotografies
realitzades i triades per la
mateixa autora segons les
seves característiques.
Lloc: Claustre del Monestir

Preu: 4’5 €
Lloc: Auditori de l’Ateneu

SESSIÓ
Què és la
desprogramació
biològica?

Xerrades, Tallers i
Espectacles
Fira de productes
esotèrics
DS 4 JUNY

XVi nit de misteri palol
de revardit

Concert

DS 4 JUNY, Primera funció:
18 h - Segona funció: 20 h

Cor de Porcs

Cor de Porcs és el resultat de
la unió d’un grup de joves (i
alguns no tan joves), actu·
alment sota la direcció de la
Nunu Garcia, que canten junts
des de l’any 2015.

Dissabte 4 de juny de 18 a 19 h
Reprograma tot allò que et
condiciona i que t’impedeix
aconseguir els teus objectius.
A Càrrec de Lídia Moreno,
desprogramadora i
professora de Kundalini Yoga.
Reserves: 696529756
Gratuït.

CINEMA

DS 4 JUNY, 20 h

EL VENTRE DEL MAR

Juny de 1816. Una embarca·
ció francesa s’encalla davant
les costes del Senegal. Sense

MATÍ

11:00 Espectacle de Rítmica.
Club de Gimnàstica Rítmica
del Pla de l’Estany.
11:30 Classe de Hatha Yoga.
Neus Juanola.
12:00 Espectacle infantil
i festa de l’escuma. Jordi
Tonietti.
12:30 Usos i propietats dels
olis essencials.
13:00 Entrega de premis
concurs de Pintura.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
TARDA

16:00 Taller: beneficis del
Shungit i potenciem l’aigua
que bevem. Centre Dawa.
17:00 Scape Room Projecte C.
La fi del món
17:30 Un gran misteri:
Nosaltres; Per què som com
som o per què fem el que
fem? Maite Gauxachs.
18:30 Les energies del ser
humà i l’entorn.
Gregori Lisbona
20:00 Nostradamus: les pro·
fecies del mil·lenni
21:00 La reencarnació
22:30 Com comunicar-se
millor amb les persones i
superar l’ansietat.
Joan Ramon Soto (Psicotera·
peuta).
00:00 Ritual de purificació de
l’ànima. Imma del Destí.

05 DiUMENGE

È BO, È MEL!
Setmana gastronòmica
i Floral

Veure programa a la Pàg. 22

SESSIÓ

5 de juny

GRUP D’HOMES

Horari: de 11h a 14h. Inscripci·
ons: 647804583
Lloc: Gestalt Banyoles
8

CAMINADA

DG 5 JUNY, 9 h

Fem Drecera! Camós

Fem drecera! és un circuit
de tretze caminades per deu
municipis de la comarca amb
dos nivells de dificultat.
Punt de sortida: 9h, Pavelló
Municipals d’Esports
Distància: 14 km
Destinataris: Tots els públics
Més informació i inscripcions:
www.ceplaestany.cat

APLEC

DIUMENGE 5 JUNY

APLEC DE SANT ANIOL
D’AGUJA

9:30 h. Trobada a l’ermita
de Sant Aniol i pujada fins
al collet de Clarioles per tal
de rebre els amics de la Cata·
lunya Nord

Tot seguit i al prat de la Font:
- Cercavila amb acompanya·
ment de grallers
- Encantament de coques
- Elecció de la pubilla i de
l’hereu
- Ballada de sardana
- Sorteig d’àpats per a dues
persones per gentilesa dels
restaurants: CAN MET (Mi·
eres) esmorzar per a dues
persones
HOSTAL ELS OSSOS (Batet de
la Serra) menú diari per a
dues persones
- Sorteig d’entre els par·
ticipants que vagin amb
vestimenta de l’època de
la “Punyalada” d’un lot
gentilesa de l’AGROBOTIGACELLER JOSEP COSTABELLA
de Mata
13:30 h. Dinar de germanor
15:00 h. Tradicional “CANT
DELS ADÉUS” per acomiadar
els amics de Sant Llorenç
que tenen llarga tornada
15:30 h. Però la festa conti·
nua amb repertori musical
d’en MANELIC DE PERA

Festival Recòndit
DG 5 JUNY, 12:30 H

Pau Alabajos a Crespià

10:00 h. Concentració al collet
de Clarioles i inici de l’històric
pelegrinatge fins a l’ermita,
encapçalat per la imatge de
Sant Aniol.
10:30 h. A l’interior de l’es·
glésia, missa a càrrec de Fra
Jordi Cervera, Besamans del
Sant i Cant dels Goigs

Lloc: Camp de noguers de
Crespianes, a les 12:30h.
Reserva d’entrades a:
www.latornada.cat

L’AGENDA / JUNY’22

Vilavenut
Festa Major i Corpus
4 i 5 de juny de 2022
DISSABTE dia 4 de juny
Matí a les 9 h.- Caminada
popular (trobada Plaça
Major) A l’arribada vermut a
la Plaça Mn. Pagès.
Tarda a les 18 h.- Campionat
de Futbito i piscolabis.

Organitza: Associació de Veïns
de Vilavenut i Ajuntament de
Fontcoberta.

Festivitat de
Corpus 2022

Nit a les 23 h.- Sessió de ball
a càrrec del grup

LA VAN GOCH
DIUMENGE dia 5 de juny
Matí a les 11 h.Ofici solemne amb
acompanyament de
l’Orquestra “FOMENT DEL
MONGRÍ”.
Seguidament Cant dels Goigs
i benedicció dels ulls.
A continuació tres sardanes a
la Plaça Mn. Salvador Pagès.
Vermut popular i el
tradicional concurs de
truites. ( Nota dins el
programa).
Tarda a les 17 h.- a l aPlaça
Mn. Salvador Pagès,
espectacle infantil “Fem una
festa?” a càrrec de Jordi

DIUMENGE DIA 12 DE
JUNY.
Matí a les 11h.- Missa
solemne a l’església
parroquial adornada amb
catifes de flors.
Als locals de la Rectoria hi
haurà una exposició de rams
i flors i de quadres premiats
en els diferents concursos de
pintura ràpida.
A la Plaça Mn. Salvador Pagès
- Puntes de coixí per les
puntaires de Banyoles i
Comarca.
- Venda de creps i coques per
la delegació de l’Oncolliga de
Banyoles.

A les 12 h.- Exhibició i taller
de ballada de batxata i salsa.
Seguidament vermut
popular.
Tarda a les 18 h a la Plaça
Mn. Salvador Pàges.- Cantada
d’havaneres pel grup

ULTRAMAR

Tonietti.

Seguidament cremat de rom
per a tothom.

A les 19:00 h.- Concert del

Col·laboren: 9 Jardí i Sic.

Grup ROKO BANANA

Tots els actes són gratuïts.

Hi haurà servei de bar.
Tots els actes són gratuïts.

Organitza: associació de Veïns
de Vilavenut i Ajuntament de
Fontcoberta.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
Abans del concert:
10h: Recorregut sensorial.
Entrada gratuïta amb reserva
11h: Instal·lació de jocs i
malabars. Activitat gratuïta
sense reserva prèvia
11h: Tast de mels a càrrec de
Dolça Abella. Preu: 5€
Tots els assistents rebran
com a obsequi una safata de
nous Crespianes
També hi haurà servei de bar

visitar-ne algunes per dins.
Lloc: Oficina de Turisme
Preu: activitat gratuïta
Informació i reserves a
l’Oficina de Turisme de
Banyoles, al 972 58 34 70, per
Whatsapp al 690 853 395

VISITA TEATRALITZADA
DG 5 JUNY, 11,30 H

Nuptialis

FESTA MAJOR
DG 5 JUNY

SORDS FESTA MAJOR

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

Visita guiada
DG 5 JUNY, 17H

Ruta de les pesqueres

Els habitants de Vilauba estan
de festa! Es casa la filla del
propietari. Assistirem, com a
convidats inesperats, a una
cerimònia de casament a la
romana.
Lloc: Vil•la romana de Vilauba
Preu: Gratuïta
Durada: 1 hora
Informació: Museu Arqueo·
lògic de Banyoles, 972 57 23
61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org

06 DiLLUNS
Visita guiada
Descobreix-les per fora i per
dins!
Les pesqueres són elements
indissociables del paisatge
de l’Estany. Coneixerem quan
es van construir i per a què
servien, reviurem anècdotes
i tindrem l’oportunitat de
10

i tindrem l’oportunitat de
visitar-ne algunes per dins.

DLL 6 JUNY, 11H

Ruta de les pesqueres

Descobreix-les per fora i per
dins!
Les pesqueres són elements
indissociables del paisatge
de l’Estany. Coneixerem quan
es van construir i per a què
servien, reviurem anècdotes

Lloc: Oficina de Turisme
Preu: activitat gratuïta
Informació i reserves a l’Ofici·
na de Turisme de Banyoles, al
972 58 34 70, per Whatsapp
al 690 853 395

07 DiMARTS
Consell de barri de
Sant Pere
Ajuntament
de Banyoles

Dia: 7 de juny. Hora: 2/4 de
9 del vespre. Lloc: casal de
barri de Sant Pere. Organitza:
Ajuntament de Banyoles.

08 DiMECRES
Consell de barri de
Canaleta
Ajuntament
de Banyoles

Dia: 8 de juny. Hora: 2/4 de 9
del vespre. Lloc: al socioedu·
catiu de Canaleta. Organitza:
Ajuntament de Banyoles.

L’AGENDA / JUNY’22

09 DiJOUS
XERRADA / DIJOUS
CULTURALS
DJ 9 JUNY, 17H

La Cooperativa de la
Fageda: un projecte
social i empresarial
d’èxit

vència aparentment normal,
davant certs interessos
sorgeixen conflictes, a través
dels quals aniran aflorant ac·
tituds discriminadores envers
algunes persones.
Lloc: a la sala d’actes del
Casal Cívic i Comunitari
Banyoles. Gratuït i obert a
tothom
Informació:Tel: 972 57 11 62

Terraforming Mars.
Lloc: Museu Darder
Per inscripcions escriure a
info@astrobanyoles.org

Concert

DS 11 JUNY, 12H

coral SISISI

CINEMA DOCUMENTAL
DJ 9 JUNY, 20 h

MIL INCENDIS
A càrrec de Blanca Barde·
ra, treballadora social del
Centre Especial de Treball,
i Mariona Martí, relacions
públiques i institucionals.
Xerrada organitzada amb la
col·laboració de l’Associació
Junts i Endavant en motiu del
seu desè aniversari.
Lloc: Sala d’Actes del Museu
Darder i en directe pel canal
youtube dels Museus de
Banyoles.
Més informació: Museu Darder
de Banyoles, Tel. 972574467

Teatre fòrum

DJ 9 JUNY, 18.30 H

En Mustafà és al replà

En una comunitat de veïns
trobem un problema que ens
afecta a totes i tots. Tot i que
sembla que hi ha una convi·

Un emotiu retrat d’una família
de Myanmar (Birmània) que
extreu petroli manualment
per sobreviure.
Preu: 3 €
Lloc: AUDITORI DE L’ATENEU

11 Dissabte

La coral SISISI, de Mieres,
ens proposa fer un viatge per
conèixer cançons i melodies
d’arreu del món que els
arriben i que els fan vibrar.
Acompanyats d’una guitarra
i percussió faran un repàs
del repertori que treballen,
també amb perspectiva de
gènere i de de justícia social.
No us els perdeu!
Lloc: La Porta del Món /
gratuït

Visita guiada
DS 11 JUNY, 17H

Banyoles medieval: del
carrer al campanar

ASTROBANYOLES
DS 11 JUNY, 10 H

Terraforming Mars

Si tens ganes de jugar, en
convidem a fer-ho amb
nosaltres. Jugarem al joc

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
11
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de Sant Martirià, una de les
peces més remarcables
de l’orfebreria medieval
catalana.
Edat: a partir de 7 anys
Lloc: Museu Arqueològic de
Banyoles.
Durada: 1,5 hora
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; comunicaciomu·
seus@ajbanyoles.org

BATUCADA
DS 11 JUNY

XIX BATUCADA DE
BANYOLES

Gàrgoles de Foc organitza,
un any més, la tradicional
trobada de bandes de per·
cussió de colles de diables
on el ritme i la música prenen
el protagonisme al foc i a la
pólvora.
17:00 - Concentració de
Bandes a la Plaça Miquel Boix
(correus).
18:00 - Inici de la cercavila.
19:30 - Mostra de bandes a la
Muralla.
23:00 - Concert al recinte
de Barraques amb el grup La
veïna del costat.

XERRADA / TARDES DE
CIÈNCIA
DS 11 JUNY, 19 H

Astrofotografia:
12

Història, present
i futur.

En aquest Tardes de Ciència
farem una síntesi de la
historia, present i futur
de l’Astrofotografia. Una
disciplina que, per raons
evidents, està estretament
lligada amb la Fotografia.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Sala d’Actes del Museu
Darder de Banyoles i en
directe per youtube.
Informació: www.
astrobanyoles.org / info@
astrobanyoles.org
Organitzen: Astrobanyoles,
Museu Darder, Ajuntament de
Banyoles.

escenaris especials
REVISITA CLÀSSICS DEL
TEATRE
DS 11 JUNY, 18 H

ROMEU I JULIETA

amics còmplices i la veu
Shakespeariana que ressona
per explicar la història tal
com és. Però què passa quan
els personatges es neguen a
aquest destí fatal?
Lloc: Factoria d’Arts
Escèniques de Banyoles

VISITA GUIADA
DS 11 JUNY, 19 H

ESTUDI TALLER CARLES
FONTSERÈ

Estudi Taller Carles Fontserè
és el resultat de la darrera
etapa de la vida de Fontserè,
un artista polièdric i únic de
la seva generació.
Reserves www.porqueres.cat

sessió

11 de juny

MASSATGE DE VENTOSES
i Tècnica de Guasha segons
la Medicina Xinesa de 9:30h a
14h. Preu: 60€. Inscripcions:
699127451

DANSA EXTÀTICA

18h a 20h. Preu: 15€, inscripci·
ons al 677.095.273. Lloc: Gestalt
Banyoles.

Adaptada i dirigida per Berta
Camps i interpretada pels
alumnes de l’Escola Teatre
Gironès.
Dues famílies enemistades,
dos enamorats, dos

12 DiUMENGE
Visita guiada
DG 12 JUNY, 11H

Entrem al laboratori
de nàiades

Al laboratori de cria de nàia·
des del Consorci de l’Estany

L’AGENDA / JUNY’22
coneixerem la important
tasca que s’hi du a terme.
Lloc: Laboratori de nàiades
del Consorci de l’Estany.
Punt de trobada: Camp de
Futbol de Banyoles.
Preu: 4 euros; més grans de
65 anys, 2,5 euros; menors
de 6 anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hores
Més info: T. 972574467

MOTOS ANTIGUES
XXV PASSEJADA
DE MOTOS ANTIGUES

DIUMENGE 12 DE JUNY

Sortida del Pavelló Farga
9:30h
Inscripcions de 8h a 9h.
Organitza: Associació de
Vehicles Històrics Pla de
l’Estany.

SESSIÓ

12 DE JUNY

ACTIVACIÓ ENERGÈTICA
De 17h a 20h. Preu: 50€.
Inscripcions: 639048397
Lloc: Gestalt Banyoles

Teatre la Conillera
DG 12 JUNY, 20H

Fuenteovejuna

14 Dimarts
CLUB DE LECTURA
DT 14 JUNY, 19 H

Quan la música ho és
tot
Lloc: Pati de l’Escola de Cor·
nellà del Terri
Hora: 20h
Preu 5 € anticipada i 8 €
taquilla a partir de les 19:30h.
Entrades i més informació:
www.cornelladelterri.cat

De Haruki Murakami i Seji
Ozawa.
En aquest llibre formidable,
Murakami es reuneix amb
el gran director d’orquestra
Seji Ozawa per a un seguit
de converses entorn de la
seva passió compartida: la
música.

13 DiLLUNS

Consell de barri de Mas
Palau
Ajuntament
de Banyoles

Dia: 13 de juny. Hora: 2/4 de
9 del vespre. Lloc: casal de
barri de Mas Palau.

Conductor: Albert Torresca·
sana
Lloc: Museu Darder / Gratuït

#MuseumWeek 2022
7 dies, 7 idees, 7 hashtags dedicats a
la creativitat. Sota el lema d’enguany
“Cultura, societat i innovació” la
MuseumWeek convida a totes les
institucions culturals i a tots els
públics a ser creatius amb els seus
telèfons intel•ligents en aquesta
novena edició. Consulteu i participeu a
la programació! museum-week.org

Del 13 al 19 de juny

Informació: Museus de Banyoles,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Organitza: Unesco, Museus de Banyoles,
Ajuntament de Banyoles
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

15 Dimecres

Roko Banana
DJ Pompeu Samurai II
Bosc de Can Puig

SESSIÓ

15 de juny

DANSA EXTÀTICA

11:45 a 13:45h.
Preu: 15€, inscripcions al
677.095.273.

DIMECRES TÀNTRICS

De 19h a 21h Preu: 15€.
Inscripcions al 657028587
Lloc: Gestalt Banyoles

16 Dijous
CLUB DE LECTURA
INFANTIL

Inauguració i lliurament
de premis: Exposició de
les millors fotografies
presentades en la darrera
convocatòria del concurs.
premis, s’oferirà un refrigeri
als assistents.

FESTIVAL

DV 17 JUNY, 21:30 H

14

A les 12 h, cantada de goigs i,
després, dinar de germanor
amb una arrossada popular
(cal inscripció prèvia). Havent
dinat, música d’acordió per
amenitzar la sobretaula.
Més informació i inscripcions
a www.porqueres.cat

ACTIVITAT FAMILIAR
DS 18 JUNY, 11:30 H

Anem al museu amb el
Sr. Darder!!

NIT DE BOSC

17 DiVENDRES
XX Concurs de
Fotografia de la natura

4t APLEC DE MERLANT

Robatori sacríleg al
Monestir de Banyoles

Edat: a partir de 10 anys
Lloc: Monestir de Sant Esteve.
Preu: 4 euros; més grans de
65 anys, 2,5 euros; menors
de 6 anys, entrada gratuïta.
Més info: Tel. 972572361

DV 17 JUNY, 20 H

DS 18 JUNY

DV 17 JUNY, 22H

L’amy i la biblioteca
secreta

INAUGURACIÓ

APLEC

Visita guiada

DJ 16 JUNY, 17 h

D’Alan Gratz. Quan l’Amy
s’adreça a la biblioteca de
l’escola per recollir el seu
llibre favorit, s’adona que no
és al seu lloc.
Lloc: Biblioteca Comarcal
Conductor: Xavi Garcia

18 Dissabte

Distòpic
Filles Europees
Bicèfal Project

Francesc Darder acompanya
els visitants al museu que
acaba de crear i els explica
com ha portat tot el material
des de Barcelona, quines
històries hi ha darrera alguns
dels objectes i què espera
d’aquesta nova aventura.

L’AGENDA / JUNY’22

Plaça dels Turers, 12 - Banyoles Tel. 972 57 48 68 / 622 643 101
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
Edat: No recomanada per
menors de 7 anys.
Lloc: Museu Darder.
Preu: gratuïta
Durada: 1 hora
Més informació i reserves:
Museu Darder Tel. 972 574 467

FESTIVAL

DS 18 JUNY, 21:00 H

IOGA
Dia Internacional del
Ioga

El Güeno
Aya
Alérgicas al Polen
Nativa
DJ Insu

19 de juny de 9 a 12.30
Al parc de l’ametller, davant
l’escola.
Reunió de practicants de ioga
de les diferents escoles de
Banyoles, en un acte gratuït i
obert a tothom.
Més informació: 637 441 406
(Ajna)

NIT DE BOSC

Visita guiada

DISSABTE 18 A LES 17 H I
DIUMENGE 19 A LES 11:30 H

Jornades Europees
d’Arqueologia

Bosc de Can Puig
Des del Museu Arqueològic
de Banyoles es proposa
una visita gratuïta a la
Vil•la Romana de Vilauba el
dissabte 18 i al Parc Neolític
de la Draga el diumenge 19.
Hora: Dissabte a les 17 h i
diumenge a les 11:30 h
Lloc: Vil•la Romana de Vilauba
i Parc Neolític de la Draga
Preu: 4 euros; més grans de
65 anys, 2,5 euros; menors
de 6 anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hora
Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles, 972
57 23 61; comunicaciomu·
seus@ajbanyoles.org

TALLER

18 JUNY, DE 10 A 13H

TALLER DE DIAFREO

“Alliberant la cintura escapu·
lar” 30€
Inscripcions: 616317297
Lloc: Gestalt Banyoles
16

19 DiUMENGE

Festival Recòndit
DG 19 JUNY, 12:30 H

Alícia Rey a Sant
Miquel de Campmajor

CAMINADA

DG 19 JUNY, 10 h

Fem drecera! Sant
Miquel de Campmajor

Fem drecera! és un circuit
de tretze caminades per deu
municipis de la comarca amb
dos nivells de dificultat.
Punt de sortida: 10h, aparca·
ment font de la Teula
Distància: 7 km
Destinataris: Tots els públics
Més informació i inscripcions:
www.ceplaestany.cat

Lloc: Paratge de l’església de
Sant Miquel de Campmajor, a
les 12:30h.
Abans del concert:
10h: Ruta circular de desco·
briment del territori. Preu: 5€
11h: Instal·lació de jocs i
malabars. Activitat gratuïta
sense reserva prèvia
11h: Tast de ratafies a càrrec
de La Sobirana. Entrada gra·
tuïta amb reserva prèvia

L’AGENDA / JUNY’22
16h: Espectacle de conta·
contes musicats. “Contes de
bona nit per nens rebels”. Ac·
tivitat gratuïta sense reserva
prèvia
També hi haurà servei de bar i
food truck

Durada: 2,5 hores
Punt de trobada: Camp de fut·
bol nou de Banyoles (Estadi
Miquel Coromina)
Edat: No recomanable per a
infants menors de 8 anys.

Itinerari
hidrogeològic

20 DiLLUNS

Consell de barri de la
Farga

DS 19 JUNY, 10:30 H

Ajuntament
de Banyoles

DE L’ESTANY A LES
ESTUNES

Fent una tranquil•la passeja·
da, podrem descobrir el pro·
cés de formació de l’estany
de Banyoles i el seu funci·
onament hidrogeològic, les
particularitats de la font de la
Puda, els estanyols Cendra i
Montalt i els laberints de roca
que formen les Estunes.

turisme@ajbanyoles.org
Realitza l’activitat: Escola de
Natura

Dia: 20 de juny. Hora: 2/4 de
9 del vespre. Lloc: casal de
barri de la Farga. Organitza:
Ajuntament de Banyoles.

Reserves i més informació: Oficina de Turisme de
l’Estany – Telèfon 972 58 34
70 – WhatsApp: 690 853 395

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

Kayak del Ter www.kayakdelter.com • info@kayakdelter.com
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

23 Divendres
ARRIBADA DE LA FLAMA
DEL CANIGÓ AL PUIG DE
SANT MARTIRIÀ

20:00 Rebuda de la flama
20:15 lectura del missatge.
I tot seguit repartició de la
flama als municipis de la
comarca. Petit refrigeri

REVETLLA

DV 23 JUNY

REVETLLA POPULAR DE
SANT JOAN

Goliards Collective
i La Masovera Barbuda.
Informació del sopar popular
Menú amb carn: mongetes
seques i pollastre. 12€
Menú vegetarià: mongetes
seques i hamburguesa
vegetal. 12€
Menú infantil: macarrons a la
bolonyesa. 5€
Tots els menús inclouen
amanida, pa amb tomata,
coca de Sant Joan, aigua i
vi. El sopar va a càrrec del
col·lectiu Món Banyoles.
Cal portar plat, got i coberts.
Es pot adquirir tiquet pel
sopar als següents punts de
venda:
• Fleca Can Padrès
• Cafeteria El Blauet
• Bar Patagonia
• Can Maula (Melianta)
• Restaurant La Porta del Món

REVETLLA

DV 23 JUNY

REVETLLA DE SANT JOAN a
esponellà
Amb moltíssimes ganes i mol·
ta energia, Gàrgoles de Foc
torna a organitzar la Revetlla
de Sant Joan, amb sopar po·
pular, actes culturals, foguera
i concerts.
19:00 - Actes de cultura
popular a la Plaça Miquel
Boix (correus) amb diferents
entitats i col·lectius de la
ciutat. 21:00 - Sopar popular
(veure informació adjunta).
23:00 - Espectacle de foc
i encesa de la Foguera a
càrrec de la Colla de diables
Gàrgoles de Foc.
23:30 - Concerts amb The
18

Club de Lectura
DV 24 JUNY, 19 H

JO SOC AQUELL QUE VA
MATAR FRANCO

De Joan Lluis Lluis Lloc: Casal
de la Gent Gran de Cornellà
del Terri

Festa popular
DV 24 JUNY

FESTA DE SANT JOAN LES
PEDRERES

Arribada de la flama del Cani·
gó, sopar popular i festa.
A Cal Baró, a partir de 2/4 de
9 del vespre Preu; 15 € adults
10 € infantil,

24 Divendres
Divuitè Festival de la
Veu de Banyoles
Del 24 al 26 de juny
del 2022. Veure
programa a la pàg. 48

A les 12h - Ofici solemne
a l’església Sant Joan de
les Pedreres i 3 sardanes a
càrrec de la Cobla Principal
de Porqueres.
A les 19h a la plaça del Centre
Cívic. Havaneres amb el Grup
Retorn

L’AGENDA / JUNY’22

25 Dissabte

ACTIVITAT FAMILIAR
DS 25 JUNY, 17 H

Avui fem de Neolítics

ACTIVITAT FAMILIAR

Visita guiada

DS 25 JUNY, 11 H

DG 26 JUNY, 10:30 H

Investiguem els
mamífers

Edat: a partir de 6 anys
acompanyats d’una persona
adulta.
Lloc: Museu Darder de
Banyoles
Preu: 4 euros; més grans de
65 anys, 2,5 euros; menors
de 6 anys, entrada gratuïta.
Durada: 2 hores
Més informació i reserves:
Museu Darder Tel. 972 574 467

26 DiUMENGE
LA RUTA DEL TRAVERTÍ
AMB TREN PINXO

Visita a l’interior de les
cabanes per tal d’endinsarnos en la vida quotidiana
dels homes i les dones del
neolític.
Edat: a partir de 3 anys
acompanyats d’un adult
Lloc: Parc Neolític de la Draga
Preu: 5 €/persona
Durada: 1,5 hora
Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles, 972
57 23 61; comunicaciomu·
seus@ajbanyoles.org

Veurem el travertí, l’ano·
menada “pedra viva”, en
diferents llocs i situacionsEls
trajectes es faran amb el Tren
Pinxo, amb sortida i arribada
a l‘Estany.

Durada: 2,5 hores
Punt de trobada: Estany de
Banyoles (davant Club Tenis)
Edat: activitat per a famílies

19

PROGRAMA D’ACTIVITATS
amb infants a partir de 5 anys
Reserves i més informació:
Telèfon 972 58 34 70

Visita guiada

DG 26 JUNY, 11:30 H

Visita al Parc Neolític
de la Draga

Lloc: Parc Neolític de la Draga
Preu: 4 euros; més grans de
65 anys, 2,5 euros; menors
de 6 anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hora
Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles, 972
57 23 61

28 Dimarts

Sessió participativa
DT 28 JUNY, 20 H

COM HA DE SER LA NOVA
BIBLIOTECA?

Sessió participativa oberta
a tothom sobre la futura
Biblioteca Pública de
Banyoles. Entrada lliure

30 Dijous

matrimoni amb una filla, que
porta catorze anys de vida
feliç. Lloc: La Porta del Món /
gratuït

ENGLISH READING CLUB
DJ 30 JUNY, 20 H

The Lord of the Flies

cinema social

DJ 30 JUNY, 19:30 h

Nader i Simín, una
separació

Una obra mestra del cine
iranià, que es va endur l’Os
d’Or a millor pel•lícula, actor
i actriu aquell mateix any.
Està protagonitzada per un

By William Golding. At the
dawn of the next world
war, a plane crashes on an
uncharted island, stranding a
group of schoolboys. At first,
with no adult supervision,
their freedom is something
to celebrate. This far from
civilization they can do
anything they want.
Moderator: Matthew Tree
Lloc: Biblioteca comarcal

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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PROGRAMA

Setmana gastronòmica i Floral
fins al 6 de juny de 2022
Experiències
gastronòmiques i
culturals

DIUMENGE 5 / 12:00h
No ens escolta ningú:
programa de Ràdio Banyoles
Can Xabanet

DIMECRES 1 / 18:30h
Concert d’alulmnes de
l’EMMB / La Sal Pastisseria
i Cèntric Banyoles

DIUMENGE 5 / 19.00h
Marc i Laia: versions en
acústic / El Trobador

44a EXPOSICIÓ
DE FLORS del 3 al
6 de juny
DIJOUS 2 / 20:00h
Oriol Porxas: màgia / Al
Born
DISSABTE 4 / 13:00h
Marta Garrett i Andreu
Zaragoza: jazz / Can Magrill
– Alter Ego

Muntatges florals
Claustre i església del
monestir de Sant Esteve:
• Mostra d’artistes locals
• Mostra d’entitats locals i
associacions
• Mostra d’ajuntaments del
Pla de l’Estany

ToT Bo

CARNISSERIA
I XARCUTERIA

Pg. Mossén Constans,
259 - Banyoles
Tel. 972 57 35 02 / 661 77 05 52
22
22

• Mostra de residències de
gent gran
• Mostra de tallers i escoles
d’art
• Mostra d’establiments
col•laboradors
Pati dels capellans al
monestir de Sant Esteve:
• Casa d’Oficis del projecte
Treball als Barris de
l’Ajuntament de Banyoles
Plaça de la Font:
• Associació Visca Ucraïna
Plaça Major i Cal Moliner:
• Associació Banyoles
Comerç i Turisme
Plaça dels Països Catalans:
• Les Guerrilleres del Ganxet

Església de la Sagrada
Família:
• Agrupació dels Bonsais
del Centre Excursionista
de Banyoles amb el suport
del Manípul de Manaies de
Banyoles
Casal Cívid de Banyoles –
El Travertí:
• Entitat Junts i Endavant
Pesqueres a l’estany de
Banyoles:
• Escoles i centres educatius
de Banyoles i Pla de
l’Estany
Establiments de Banyoles:
• Decoració d’aparadors de
comerços

ACTIVITATS DE
LA SETMANA
FLORAL, del 3 al
6 de juny
Horaris de visita dels
muntatges florals
Divendres 3 de juny de 20h a 22h
Dissabte 4 i diumenge 5 de juny de
10h a 14h i de 16h a 21h *
Dilluns 6 de juny de 10h a 14h i de
16h a 20h *
*pesquera Gimferrer i Cal Moliner:
dies 4, 5 i 6 de juny d’11h a 14h i de
17h a 19h

Divendres 3 de juny
Inauguració de la 44a
Exposició de Flors
Lloc: Claustre del Monestir
de Sant Esteve
Hora: 20:30h
Sorteig dels 6 vals regal de
la promoció comercial de la
Setmana Floral
Actuació de la Jove Orquestra
de Banyoles Batenvic de
l’EMMB

Dies 4, 5 i 6 de juny
Ruta de les pesqueres
Dies: 4 i 5 de juny a les
17:00h
6 de juny a les 12:00h
Punt d’inici: Oficina de
Turisme
Activitat gratuïta – Aforament
limitat – Cal inscripció prèvia
a:
Oficina de Turisme, pg.
Darder, pesquera núm.
10; telèfon 972 58 34 70;

whatsapp 690 853 395 o
correu electrònic turisme@
ajbanyoles.org
Dies 4, 5 i 6 de juny
Taller de Vinky corones
de flors ucraïneses , i altres
activitats
Lloc: plaça de la Font
Hora: de les 10:00h a les
18:00h
Taller organitzat per
l’Associació Visca Ucraïna
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Fins al setembre
Exposició arquitectònica
de Josep Miàs

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

De dilluns a diumenge: de 8 h
a 00 h Can Pons

“Escultures
Transitables”

La mostra, que posa en relleu
una de les obres més significatives de MIAS –La remodelació del Barri Vell de la ciutat
de Banyoles-, és un recull de
les maquetes escultòriques
exposades per l’estudi al Centre Pompidou de París l’any
2020 i el Museu del Disseny de
Barcelona l’any 2021.
Llocs: Espai Can Tarradas i
l’Espai Eat Art

10 a 14h
Lloc: Castell de Palol de
Revardit
Organitza: Ajuntament de
Palol de Revardit i Diputació
de Girona

L’(a)phònica en
cartells

Del 3 al 17 de juny
ALTELL DEL BAR DEL CÍVIC
Exposició col•lectiva

Això ho has fet tu?

Una mostra de l’evolució de la
imatge gràfica al llarg
dels anys, realitzada pels
creatius d’Enserio, i un compendi amb les grans veus que
han passat per Banyoles en
aquests anys!

Mostra de treballs de l’alumnat dels tallers anuals d’arts
plàstiques: Ceràmica, restauració, costura i arts aplicades.
Amb la col•laboració del taller
d’Etnobotànica
Del 18 de juny a l’11 de setembre MUSEU DARDER

XX Concurs de
Fotografia de la
natura. “Paisatges
meteorològics”.

Fins al 6 de juny
MUSEU DARDER

Empremtes del
passat

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
24

Fins al 12 juny
Exposició de pintura
de Marcè Camós

Pintant en
Llibertat

Horari: dissabtes de 10 a 14h
i de 17 a 19h i diumenges de

Exposició de les millors
fotografies presentades en la
darrera convocatòria del concurs. Comarcals, Limnos, UdG,
Museu Darder, Ajuntament de
Banyoles.

Del 02.05.22 al 10.06.22
BIBLIOTECA PÚBLICA
EXPOSICIÓ DOCUMENTAL

“Extra! CÒMIC
2022”

Una mostra d’algunes de les
novetats més recents. El còmic és una narració seqüencial d’il·lustracions

Del 18 de juny al 31 de juliol
LA PORTA DEL MÓN

Diari d’un confinament. Exposició de
Simona Drinceanu
El 20 de març de 2020,
l’artista Simona Drinceanu va començar a penjar
il•lustracions a les xarxes
socials que reflectien el dia
a dia del confinament. Una
per dia. I no va parar fins el

26 de maig. La protagonista
de les il•lustracions gaudeix
(i alhora s’avorreix) de llegir,
de fer ioga i gimnàs, de cuidar
les plantes, de tallar-se els
cabells o de celebrar sola
els dies assenyalats. Són
il•lustracions amb tinta negra
que reflecteixen una quotidianitat farcida d’humor, de cert
cinisme i, sobretot, de molta
tendresa.
Banyolina nascuda a Romania o romanesa afincada a
Banyoles (o les dues coses
al mateix temps), Drinceanu
va dibuixar un dia a dia en la
qual totes i tots ens hi podem
sentir reflectits. Veure-les ara
és una invitació a no oblidar
tot allò que s’ha viscut i a fernos la pregunta de si realment
tot ha anat bé o més aviat tot
ha anat així així.
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FOTO RECORD

Les cases barates, inici del creixement urbanístic per la Banyoles
sud-oest. Arran del moviment migratori viscut a partir dels anys
quarante, Banyole s va acollir diversa mà d’obra que anava a trebaText de Josep Grabuleda.
Fotos: Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany. llar ales indústries de la zona.

Vista panoràmica de la porxada i la plaça de Sant Pere, que en els primers temps s’anomanà
plaça elíptica. En un primer pla els camps de conreu i els senders.

Obres acabades amb les cases unifamiliars a banda i banda dels carrers sense asfaltar.
Novembre
de 1955.
26

Aixecades en dues fases, entres l’any 1941 i 1956. De la primera fase en surtí un
conjunt de vint- i-set habitatges que van rebre el nom de Grup de Sant Martirià, i
en la segona fase ‘es van construir un total de noranta-sis habitatges que van ser
anomenats Grup de nostra Senyora del Turers.

Grup de nostra Senyora del Turers quan tot just s’havien iniciat les obres el novembre de 1954.
Concurs celebrat per la festa dels paletes que aquell any es va celebrar en aquest indret.

Paquita Pérez i Montserrat Bosch davant del que seria la plaça de Sant
Pere, a la dècada dels anys cinquanta.
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Catifa de
Corpus, amb
l’escut de
Banyoles,
davant la
drogueria
Quer a la
plaça Major
de Banyoles.
1950 - 1955.
Arxiu Comarcal del Pla de
l’Estany.

Gent que fa
les alfombres
de Corpus
al carrer
Escrivanies
de Banyoles.
Arxiu Comarcal del Pla
de l’Estany.
Josep M
Massip. Arxiu
Comarcal del
Pla de l’Estany.

Corpus a Banyoles
L’època d’esplendor del Corpus és
durant el franquisme (1939-1975). En
temps de la Segona República les
processons es varen interrompre
però varen retornar, amb més força,
a partir de l’any 1939.
La festivitat començava el dijous
de Corpus, el dia més important
i lluït, i s’allargava vuit dies més
amb diferents actes festius, en
el que s’anomenava l’octava de
Corpus. El dijous de Corpus hi
havia diferents actes religiosos,
la processó a la tarda i finalment
una ballada de sardanes a la
plaça Major.
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HYUNDAI IX35 (2014)
PREU FINANÇAT: 12.500 €

FORD FIESTA TREND (2017)
PREU FINANÇAT: 12.500 €

SEAT ARONA (2019)
PREU FINANÇAT: 15.500 €

AUDI A1 SPORTBACK (2020)
PREU FINANÇAT: 19.500 €
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CURSOS TALLERS LECTURA
CASALS CONCURSOS ESPORT
BANYOLES
L’ALTELL

Dia 2: En viu i en
directe: Presentació
de Cent catorze amb
Josep Guardiola.
Hora: 19:30h

Dia 8: Club de
lectura (adult) “Ja

estem morts, amor”,
de Xavier Aliaga. Ens
acompanyarà l’editora,
Rosa Rey. Inscripcions
a la llibreria

TALLER: El llarg

viatge de Joan Miró
amb l’autora, Gemma
Gallardo. Hora: 12h. +
4 (inscripció online)

Dia 27: Club de
lectura obert al Puig

de Sant Martirià a partir
de 11 a 14 anys amb el
llibre “Y entonces nos
perdimos”, de Ryan
Andrews. Si vols saber
què fem als clubs de
lectura, vine! Hora 21h.

Dia 18: EXPLICA’M
UN CONTE +
30

JUNY 2022
INFANTIL - FICCIÓ
Petits poemes.
Joan Brossa

L’arbre del senyor
Shaun. Mireia Vidal
Malvarina: vull ser
bruixa. Susanna Isern

INFANTIL CONEIXEMENTS

CONCURS / Gratuït

Damià Bardera
presentant el deu
darrer llibre “Bèsties de
companyia”, de Godall
edicions. Hora: 19:30h

crear i experimentar
amb els sons, de
Cristina Cubells i Joana
Casals (+4). Hora: 12h.
Inscripció online

NOVETATS

Hortalisses de temporada. Clara Corman

Dia 10: En viu i
en directe amb

Dia 11: EXPLICA’M
UN CONTE:
PRRRIIIT. Un llibre per

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.

AULA D’ESTUDI

Fins 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

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 Bibliote·
ca o enviar un correu
electrònic a: biblioteca@ajbanyoles.org
indicant la respost, el
nom i cognom i l’edat.

ESVELT I DE
PELATGE CASTANY,
DOS ARBRES LI
CREIXEN AL CAP
AMB MÉS BRANQUES CADA ANY

People power: protestes
que han canviat el
món. Rebecca June
El planeta blau II.
Leisa Stewart-Sharpe

NARRATIVA JUVENIL
El mapa de los
anhelos. Alice Kellen
Operació bikini.
Júlia Barceló

ADULTS-FICCIÓ

El refugi de la Sandrine. Jérôme Loubry
Reunió. Natasha Brown.
Turons de Wessex:
antologia poètica.
Thomas Hardy

Casals22
20

d’estiu 20

SIS OPCIONS ESPORTIVES, DESCOBREIX-LES!
Del 27 de juny al 2 de setembre de 2022

Per a nens, nenes, nois i noies de 3 a 16 anys
CASAL ESPORTIU D’ESTIU
Del 27 de juny al 29 de juliol

CASAL INTENSIU DE REM

De l’11 de juliol al 2 de setembre

CASAL INTENSIU DE PIRAGÜISME
Del 27 de juny al 2 de setembre

CASAL INTESIU D’ATLETISME
Del 27 de juny al 29 de juliol

CASAL NÀUTIC D’AGOST
(REM + PIRAGÜISME)

De l’1 d’agost al 2 de setembre

CURSET DE NATACIÓ INTENSIU
Del 4 al 29 de juliol

MÉS INFORMACIÓ: 972 570 859
www.cnbanyoles.cat
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ADULTS – NO FICCIÓ

CURSOS I TALLERS

Elles no competeixen. Anna Ballbona

No parlaràs mai un bon
català: les mentides
sobre la immersió lingüística. Joan Mena Arca.
PekeYoguis: practica ioga en família
Cristina BRONDO.

CÒMIC

Consulteu la guia
Extra! Còmic 2022.

CINEMA

Sis dies corrents
Neus Ballús
La vida secreta de
los árboles Jörg
Adolph i Jan Haft

MÚSICA

Breath by breath
Fred Hersch
The essential
collection ABBA

Diumenge 19 de Juny
del 2022 / 18:00 h /
Auditori de l’Ateneu
Gratuït
Dilluns 20 de Juny
del 2022 / 18:00 h /
Auditori de l’Ateneu
Gratuït
Dimarts 21 de Juny
del 2022 / 18:00 h /
Auditori de l’Ateneu
Gratuït
Dimecres 22 de Juny
del 2022 / 18:00 h /
Auditori de l’Ateneu
Gratuït
Del 16 al 22 de juny els
alumnes de l’EMMB rea·
litzaran diversos con·
certs a diferents espais
de la ciutat per a oferir
una mostra del repertori
que han anat treba·
llant al llarg del curs.

CASAL D’ESTIU PER
A NENS I NENES

Dijous 16 de Juny
del 2022 / 18:00 h /
Auditori de l’Ateneu
Gratuït
Divendres 17 de Juny
del 2022 / 18:00 h /
Auditori de l’Ateneu
Gratuït
Dissabte 18 de Juny
del 2022 / 18:00 h /
Auditori de l’Ateneu
Gratuït
32
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Aquest estiu ho tenim
clar: no deixarem de
jugar! Banyoles es
convertirà en un terreny
de joc immillorable on,
jugant i divertint-nos,
ens convertirem en
aventurers, animals o
viatgers del temps.
Dates:
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!
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!
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.

CURS DE
PAPALLONES
DIÜRNES

Curs per aprendre a
identificar diferents
espècies de papallones
diürnes que trobem a
Catalunya. Farem una
classe teòrica per veure
les característiques

dels lepidòpters (papa·
llones diürnes) i conèi·
xer 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:
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 Banyo·
les). 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: museu·
darder@ajbanyoles.
org, tel. 972 57 44 67
Hora: 19:30 h
Lloc: Sala d’Actes
del Museu Darder
de Banyoles
Organitzen: Limnos,
Museu Darder, Ajun·
tament de Banyoles

Coques de Sant Joan
Plaça de la Font, 5 - Banyoles Tel. 972 57 03 20
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CURSOS I TALLERS

Aquest mes de juny,
l’Oficina Jove tancarà
el dilluns 6, la tarda del
dijous 23 (revetlla de
sant Joan) i el divendres
24 (sant Joan).

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 puntomni·
abny@gmail.com o
605363667 (Jordi)

TÈCNICA
D’OCUPACIÓ
JUVENIL

ESPAIS D’ACCÉS
LLIURE		
Aula Oberta

TANCAMENT OFICINA
JUNY

Busques feina? Et
podem ajudar! T’oferim
orientació laboral,
recerca de feina i for·
macions. Contacta amb
la Roser!
+ info: 672 386 866 /
rguiu@plaestany.cat / @
tecnicaocupaciojuve·
nilccpe (Instagram)

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 avantat·
ges en diferents esta·
bliments de la comarca
fes-te el Carnet Jove
DBny.
+ info: plaestanyjove.cat

CAL DRAC CENTRE
COL•LABORADOR
LABDOO

L’Oficina Jove del
Pla de l’Estany – Cal
Drac participa en la
xarxa Labdoo. Labdoo
és una xarxa social
col•laborativa que té per
objectiu donar una nova
vida en l’àmbit escolar
a ordinadors portàtils
reciclats.
A Cal Drac en som
centre col•laborador,
així que si tens un
34
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portàtil vell que ja no
utilitzes porta’ns-el
i ens ocuparem que
qui en necessiti un i
no pugui comprar-se’l
l’aprofiti.

Aplicacions Google

Curset destinat a perso·
nes que vulguin apren·
dre sobre les eines
Google que ofereixen els
seus dispositius mòbils.
Dies: 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 gua·
nyar coneixement i
autonomia digital amb
les principals eines de
Google que s’utilitzen a
l’escola (Drive, Gmail,
Site, cercador...)
Dies: 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 autoritza·
ció dels pares o tutor.

Club digital

Coneixeu els clubs
de lectura. Doncs
aquest pretén ser
el mateix però amb
aplicacions mòbil. Un

Ús lliure dels ordina·
dors amb el suport
d’una dinamitzado·
ra: 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.

Escola Adults Banyoles
CFA Pla de l’Estany

Preinscripció
i matrícula pel
curs 2022/2023
Dates de
preinscripció:
del 21 al 29 de
juny de 2022

(la preinscripció
és una reserva de
plaça i és gratuïta)

Horaris per fer la
preinscripció:
dimarts 21 i dimarts 28
de juny de 18h a 20h
dimecres 22, dijous 23,
dilluns 27 i dimecres 29
de juny d’11h a 13.30h
Publicació de les llistes
d’admesos i exclosos:
15 de juliol a les 14h.

662 26 76 64
💌rejugarejuga@gmail.com

TALLERS JUNY
Dissabte 4: Pintem
un paisatge.
👉Dilluns  6:  Fem slime
👉Dimarts  7: pintura Xl
👉Dissabte  11  matí:
Pocions Harry Potter
👉Dissabte  11  tarda: Cosim
una bossa de platja
👉Dilluns  13: Pin·
tem un Squishy
👉Dimarts  14: Conte
en anglès i ampo·
lla sensorial

🌺L’última  setmana  de 
juny comencem amb
Casal per infants de
3-9 anys al Centre
cívic de Porqueres

CASAL GENT
GRAN
VACANCES A LLORET: del
4 al 11 de Setembre de
2022
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.

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 8 de
juny, a les 15h.
Passejades en grup
per a la gent gran.
Activitat quinzenal.
Gratuïta.

SERINYÀ
CASAL DE LA
GENT GRAN
MONOGRÀFIC FEM
SMARTPHONE
divendres 3,a les
11h del matí.
Aprendrem a utilitzar
les eines que disposa
el nostre mòbil.

Diumenge 19 de juny, a
les 17.30h
A càrrec dels alumnes
del mètode Suzuki

BUNYOLS SALATS I
XOCOLATA DOLÇA

Receptes senzilles,
lleugeres i fresques
Un taller amb receptes
senzilles, lleugeres i
fresques per a dies
més calorosos. On per
una part aprendrem a
fer bunyols salats amb
verdures i ingredients
que tenim a l’abast...
I l’altre, un taller per
fer dolços de xocolata
d’una manera diferent
i sense haver d’utilitzar
el forn, fresquets ideals
per als dies de calor...
Dimarts 7 de juny.
Bunyols de verdures,
bunyols especiats...
Dimarts 14 de juny.
Fastmousse de xocolata
i pastís de fruita i xoco·
lata. de 19h a 20:30h.
2 dies=12€. A càrrec
d’Alba Mora

MONOGRÀFIC:
FEM ÀLBUM DE
SCRAPBOOK

ESCOLA BORA GRAN

FESTA FI DE CURS
Divendres 17 de juny
Escenari obert i
tot seguin sopar
de final de curs.
Sortirà programa a part.

CONCERT D’ESTIU

CLUB DE LECTURA

Dimecres 15 de juny, a
les 19.30h
Comentarem el llibre La
filla de la neu de Núria
Esponellà.

Vine al taller de
Scrapbook i aprèn a fer
des de zero un àlbum
amb un estructura molt
original i ple de detalls
per omplir-lo de bonics
records. A càrrec d’
Albert Mademont
Dissabte 18 de juny de
10h a 13h. 15€.

EXPLICA’M UN
CONTE - Contes

per als més petits
La Queralt i en Vicenç
ens explicaran un conte
molt divertit. Divendres
10 de juny a les 18h

ETNOBOTÀNICA
Aprofitament de
plantes silvestres

Aprendràs a valorar la
flora de la teva zona.
Retrobaràs usos popu·
lars per elaborar remeis
tradicionals
Identificaràs espècies
i coneixeràs com és
relacionen amb l’entorn
Aprendràs com
recol·lectar-les i com
conservar-les
També treballaràs tèc·
niques per extreure’n
els principis actius.
El preu inclou el material
necessari
Inici dimarts 7 de juny
19:00h. a 20:30h. 6
Hores. 35€.
A càrrec de: Laura Sitjà
@lasilvestre.cosmetics

SORTIDA DE
LA RATAFIA

Recollirem les
herbes necessàries
per fer ratafia
Divendres 17 de
juny a les 18h.
Dissabte 18 de
juny a les 9h.
A càrrec de Mica
Gassiot.

MONOGRÀFIC:
FEM ESQUEIXOS

L’Associació Planterra,
produeix planter d’hor·
ta, planta aromàtica i
medicinal de varietats
antigues i llavors no
tractades. Ens expli·
caran les famílies de
plantes mes habituals i
si es millor plantar-les
amb esqueixos o
llavors. També farem un
taller pràctic de com
35
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CURSOS I TALLERS

👉Dissabte  18:  Joc i
experimentació amb
elements d’aigua
👉Dilluns  20:  Experiments
👉Dimarts  22:  rescat ani·
mal i experimentació.

CURSOS I TALLERS

realitzar esqueixos amb
diferents plantes.
Dilluns 13 de juny a les
19h. Preu 5€ Material
inclòs

CASAL DE LA GENT
GRAN DE SERINYÀ
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 (rehabilita·
dora), 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’Ajunta·
ment (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.

DINAMITZACIÓ DEL
PARC DE LA SALUT

Els dilluns, de 15.15h a
16.15h.
Les sessions les porta
36
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a terme un professional
de l’activitat física i
tots els exercicis estan
adaptats a les necessi·
tats de cada usuari.
Les sessions són
obertes i gratuïtes per a
tothom.

PORQUERES
MONOGRÀFIC DEL MES

COSMÈTICA NATURAL
Dissabte 4 de juny
de 10 a 17 h
Preu: 60€
Inscripcions

al Moviment Afro·
banyolí Social
Organitza: Moviment
AfroBanyolí Social
BIBLIOTECA
PORQUERES
CARLES
FONTSERÈ

AULA D’ESTUDI

De l’1 al 15 de juny la
biblioteca oferix aula
d’estudi per estudiants
de la selectivitat, de
dilluns a divendres
fins les 20:30h.

HORA DEL CONTE

Divendres 10 a les
17:30h. Contes musicats
+ taller de koiniboris

A càrrec de Cristina
Noguer.
Els tallers familiars
d’expressió corporal en
família són moments
per compartir, jugar,
cantar, ballar, crear,
imaginar i sobretot
divertir-se en família.
Activitat adreçada
famílies amb infants de
0 a 3 anys.

CLUB DE CINEMA i
VISITA DE L’AUTOR

Divendres 17 a les
19:00h.
Projectarem la
pel·lícula Anita no
pierde el tren dirigida
per Ventura Pons.

centrecivicporqueres.cat

Mínim 10 participants

Aquest monogràfic
va dirigit a qualsevol
persona, experimen·
tada o no, que vulgui
endinsar-se en el món
de l’elaboració de la
seva pròpia cosmètica
natural de forma sana
i respectuosa amb els
nostres cossos i també
amb el medi ambient.
TALLER BENÈFIC

FEMALE DANCEHALL

Diumenge 5 de
juny a les 11h
Us convidem a ballar
amb nosaltres!
Espai NO mixte per a
dones, gai i trans.
Aportació mínima: 10€
/ Associades: gratuït
Totes les aportacions
aniran destinades

A càrrec La Sal d’Olot.
Contes amb la música
de la guitarra.
Activitat adreçada a
nens i nenes a partir de
4 anys. Construirem un
koinibori, utilitzant la
tècnica de l’estampació
amb tinta de colors
sobre roba. Un cop
pintat hi afegirem
un pal perquè pugui
volar al vent.

VISITA GUIADA A
L’ESTUDI TALLER
CARLES FONTSERÈ

Dissabte 11 a les 19:00h
S’ofereix visita guiada
a l’estudi taller del
polifacètic artista
Carles Fontserè.
www.porqueres.cat

HORA DEL MÉS PETITS
Dimarts 14 a les 17:30h.
Taller familiar d’expressió
corporal

Cal inscripció
prèvia: biblioteca@
porqueres.cat

JOCS I EXPOSICIÓ

Fins al 10 de 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!
Amb la col·laboració
del Servei de
Biblioteques de la
Diputació de Girona

CASAL DE LA
GENT GRAN DE
PORQUERES

Dies del 7 al 12 de
Juny (6 dies)
El viatge d’anada i
tornada amb l’AVE
Preu: 795.- €

ESPONELLÀ
INICIACIÓ A
L’AROMATERÀPIA

CLUB DE LECTURA

Trobada cada 2 mesos
28 de juny

Dijous 9 a les 19:00h
A l’Espai 1 d’Octubre
Grup d’intercanvi de
llengua entre veïnes i
veïns de parla anglesa i
catalana

8a TROBADA ESPORTIVA
DE LA GENT GRAN DEL
PLA DE L’ESTANY

Classes de Qi Gong

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

Dissabte 18 de 9 del
matí a 1 del migdia
Al local social d’Espo·
nellà

TALLER LGTBI+

Dimarts 21 de 9 del matí
a 1 del migdia
Al local social d’Espo·
nellà

IOGA

Dimarts a les 9 del
vespre a Cal Baró
Preu dia 15€ Preu men·
sual 40 €

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

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

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

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

11 de juny
DANSA EXTÀTICA
18h a 20h. Preu:
15€, inscripcions al
677.095.273. Lloc:
Gestalt Banyoles.
12 de juny
ACTIVACIÓ ENERGÈTICA
De 17h a 20h. Preu:
50€. Inscripcions:
639048397 Lloc: Gestalt
Banyoles

A la recerca de la felici·
tat de Douglas kennedy

Dissabte 4 a les 18:30h
A l’Espai 1 d’Octubre
Descobreix el poder
dels olis esencials i
la farmaciola familiar
natural

GRUPS CONVERSA
ANGLÈS-CATALÀ

Centre Om C/ Josep
Tarradelles, 16 Banyoles
625 85 58 12

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

Activitats Juny:
5 de juny
GRUP D’HOMES
Horari: de 11h a
14h. Inscripcions:
647804583
Lloc: Gestalt Banyoles
11 de juny
MASSATGE DE VENTOSES
i Tècnica de Guasha
segons la Medicina
Xinesa de 9:30h a 14h.
Preu: 60€. Inscripcions:
699127451 Lloc: Gestalt
Banyoles

15 de juny
DANSA EXTÀTICA
11:45 a 13:45h.
Preu: 15€, inscripcions
al 677.095.273.
Lloc: Gestalt Banyoles.
15 de juny
DIMECRES TÀNTRICS
De 19h a 21h Preu: 15€.
Inscripcions al
657028587
Lloc: Gestalt Banyoles
18 Juny, de 10 a 13h
TALLER DE DIAFREO
“Alliberant la cintura
escapular” 30€
Inscripcions: 616317297
Lloc: Gestalt Banyoles

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.
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CURSOS I TALLERS

VIATGE A CÀDIS I
LA SEVA BADIA

CURSOS I TALLERS

ACTIVITATS
ESPORTIVES

de futbol 7. Preben·
jamins (2014-2015)
11 de juny. Benjamins
(2013) 12 de juny.
Organitza: Unió
Esportiva Porqueres

BÀSQUET AL
CARRER STREET
SUMMER BASKET

XXII 6 HORES DE
PORQUERES

Del 27 de juny a
l’01 de juliol
De 18h a 22h
Pista de Sant Pere

Torneig 3x3
Competicions 2Ball
Inscripcions gratuïtes

PORQUERES
TORNEIG DE
FUTBOL 7 FEMENÍ

Data: Dissab·
te 4 de juny
Lloc: Camp de futbol
de Miànigues
Horari: A partir de
les 10:30h del matí.
Descripció: Triangular
de futbol 7 femení de
les categories Aleví
Femení i Infantil Feme·
ní, amb la presència
de l’Olot, Gerunda
i UE Porqueres.
Organitza: Unió
Esportiva Porqueres

TORNEIG D’ESTIU F7 2022

Data: Dies 11 i
12 de juny.
Lloc: Camp de futbol
de Miànigues
Horari: De 10:00h
a 14:00h.
Descripció: Torneig
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Data: Dissabte
11 de juny.
Sortida i Arribada:
Zona Esportiva
de Miànigues.
Horaris: Inscripcions
anticipades a www.
esportsporqueres.
com. Mateix dia a
partir de les 17:30 h.
Sortida a les 18:00 h.
Preu: 7 €. Inclòs
el sopar.
Descripció: Caminada
popular oberta a tots
els nivells. Parada
per sopar a Can
Tista (Casellas Davall).
Aconsellable portar
frontal o llanterna.
Banyada al finalitzar.

CAMPIONAT SOCIAL DE PETANCA
- DOBLETES

Data: Diumen·
ge 12 de juny
Lloc: Pistes municipals,
plaça dels poetes.
Horari: A partir de
les 9 del matí.
Descripció: Campionat
de petanca obert a
tothom en la moda·
litat de dobletes.
Inscripcions: inot·
bo@gmail.com i a
618311274 / 658808297
Organitza: Club Unió
Esportiva Petan·
ca Porqueres

CAMINADA I
BANYADA NOCTURNA
Data: Divendres
1 de juliol
Lloc: Zona Esportiva
– piscina municipal
Horari: Sortida 21:00h.
Descripció: Caminada
de 4 km emmarcada
dins el circuit comarcal
“FEM DRECERA”.
Preu: 5,00€ anticipa·
da i 8,00€ el mateix
dia (Inclòs sopar i
banyada nocturna)
Inscripcions: Anticipa·
des a www.ceplaes·
tany.cat . El mateix dia
a partir de les 20:30h.
Organitza: Consell
Esportiu del Pla de
l’Estany – Ajunta·
ment de Porquerse

Activitat: Concert del
festival recondit.
Destinataris: Tots
els públics

ACTIVA’T AMB LA
NATURA (Prova Pilot)

Dates: Juny 2022 a
novembre 2022
Horari: A escollir
entre tres opcions
Activitats: Caminades,
sessions de marxa
nòrdica, relaxació i
exploració sensorial.
Lloc: Municipis del
Pla de l’Estany
Destinataris: Adults
entre 40-70 anys

CASAL D’ESTIU 2021
Període: Del 12 d’abril
al 10 de juny del 2021
Destinataris: De P3
a 6è de primària

ESTIU JOVE 2021

Període: Del 12 d’abril
al 10 de juny del 2021
Destinataris: De
1r a 4t d’ESO
www.ceplaestany.cat
972 58 13 44
FEM DRECERA!
CAMÓS – Ruta de
les Esglésies
Dates: 5 de juny
Punt de sortida:
9h, Pavelló Muni·
cipals d’Esports
Distància: 14 km
SANT MIQUEL DE
CAMPMAJOR – Ruta al
Castell Romànic de
Sant Esteve de Briolf
Dates: 19 de juny
Punt de sortida:
10h, aparcament
font de la Teula
Distància: 7 km
Llocs d’interès:
Ermita de Santa
Maria de Loreto.

XII Copa de les
Nacions Femenina
d’Handbol

Dia: dissabte, 4 de juny
de 2022. Hora: 16.45
h. CATALUNYA – Galícia
(Esport3). 19.00 h.
Euskadi – Comunitat
Valenciana. Lloc:
pavelló de la Draga.

REM
Dissabte 4 i diumenge
5 de juny
CAMPIONAT DE
CATALUNYA DE REM

BANYOLES TRIATLÓ
27 i 28 d’agost del 2022

Fes-te
VOLUNTARI,
fes-te
de l’equip
de triatló
Per a més informació

www.turismeiesport.cat

BANYOLES 2022
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UN BANYOLES CRÍTIC

L’OCI A BANYOLES:
LA COMARCA
ADORMIDA

Joan Rigau (@70pts)

Guillem Lloret i Triola
@lloretitriola

Una de les opinions més compartides entre amics —a peu
de bar o arran de la gespa de la
caseta de fusta— és la frustració que provoca que Banyoles
no tingui més ofertes d’oci per
a joves. Que entre setmana no
puguem fer plans d’oci més
enllà de l’horari dels extraescolars o sortint de la feina.
L’oci ha de ser específicament
pensat per a joves (clar que
és infinitament millor si també és organitzat per joves).
Ho deia el senador Kennedy
fa molts anys, però la Ludwig
Band ho va dir millor al seu últim àlbum: un poble sense nens
40

és un poble que ha claudicat, és
un poble que s’ha perdut.
A vegades, per agafar idees, va
bé allunyar-se de Banyoles i
veure què es fa més enllà. Porqueres n’és un clar exemple
amb dues iniciatives culturals
d’èxit. Limitades, és clar, pel
pressupost i la demanda, però
desproporcionadament ambicioses quant a la població. Per
una banda, l’èxit consolidat
de la programació RereelTeló.
Per l’altra, unes Festes de Porqueres autogestionades pels
joves amb èxit de convocatòria des de fa anys. Amb quatre
vegades menys habitants que
Banyoles, com pot ser que facin unes festes comparables (i
amb molts banyolins a la comissió organitzadora)?

A Camós, des de l’any passat,
existeix l’Espai Jove l’Esquella
(autogestionat per l’associació
de joves Tabitum), que funciona com a espai de trobada per
a joves on poden fer-hi el que
vulguin, des de festes a xerrades passant per trobar-se i
jugar a videojocs. Serinyà, des
de fa molt poc, ha inaugurat
el Cívic Can Xerric que, si bé
no està únicament centrat en
joves, marca un inici lluminós per a organitzar activitats
d’oci per al jovent.
Banyoles té un altre model. Un
altre model que inclou els autobusos de joves a la Nau (i els
múltiples conflictes —alguns
penals— que això ocasiona) i
les fugues de jovent banyolí a
Girona per a buscar llocs millors on viure.
Últimament, un grup de persones ha aixecat la iniciativa
popular de l’Ateneu Sol Ixent.
Té aquest nom en memòria
al grup de dones banyolines
que durant la Guerra Civil
teixien camises a les nits —durant el seu temps lliure, sense
cobrar— pels soldats republicans al front. És petit i limitat,
però pot ser un inici del discretíssim camí del fer i desfer
que deia Miquel Martí i Pol. El
discretíssim camí cap a un oci
autogestionat, sincer, lliure de
LGTBIfòbia, feminista i, sobretot, amb dos valors que han
semblat contradictoris molts
anys: banyolí i lliure.

REVETLLA DE SANT JOAN 2022

elCarpaRestaurant
de l’Estany
de la

Passeig Darder, s/n (davant l’Estany) 17820 Banyoles Tel. 972 58 28 25
info@restaurantlacarpa.com www.restaurantlacarpa.com
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NOTES INFORMATIVES

Turisme
El IX Meeting Camper de Sant Miquel de Campmajor
amplia la zona d’acampada i l’oferta gastronòmica
La 9a edició d’aquest esdeveniment tindrà lloc els dies 3, 4 i 5
de juny i incorporarà una zona de
“Foodtrucks”. L’horari de visita del
Meeting Camper és de 10 a 19h.
Enguany hi haurà la presència de
60 expositors de professionals
del sector, arribats, fins i tot, de
França i Alemanya

Associació
contra el càncer
Banyoles
Divendres 8 de
juliol, 20h. Al
Restaurant La
Carpa, Berenarsopar i Cantada
d’havaneres amb
el grup Retorn.
Preu: 30€. Tots
els bene cis aniran per una bona
causa. Reserves:
T. 659 990 786
(Montse)
669 167 365
(Carme).
Esports | Banyoles
acollirà el Campionat Europeu
de Nacions de
Dragon Boat

infraestructures

Gastronomia

Hi ha sobre la taula
tres projectes per fer
àrees d’estacionament
d’autocaravanes al Pla de
l’Estany

El banyolí Ferran Vila es
proclama Millor Sommelier
de l’estat espanyol

El finançament i algunes modificacions urbanístiques que s’hauran d’impulsar per adaptar-se
a la normativa vigent són els
principals obstacles que retarden
més del compte els projectes
per habilitar zones d’estacionament per autocaravanes al Pla
de l’Estany. A la comarca ja fa
temps que es treballa en aquesta direcció conscients que el
turisme que opta per viatjar amb
vehicle propi i autosuficient està
en auge i que també augmenta la
demanda d’aquest tipus de zones
d’aparcament.
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El sommelier, que va començar
la seva trajectòria al restaurant La
Banyeta de Palol de Revardit, ha
guanyat el 27è Campionat d’Espanya de Sommeliers, i serà reserva
al Campionat Mundial del 2023.

Se celebrarà del
29 d’agost al 4
de setembre a
l’estany.
Societat | El
banyolí Marc
Riera seguirà
quatre anys més
com a president
del COAC a
Girona
Marc Riera i Guix
(Banyoles, 1979)
L’Ajuntament de
Serinyà convoca
una plaça per buscar un operari/a
de serveis múltiples. Entre d’altres
aspectes, el lloc
de treball consisteix en realitzar
tasques de paleta,
jardinera..., neteja
de carrers, espais
públics, instal·
lacions, etc..

Cultura | El
projecte Càntut.
Cançons de
tradició oral,
reconegut amb
un dels Premis
Nacionals de
Cultura 2022

Comunicació

Comunicació

La Diputació de Girona
explica els seus 200
anys d’història i el seu
funcionament amb una
exposició a la Casa de
Cultura

Modificació pressupostària
per valor de 60.000 Euros
per tirar endavant el
projecte museogràfic de les
coves de Serinyà

En l’acte, hi ha intervingut el
president de la Diputació de
Girona, Miquel Noguer, que va
recalcar el paper «d’ajuntament
dels ajuntaments» de la corporació durant aquests dos segles:
«Sempre hem estat al costat dels
municipis, donant-los assessorament, servei i suport econòmic, i adaptant-nos a les seves
necessitats quan ha calgut. Això
ha passat recentment davant circumstàncies excepcionals com el
temporal Gloria i la pandèmia de
la covid-19. Ens hem arremangat
per ajudar-los».

El Consell Comarcal del Pla de
l’Estany ha fet una nova passa
per fer realitat l’Arqueopark, el
centre d’interpretació de les Coves de Serinyà. En el Ple celebrat
aquest passat dimecres es va
aprovar una modificació pressupostària de 60.000 euros que
serviran per iniciar la darrera fase
perquè aquest equipament pugui
tornar a obrir al públic. Amb
aquesta modificació la partida
econòmica per a la reposició
de l’espai ascendeix a 200.000
euros. Un cop fet aquesta modificació de crèdit, serà moment per
licitar les obres

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

El projecte
impulsat pels
banyolins Albert
Massip i Francesc
Viladiu ha estat
reconegut per
difondre el patrimoni musical de
transmissió oral
de les comarques
gironines.

DIVENDRES 17 DE
JUNY DE 2022
Trobada dels
voluntaris de
Càritas del Pla de
l’Estany
Centenys
Revisió de la
tasca feta i sopar
de germanor”
a la rectoria de
Centenys.

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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DITES POPULARS
• Juny assolellat i ben tronat, any de bon vi i molt blat.
• El juny formós és abundós.
• Aigua de juny primerenca, molts mals de caps arrenca.
• Si plou per Sant Pere plourà un més al darrere.
• Per Sant Joan el blat al camp, per Sant Pere, el blat a l’era.
• Aigua per Sant Joan, celler buit i molta fam.
• Per Sant Joan s’han de collir els pèsols i els alls.

Plantes, flors
i planters d’horta
Josep Pla Caldas
Gerent i Administrador
T 685 459 743 josepplacaldas@gmail.com
www.planteriflors.es
MERCATS SETMANALS
Dimarts VERGES • Dimecres BANYOLES • Divendres CELRÀ
• Dissabte STA. CRISTINA • Diumenge QUART
Venda ambulant
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La nit de Sant Joan
les aigües i plantes
adquireixen totes les
seves virtuts potencials
i màgiques. Cal fer les
ratafies i els olis de cop.

Agricultura i ramaderia
regenerativa, el futur!
Quan parlem d’agricultura i ramaderia regenerativa ens enfoquem a un tipus
de tècniques que tenen en compte a les generacions futures, essent l’objectiu
principal fomentar la fertilitat del sòl, mantenint i revitalitzant i remineralitzant,
aportant beneficis al sòl i a les comunitats que en ell hi viuen.

L

a ramaderia regenerativa es un sistema agroforestal productiu que es basa en observar les
dinàmiques naturals i que mitjançant el sistema
de maneig holístic i una planificació de pastures, es redueixen costos i s’incrementa la producció.
Aquestes pràctiques poden nodrir les terres de cultiu i
les pastures, conservant l’aigua i la riquesa de la biodiversitat que s’hi troba. Transformant el sector agrícola i
ajudant a desertificar en algunes zones més problemàtiques. Captant el diòxid de carboni en el sol a la vegada
que es minimitzen les emissions de gasos a l’atmosfera.
Els mètodes que s’usen es basen en no alterar el sol i
no llaurar, rotació de cultius, us de mulching, ... Deixar
el sol amb cobertes permanents i redirigir l’aigua per
a aprofitar-la al màxim. S’empra l’agricultura orgànica
amb la reproducció de microorganismes, biofertilizant… tot mitjançant principis de la permacultura, entenent la idea que les granges amb diferents animals
i l’agro silvo ramaderia son l’eix de tot sistema social,
econòmic i social, mediambiental i laboral sostenible.

Adriana Targarona Salgado
atargarona@agronoms.cat

@Adriana_Targ

CENTRE DE JARDINERIA
Tel. 972 58 10 93
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RECORD HISTÒRIC

FONDA
CAN BANAL

Fragment extret del llibre “Botigues de Banyoles” de Rigau Editors.

L’Enric Llauger i en Joan Banal fent
pollastres a l’ast.

A començaments del segle XX, Pere Banal Costa i Llúcia Pineda Prat
van obrir, a l’antiga Fonda Coma, al carrer de la Canal i cantonada amb
la plaça dels Turers, una fonda. Uns anys després van haver de tancar el
negoci, peró el 1927, el seu fill Narcís, juntament amb la seva jove Pilar
Bertran Banal, van instal·lar una fonda semblant al carrer del Doctor
Hysern, amb el nom de Fonda Comerç.

Quadre de Josep Mª Barba, 1972
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Catifa floral el dia de Corpus
davant de Can Banal.

Caricatura dels germas
Josep i Joan Banal
feta per Kito Pau.

Família Banal

El seu tancament definitiu va
ser el 14 d’agost de 2009, quan
els germans Joan i Josep Banal
Bertran es varen jubilar.
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Divuitè Festival de la Veu de Banyoles
Del 24 al 26 de juny de 2022
www.aphonica.banyoles.cat

Manu Chao acústic / Joan Miquel Oliver
Birds on a Wire / Rodrigo Laviña y su combo
El Pony Pisador / Xarim Aresté / Anna Ferrer / Cor de Teatre
Marc Parrot i Eva Armisén / Cor Jove Amics de la Unió
Pere Arquillué / Maria Jaume / MuOM / Amorante
Alba Morena / Beatbox Open Banyoles / Música Nua
Deixa’t d’històries! / Antònia Vicens i Antoni Vidal
Exposicions, tallers, tast de concerts i molt més!

01
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Descobreix les històries
que s’amaguen rere
les il·lustracions

Manu Chao acústic
CONCERT EL CHAPULÍN SOLO.
MANU CHAO ACÚSTIC

Divendres 24 de juny - 22 h
Club Natació Banyoles
20 € anticipada - 23 € taquilla

Organitza:

Producció executiva:

Amb el patrocini de:

Amb el suport de:
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Cor de Teatre

Divendres 24

Dissabte 25

Cor de Teatre

Cor de Teatre

Divendres 24 de juny
18:30 h Plaça Major
Gratuït

Alba Morena

Divendres 24 de juny
19 h Auditori de
l’Ateneu de Banyoles
5€/8€

Anna Ferrer

Divendres 24 de juny
20:15 h Teatre
Municipal de Banyoles
8 € / 11 €

Cor de Teatre

Divendres 24 de juny
21 h Plaça Major
Gratuït

Manu Chao acústic
Divendres 24 de juny
22 h Club Natació
Banyoles 20 € / 23 €

Xarim Aresté

Divendres 24 de juny
23:55 h Juanola La
Muralla Gratuït
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Maria Jaume

Anna Ferrer

Dissabte 25 de juny
12:30 h Plaça dels
Turers Gratuït

Amorante

Dissabte 25 de juny
13 h Fundació Lluís
Coromina – Espai Eat
Art Gratuït

Maria Jaume

Dissabte 25 de juny
17:30 h Claustre del
Monestir de Sant
Esteve 8 € / 11 €

Cor de Teatre

Dissabte 25 de juny
18:30 h Plaça dels
Turers Gratuït

Beatbox Open
Banyoles

Dissabte 25 de juny
18:30 h Juanola La
Muralla Gratuït

Pere Arquillué

Dissabte 25 de juny

19 h Teatre Municipal
de Banyoles 8 € / 11 €

Cor de Teatre

12 h Claustre del
Monestir de Sant
Esteve 7 € / 10 €

Dissabte 25 de juny
20:15 h Plaça dels
Turers Gratuït

Cor de Teatre

Joan Miquel Oliver

MuOM

Dissabte 25 de juny
21 h Auditori de
l’Ateneu de Banyoles
11 € / 14 €

Rodrigo Laviña y su
combo
Dissabte 25 - 23 h
Juanola La Muralla
Gratuït

Diumenge 26
Antònia Vicens i
Antoni Vidal

Diumenge 26 de juny
12 h Fundació Lluís
Coromina – Espai Eat
Art Gratuït

Marc Parrot i Eva
Armisén

Diumenge 26 de juny

Diumenge 26 de juny
13 h Plaça Major
Diumenge 26 de juny
17 h Monestir de Sant
Esteve 8 € / 11 €

Música Nua

Diumenge 26 de juny
18 h Claustre del
Monestir de Sant
Esteve 8 € / 11 €

Deixa’t d’històries!
Diumenge 26 de juny
19 h Plaça del Teatre
Gratuït

Cor Jove Amics de
la Unió

Diumenge 26 - 20 h
Auditori de l’Ateneu de
Banyoles 8 € / 11 €

Cor de Teatre

Diumenge 26 de juny
20 h Plaça Major

PROGRAMACIÓ OFICIAL

Joan Miquel Oliver

Birds on a Wire

Diumenge 26 de juny
21:15 h
Teatre Municipal de
Banyoles 10 € / 13 €

El Pony Pisador

Diumenge 26 de juny
22:30 h Juanola La
Muralla Gratuït

ACTIVITATS
PARAL•LELES
EXPOSICIÓ
L’(a)phònica en
cartells Del dimecres
1 al dijous 30 de juny
Can Pons Gratuït
CONCERT
Presentació del
Festival amb Sergi
Estella Dissabte 11 de
juny 12 h La Volta #41
(Girona) Gratuït

Birds on a Wire

EXPOSICIÓ
(a) 2022
Del dilluns 13 al dijous
30 de juny
Biblioteca Comarcal
del Pla de l’Estany
Gratuït
EXPOSICIÓ
Dibuix en directe
Del divendres 17 al
diumenge 26 de juny
Llotja del Tint
Gratuït Inauguració
divendres 17 de juny a
les 20 h
CONCERT
20a Trobada de
Cantaires del Pla de
l’Estany Diumenge 19
de juny 18:30 h Local
social de Vilafreser
Gratuït
TAST DE CONCERTS
97 Onzas

MuOM

Dimarts 21 de juny
21 h Set Cafè
Gratuït
TAST DE CONCERTS
Lia Sampai
Dimecres 22 - 21 h Ca
La Flora
Gratuït

TALLER
Beatbox
Dissabte 25 de juny
12 h Juanola La Muralla
TAST DE CONCERTS
Surf And Fat
Dissabte 25 de juny
12 h La Porta del Món

CONCERT
Cor Gran de l’EMMB
Divendres 24 de juny
18 h Juanola La Muralla
Gratuït

TAST DE CONCERTS
Agnès Algueró
Dissabte 25 de juny
16:30 h Golafreria
Artesana Janeret

TAST DE CONCERTS
Arar
Divendres 24 de juny
21 h La Local Gratuït

TALLER
Les Eines
Diumenge 26 de juny
11 h Ateneu – CMEM de
Banyoles

TALLER
Escriu la teva història
Dissabte 25 de juny
11 h Espai Jove Cal
Drac Gratuït (inscripció
prèvia)

TAST DE CONCERTS
Remei de Ca La Fresca
Diumenge 26 de juny
13 h
Can Pericus Gratuït

Obrim el dilluns 13 de
juny dia de Sant Antoni
i per la revetlla de Sant Joan

Marisqueria

Els dijous de juliol i agost, obert
per menús d’entre setmana

Tel. 972 57 28 52
www.marisqueriagils.com
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PISOS I CASES
Banyoles

Escull el teu
espai, confia en
la teva elecció,
nosaltres
estarem al teu
costat

Laura Mónico Roca
646 939 297
Tati Miret Costabella
659 925 836

Tenim la clau de
la teva vida, la
vens a buscar?
Carrer Porta Turers, 6
www.pisosicasesbanyoles.cat
info@pisosicasesbanyoles.cat

Pisos i Cases Banyoles

@pisosicasesbanyoles
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COM LES IDEES ES FAN REALITAT
Text de José Miguel Arellano, arquitecte

Al moment d’asseure’ns amb un client per parlar de casa seva, ja sigui una reforma o
nova construcció, ens sorgeixen una sèrie de preguntes al voltant de les seves necessitats, les seves il·lusions i la seva manera de viure. Així podrem generar un llistat de programa d’espais, i com s’ordenen aquests espais entre ells, tant a l’interior com a l’exterior. Posarem especial atenció al fet que ens suggereix el lloc. Estudiem l’emplaçament,
els vents i el corrent d’aire, l’assolellament i les ombres properes i la relació amb entorns
veïns. Ja sigui a la ciutat o al mig del camp, escoltarem els sons i sorolls que envolten
el futur projecte. Parlarem de la forma o volumetria, si és compacta o estesa. Més quadrada o més orgànica i fluida. Tots aquests ingredients es bolquen al procés del llapis i
el paper. Aquesta és una de les fases que més ens agrada, perquè les línies són aquest
primer traç i també el primer pas en què les idees s’aniran transformant en realitat. Els
esbossos o croquis de projecte són el moment en què ajunten les intencions del client i
que de la nostra mà es van ordenant, línia rere línia, colors i textures, volum i buit, tot el
conjunt que donarà forma a aquesta il•lusió que es dirà llar.
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ÀUREA
C. Coromina, 12 baixos
17820 Banyoles
Tel: 972 58 49 11 / 650 296 733
aurea@aureaarq.com
www.aureaarq.com
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Ctra. de Pujals, s/n
Tel. 972 57 15 35
17834 Porqueres (Girona)
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A L U M I N I | P VC | V I D R E

ALBERT
TA N C A M E N T S

Albert Tarrats Badosa
T 661 279 397
tancamentsalbert@gmail.com
www.tancamentsalbert.cat
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PROGRAMA BONA FESTA DE SANT ANTONI!

FESTA DE SANT ANTONI
PATRÓ DELS PALETES

DISSABTE 18 DE JUNY DE 2022

					
A partir de les 8:00h		
La Cobla la Principal de Banyoles LLOC: Es37è Concurs de Paletes
glèsia Sagrada Família (Pç. De les Rodes)
a la Plaça de les Rodes
MOSTRA COMERCIAL DE LA CONSTRUCCIÓ
A les 13:00h			
A partir de les 9:00h
Dues sardanes a la Pç. de les Rodes,
amb degustació de bunyols i vi dolç.
Esmorzar popular a càrrec del restauLliurament de PREMIS del 37è Concurs de
rant “La Carpa de l’Estany”
Paletes Homenatge dels paletes del Pla de
l’Estany al jubilat: Sr. Ramon Fusté Ferrer
A les 11:30h			
CONCENTRACIÓ a la Plaça de les Rodes
A partir de les 18:00h		
per acompanyar al Sr Pendonista:
Gran audició de sardanes a la Plaça
SECOMI CONSTRUCCIONS
Major a càrrec de la Cobla La Principal de
Banyoles					
A les 12:00h			
Esmorzar a càrrec de:
Tots els actes seran amenitzats per:
Ofici solemne en honor a Sant Antoni,
presidida pel Bisbe Emèrit de Girona,
Mons. Carles Soler i Perdigó. Acompanyarà
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BONA FESTA
DE SANT
ANTONI!

La Comissió de la Festa dels Paletes de Banyoles i Comarca, ens plau presentar-vos el Programa d’Actes de la nostra Festa, que tindrà lloc el proper dissabte 18 de juny.
Després de 2 anys d’absència a causa del COVID-19, tornem amb més força que mai, i en
aquesta ocasió concentrarem tots els actes a la Plaça de les Rodes, fins hi tot l’Ofici solemne,
que es durà a terme a l’església Sagrada Família de la Pç. De les Rodes (gràcies a la inestimable col•laboració dels Manaies de Banyoles) i un esmorzar popular a càrrec del restaurant La
Carpa de l’Estany.
El Concurs de Paletes, que enguany arriba a la seva 37ena edició, continua essent l’eix central
i vertebrador de la Festa; en ell hi participen parelles de paletes vinguts de tota la província,
alguns fins hi tot de Barcelona o Tarragona. Al seu voltant s’organitza la Mostra Comercial de
la Construcció, on les empeses col•laboradores exposen estands amb els seus productes.
En aquest any de retrobaments, les circumstàncies han fet que no puguem celebrar el Concert i Gran Ball que tant havíem gaudit els darrers anys. De ben segur que en les properes
edicions de la Festa tornarà a estar en el programa d’actes.
Tot i això, hem preparat un programa de la Festa pensat perquè hi pugueu participar tots els
veïns i veïnes de Banyoles i comarca; i tot això ho hem fet amb la màxima il•lusió i dedicació.
La nostra recompensa serà veure-us a tots i totes al carrer, gaudint de la Festa.
Per últim, no ens volem oblidar d’agrair la col•laboració que fan institucions, empreses i professionals del nostre sector, perquè sense la seva ajuda la Festa dels Paletes no hauria pogut
tornar a celebrar-se.

REFORMES INTEGRALS • RESTAURACIONS DE MASIES
REHABILITACIONS • HUMITATS • DESAIGÜES
Pol. La Farga - Carrer Pla de la Coromina, 2 - 17820 BANYOLES • 639 34 12 65 - 610 28 43 03
construccions.m.sague@gmail.com • www.reformesmalagonsague.es
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OBRI-MATIC
Portes Automàtiques
Portals de Garatge
Automatisme

C/ Bassa del cànem, 38 - 17820
Banyoles (Girona)
Tel: 972 57 44 40
obrimatic@obrimatic.es

MATERIALS
PER A LA CONSTRUCCIÓ

/ 617 748 593

Venda de tot tipus de
materials de construcció:
interiors, exteriors i cuines
Ens trobareu a:
Cornellà del Terri · Les Preses ·
Quart · Figueres · La Cellera de Ter
T 972 59 41 31
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RESTAURACIONS JORDI PICART SLU
Ens agrada escoltar i parlar amb els
nostres clients per concretar tots els
detalls de la construcció abans de
realitzar cap intervenció a l’obra.
Cuidem tots els detalls per tal d’evitar
qualsevol tipus d’imprevist i garantir
una qualitat òptima al preu acordat.

RESTAURACIÓ
REHABILITACIÓ
OBRA NOVA

C/ Barcelona, 95 · 17820 Banyoles (Girona) Tel. (+34) 972 581 285
info@restauracionspicart.cat • www.restauracionspicart.cat/
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La biomassa com aprofitament
dels boscos i generació de llocs
de treball
La importància de la fusta ja no només recau sobre
els usos tradicionals de la fabricació de mobles o de
paper. Any rere any va augmentant i guanyant més
importància la biomassa forestal.
productor de bens i serveis relacionats
directament amb el sector primari.
L’entramat empresarial que engloba totes
les activitats relacionades amb el procés
productiu deriva de l’aprofitament dels
recursos naturals dels nostres boscos, i
actualment representa el 1,7% del Producte Interior Brut i genera 300.000 llocs de
treball a l’any.

A

quest tipus de biomassa consisteix
en l’aprofitament de tot tipus de
productes, materials i residus procedents de boscos i zones forestals. A part de
servir com a font d’energia totalment neta
i renovable, apostar per la biomassa és sinònim d’una bona gestió dels boscos, prevenint incendis i creant llocs de treball.
Espanya és un 54% bosc i terrenys forestals i les 27 milions d’hectàrees de les que
gaudim fan que el nostre país sigui un gran

El procés que s’inicia al bosc i finalitza amb
la producció d’energia el componen moltes i diferents activitats: treballs de poda i
recollida de materials forestals, control de
maquinaria forestal o accions bàsiques de
repoblació o manteniment de camins són
alguns exemples de treballs que genera la
biomassa.
El transport i l’emmagatzematge de la
biomassa també genera multitud de llocs
de treballs i, junt amb totes les anteriors,
serveixen per ajudar directament a la conservació de les zones rurals oferint als seus
habitants oportunitats de feina de llarga
durada donat que el procés d’aprofitament
i generació d’energia de la biomassa es
continua durant l’any.

Apostar per la biomassa es sinònim
d’estimar els nostres recursos i donar valor
a l’economia sostenible i de proximitat.
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Avança’t al fred
i prepara el teu
sistema de calefacció
La millor manera d’estar preparats per
l’arribada del fred és disposar d’un bon
sistema de calefacció que et permeti confort i estalvi econòmic, així com tenir-lo en
bones condicions. Per això recomanem fer
el manteniment dels teus equips abans que
arribi l’hivern, sent una data idònia de juliol
a setembre.
Des de JBP Energies Renovables et fem
algunes de les recomanacions que us poden garantir el confort i l’estalvi energètic i
econòmic del vostre sistema de calefacció:

Manteniment anual del sistema per part
d’un professional.
Si la teva caldera o estufa té més de 12
anys recomanem canviar-la per una de
nova.
Si has pensat en canviar la caldera de
gas o gasoil que sigui de condensació
ja que rendeixen més i emeten menys
contaminats a l’atmosfera, també
pots valorar opcions més netes i amb
un major estalvi econòmic com per
exemples la instal·lació d’una caldera,
un hidroestufa o una estufa de pèl.let.

Dipòsit d’aigua
calenta

Radiador

Sabies que pots
adaptar el teu
sistema existent
de calefacció de
radiador o terra
radiant per un amb
biomassa?

Pèl·lets

Caldera de
biomassa

Calefacció de terra
radiant

Truca’ns o sol·licita la teva proposta
Solucions integrals
amb energies verdes
Energia solar tèrmica
Panells fotovoltaic
Biomassa
Aerotermia
Geootèrmia
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C/ de Mata, 30 – 17820 Banyoles 972 296 511 – info@instalacionsjbp.com www.instalacionsjbp.com
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Pol. Ind. Up6 • Can Famada
17820 Banyoles (Girona)
Tel. 972 581 322 • info@masdevall.es
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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

65

ESPECIAL CONSTRUCCIÓ I LLAR

Res-Quatre
Pere Vidal / Joan i Jordi Vidal Tel. 659 436 061

RESTAURACIÓ D’HABITATGES I FAÇANES, REFORMES
I PALETERIA EN GENERAL

MOBLES DE CUINA

CUINES BANYOLES
Al vostre servei des de 1980
Pg. Mossèn Lluís Constans, 186 • 17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 77 • info@cuinesbanyoles.cat • cuinesbanyoles.cat

VESTIDORS • PORTES
CORREDISSES, PLEGABLES
C/ Concòrdia Aigües de l’Estany, 42 • Polígon de la Farga • Tel. 972 58 12 43 • 17820 BANYOLES • GIRONA
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OXITALL PLASMA I LÀSER

Camí del Terri, 26 - 17834 - Porqueres (Girona)
Telèfon: 972 57 47 55 Fax: 972 57 62 63
Email: info@oxiterri.net Oficina Tècnica: oxiterri@grn.es
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PATRICIA BASCIANO
Soc la Patricia, la meva forma de ser està molt
lligada amb la meva manera de portar els negocis
immobiliaris…
M’agrada donar el millor de mi, per obtenir els resultats que considero importants, soc poc conformista,
força optimista i m’agraden els reptes.
Amb el meu propi negoci immobiliari, que vaig
començar amb vint-i-set anys, carrera, fills, etc,
pensava que la meva vida ja estava consolidada, i
llavors, per qüestions alienes a mi i pròpies d’aquest
món, vaig arribar a Banyoles amb la meva família fa
uns vint anys. Qui m’hagués dit llavors que mai no
arribaria a sentir-me d’un altre lloc que de Banyoles.
Mica en mica, tot va anar a millor.
Els darrers quinze anys he treballat a la mateixa empresa, una promotora internacional on vaig començar fent de comercial a Banyoles i seguidament vaig
passar a Barcelona a portar diferents obres.
En tot aquest temps vaig seguir formant-me en
qüestions d’urbanisme, habitatge, etc. ja que l’experiència i les habilitats no ho són tot. M’agrada la
meva feina i aprendre cada dia més, és el que jo crec
que marca la diferència d’un bon professional.
Sempre m’ha agradat molt la rehabilitació, la sostenibilitat i fer possible el major rendiment de cada
espai, ja sigui per viure, negoci, oci, esdeveniments
culturals, socials, esportius etc.
Quan altre cop pensava que la meva vida estava
consolidada, vaig començar a sentir que aquella
etapa s’esgotava i que encara tenia pendent desenvolupar alguna cosa a Banyoles per agrair-li tot el
que m’ha anat oferint des de que vam arribar.
Llavors vaig pensar en un altre manera de fer negocis immobiliaris i en obrir un espai on es pogués
projectar somnis, on la il•lusió de tenir una llar, de
muntar un negoci, o qualsevol idea relacionada amb
el món immobiliari es pogués desenvolupar i portar
a terme amb el suport d’una professional amb anys
d’experiència, i sobre tot amb algú que t’escolti, que
sàpiga interpretar les teves necessitats i amb el que
puguis confiar.
Així va néixer IMMOPB, un altre manera de fer negocis immobiliaris. És casa meva. Us hi espero.
Parlem
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C/Canal 20 - 17820 Banyoles
604 142 806
immo_pb
comercial.immopb@gmail.com
AICAT: 10002

Obertper
perobres
obres
Obert
Un altre manera de fer negocis
Un altre manera
de fer negocis
immobiliàris
immobiliàris

Prepara la teva casa,
estalviaràs molta energia
Els alts preus de l’electricitat i del gas
posen el focus la necessitat de millorar
i preparar els habitatges per fer-los més
eficients.
1. Treballa en l’aïllament de la teva llar.
Pots aïllar-la tèrmicament renovant l’aïllament, canviar les finestres per unes
amb trenca- ment de pont tèrmic.
2. Redueix el teu consum. Revisa que
els teus electrodomèstics i llums siguin
eficients. Escull-los basant-te en la seva
eficiència energètica i durabilitat.
3. Instal·la’t panells solars. És una de
les millors inversions que pots fer actualment. Disposaràs d’energia gratuïta
durant molts anys, i si no ets a casa
durant el dia, posa’t bateries, aquestes
et permetran consumir quan vulguis
sense límits horaris.

Ajuts “Next Generation” i altres
Actualment, hi ha disponible gran
varietat d’ajuts, és un bon moment
per llençar-se.
Fons Next Generation per autoconsum renovable i rehabilitació
energètica d’edificis.
Deduccions fiscals per rehabilitació energètica d’edificis i energies
renovables.
Bonificacions de l’IBI segons
cada municipi

69

70

71

ESPECIAL CONSTRUCCIÓ I LLAR

72

73

ESPECIAL CONSTRUCCIÓ I LLAR

ESCULTURES

L’Ajuntament de Banyoles i la Fundació Lluís Coromina han inaugurat l’exposició
‘Escultures transitables’ de l’arquitecte Josep Miàs, nascut a Banyoles i fundador del reconegut estudi MIAS Architects. La mostra posa en relleu una de les
obres més significatives de MIAS Architects, la remodelació del Barri Vell de
Banyoles i s’hi exposen maquetes, fotografies i escultures dels projectes més
importants dissenyats per l’estudi d’arquitectes.
Després d’haver passat pel Centre Pompidou de París (2020) i pel Museu del
Disseny de Barcelona (2021), les maquetes escultòriques de Josep Miàs i el reconegut estudi MIAS Architects arriben a Banyoles amb l’exposició Escultures
transitables. Una mostra que recull tot un seguit de peces arquitectòniques,
fetes a escala reduïda, que han perdut el seu caràcter funcional i han esdevingut objectes tridimensionals orgànics i geomètrics, d’una bellesa poètica i
abstracta extraordinària. Maquetes conceptuals a escala A3 de diferents projectes de l’estudi on el filferro ressegueix i construeix els dibuixos que prèviament s’han fet amb llapis sobre el paper.
Organitzada per l’Ajuntament de Banyoles i la Fundació Lluís Coromina,
l’exposició ‘Escultures transitables’
estarà dividida entre l’espai expositiu municipal Can Tarradas i l’espai
Eat Art. A l’espai Can Tarradas s’hi
podrà veure una de les obres més
significatives de MIAS, la remodelació del barri vell de Banyoles. El projecte va ser guardonat amb el Premi
International Stone Awards 2013, el
Premi Catalunya Construcció 2009 i
el Premi d’Arquitectura Comarques
de Girona 2007.

Algunes de les maquetes exposades a
l’Eat Art. | PERE DURAN/NORDMEDIA

També s’hi podran veure algunes de les maquetes escultòriques més rellevants
de l’estudi MIAS Arquitectes des de la seva fundació l’any 2000, com el projecte del Mercat de la Barceloneta (Premi Ciutat de Barcelona 2007) i el Golf de
Fontanals (Premi AJAC). A l’espai Eat Art també s’hi exposaran diversos treballs
del reconegut estudi.

TRANSITABLES
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S’HI PODRAN VEURE LES OBRES MÉS REPRESENTATIVES DEL RECONEGUT ARQUITECTE

ESPAI EXPOSITIU CAN TARRADAS
I A L’ESPAI EAT ART
Josep Miàs i l’estudi MIAS Architects

MIAS Architects és un estudi d’arquitectura amb seu a Barcelona, fundat l’any 2000 per l‘arquitecte banyolí Josep Miàs. Després d’haver cursat els seus estudis a l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona, va treballar amb l’arquitecte Enric Miralles entre els anys 1990 i
2000. Reconegut per les seves propostes imprevisibles, innovadores i experimentals, Miàs basa
les seves obres amb diversos aspectes socials, culturals, històrics i econòmics, i incorpora en
el seu treball la investigació formal, la recerca tecnològica i el comportament estructural dels
edificis, així com l’experimentació amb nous materials i la recerca en l’àmbit de la sostenibilitat,
oferint propostes inèdites i sorprenents.

AVUI, S.L.

assessoria

SERVEI INTEGRAL
I ALTAMENT
QUALIFICAT

Josep Tarradellas, 2 Baixos 3 - 17820 Banyoles
Tel. 972 570 003 • www.assessoriaavui.cat

ENERGIA VERDA

AQUEST ESTIU POSA EL TEU TEULAT A PRENDRE EL SOL
Arriba l’estiu amb més hores de sol que
ens agrada aprofitar per passejar, tenir
cura de l’hort o el jardí, fer activitats a
l’aire lliure... en definitiva, ens agrada
aprofitar aquesta llum i aquesta energia,
que en aquesta època de l’any més
que mai, ens dóna el sol.
Des d’Agrienergia volem animar-vos
a posar també els teulats i terrats de
les nostres cases i edificis a prendre
aquest sol tan ple d’energia, i que
pot aportar-nos electricitat sostenible i barata, estalviant directament
en la factura elèctrica des del primer
moment.
I volem posar-ho fàcil.
Primer de tot pots demanar-nos, sense compromís, una proposta bàsica
gratuïta, per a tenir una idea de si et
surt o no a compte posar-te plaques
solars, perquè tampoc es tracta de
gastar diners que no es recuperin en
poc temps. I pots plantejar les plaques
per a un habitatge unifamiliar o per un
bloc de pisos, o també per a un conjunt
de cases o empreses que vulguin compartir l’energia d’una única instal•lació
fotovoltaica.
Nosaltres analitzem la situació del
teulat, consums, possibilitats o no de
compartir, i et fem la proposta més
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adient des del punt de vista d’estalvi
energètic i també econòmic.
I després, si vols, dissenyem en detall
i instal•lem la fotovoltaica de qualitat
que millor s’adapti a la teva situació, la
posem en marxa, i ens encarreguem
de tota la paperassa administrativa
amb Ajuntament i Generalitat, perquè
tan aviat com sigui possible comencis a gaudir d’energia neta, produïda a
casa teva, i de factures d’electricitat
més baixes.
A més, el nostre compromís continua
amb el seguiment del rendiment de la
teva instal•lació, mitjançant eines digitals de seguiment i optimització pròpies
d’Agrienergia, innovadores i completes,
perquè nosaltres, com a la teva empresa
projectista, instal•ladora i també comercialitzadora de l’energia que no et dóna
la fotovoltaica, tenim totes les dades i
el coneixement per a fer el càlcul real
i exacte d’estalvis i balanços energètics i econòmics, per a donar-te consells d’optimització i per a vigilar que el
rendiment i el funcionament de la teva
instal•lació sigui correcte.
Endavant, doncs, amb el màxim aprofitament del sol aquest estiu, per al
nostre lleure, però també com a eina
d’estalvi energètic i econòmic, amb
energia pròpia i 100% renovable.

Aquest estiu posa el teu teulat
a prendre el sol

estalvi | eﬁcient | transparent

www.agrienergia.com/teulat_prendre_sol
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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

L’autoestima és tan important per el nostre benestar

com ho són les potes per a una taula. És esencial per la
salut física i mental i per la felicitat. (Arturo Torres)

79

L’AGENDA JUNY’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)
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ÉS POSSIBLE SER FELIÇ

a felicitat és una emoció, una sensació
momentània, i transitòria, positiva, de
relaxació, antigravitatòria, és un benestar
subjectiu auto percebut. Depèn de factors
socioambientals, genètics i factors associats a la
conseqüència d’objectius i desitjos.
La felicitat oriental és producte de l’harmonia
interna, no és un estat d’ànim d’origen passatger.
Cal diferenciar benestar, alegria emocional i efímera, estat de satisfacció. La felicitat augmenta
la salut de la persona, la infelicitat i l’angoixa són
un factor de risc per a la salut.
La felicitat és un benestar emocional i psicosomàtic, És un benestar,
un èxtasi espiritual o
religiós. L’hedonisme
identifica la felicitat
amb el plaer, sigui del
cos o de l’ànima. La felicitat pot ser només un
acte de benestar, o un
estat semi permanent.
Ser feliç o sentir-se
feliç. La felicitat és un
concepte neurofisiològic. No és més feliç el que
més té , sinó el que menys necessita. La persona
més feliç no necessàriament té el millor de tot,
simplement el màxim de tot el que necessita
que esta  en el seu camí. La felicitat depèn de
nosaltres mateixos.
La felicitat és fruit de la secreció d’endorfines
i altres neurotransmissors. Les endorfines són
cadenes de proteïnes elaborades pel mateix
organisme, les quals s’encarreguen d’estimular
les àrees cerebrals que produeixen plaer a l’organisme. Aquestes substàncies són conegudes
també com a opiacis endògens, perquè la seva
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composició química i la seva actuació és molt
semblant a la dels derivats de l’opi, com l’heroïna
i la morfina.
La seva actuació més coneguda té a veure
amb les sensacions de plaer, motiu pel qual
són conegudes com les hormones de la felicitat.
La felicitat plena no existeix, són els petits
moments que la fan i va molt vehiculitzada per
la dopamina. Les emocions positives produeixen
felicitat: alegria, amor, autoconfiança, desig,
eufòria ,excitació, gratitud , plaer, satisfacció,
absència de dolor, patiment i angoixa.

Actituds per una
vida feliç:

Infància: riallera, juganera. Adolescència:
sensual, enamorada,
esportiva, oberta, sincera. Joventut: generosa, divertida, valenta, esportiva. Adulta:
laboriosa, professional.
Vellesa: activa, amistosa, social, professional,
familiar, saludable. Post
vellesa: qualitat de vida, bondadosa, compartida,
caminar, llegir, compartir, conviure, espiritualitat, somriure, estimar. Final: mort digna, mort
biològica i sense dolor. Final feliç.
Exemples d’actes o situacions que poden
induir benestar transitori o felicitat o emocions
positives: exercici, riure, complir un objectiu, bon
menjar i conversa agradable, naixement d’un
fill desitjat, acte sexual, loteria, èxtasi religiós,
èxits professionals, vida social amena i divertida,
benestar i emoció positiva, relaxació, massatges,
carícies, petons, enamorament. La conducta
ètica i bondadosa indueix a la felicitat.

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
Tallers en arts expressives
Stella Evangelidou

Constel·lacions Familiars i
Quàntiques Individuals i
Grupals Anna Freixa

Marta Casarramona

Massatge Terapèutic: Esportiu Rela·
xant, Thai, Individual i de Parella

Rosa Garcia

gestaltbanyoles@gmail.com 699127451 / 679382827
www.gestaltbanyoles.com
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Durant molts anys tenia en ment i al cor fer alguna cosa per visibilitzar, expressar,
denunciar i reivindicar canvis a aquestes situacions que he viscut.
Per fi ho he fet!. Espero que enviar aquesta carta a les institucions i fer-la
pública aquí serveixi per iniciar un canvi en totes aquestes situacions injustes i
així ajudar a d’altres dones, que malauradament en som moltes, en situacions
similars a la meva o pitjors.
Les monomarentals que no rebem ajudes del progenitor som un col·lectiu
silenciat, el meu granet de sorra a donar-li veu.

Carta d’una família monomarental a la Conselleria
d’Igualtat i Feminismes i a l’Institut Català de la Dona.
Benvolgudes,
Estic molt contenta de que per fi existeixi aquesta conselleria tan necessària.
Us exposo el meu cas i dono algunes idees per tal de millorar la situació de
moltes famílies monoparentals:
Soc família monomarental des de fa 12 anys. El pare de la meva filla no pagava
la pensió d’aliments i li vaig haver de posar una demanda. Com no té un contracte ni propietats no poden embargar-li cap quantitat. Això s’allarga fa anys.
No tinc una estadística oficial però conec altres mares que pateixen aquesta
situació i estic segura que malauradament en som moltes. A més és una qüestió gairebé invisible socialment, per fi l’octubre passat una magistrada d’un
jutjat de Mataró va anomenar-la “violència econòmica” i que fos inclosa com
modalitat de violència de gènere. I sí, és una forma d’abandó i de violència
sense cap dubte, doncs una sola persona ha de fer el de dos i això té unes
conseqüències econòmiques, de salut i emocionals per el progenitor a càrrec
i en conseqüència pel menor.
Durant aquests anys hi ha hagut dos períodes en que el pare de la meva filla ha
tingut un contracte laboral. El primer i únic cop que vaig cobrar la quantitat
embargada i acordada al conveni, va trigar 6 mesos en arribar-me, segons
l’advocat i el procurador perquè el tràmit és lent per diverses raons. El segon
cop no em va arribar, pel que he pogut deduir, perquè a la meva demanda no
constava la priorització del pagament front altres deutes de l’administració,
que el pare de la meva filla tenia.
L’advocat del SIAD em va informar que si puc demostrar que ell podria, demostrant que té feines en negre, paga un lloguer, s’està comprant un cotxe etc...
Tot això tampoc ho puc demostrar. Passar a fer una demanda penal mentre la
meva filla era petita em produïa un conflicte ja que havia de vetllar per un bon
desenvolupament emocional per ella. Ara acaba de fer 15 anys i m’hi posaré,
encara que l’advocat d’ofici m’ha dit que si no té ingressos demostrables arribaré al mateix lloc.
Després de tot això he rebut alguna quantitat mísera de la seva part ocasionalment. A més de les consultes a l’advocat d’ofici, he visitat l’advocat del SIAD i
en contra del que m’havia dit el meu d’ofici sí que hi ha possibilitat d’embargament si ell està cobrant la renda garantida. Finalment la setmana passada vaig
rebre la confirmació. Ara tinc el dubte de quan em trigarà a arribar i si hauré
d’esperar altre cop 6 mesos com el primer cop.
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He preguntat a familiars i amigues separades que viuen a d’altres països
Holanda, Brasil i Finlàndia quines solucions donen i totes m’han semblat molt
millors que les que tenim aquí. Així que és podrien importar models que ja
s’han experimentat.
A més de tot aquest llarg, feixuc i irresolt procés, m’he assabentat que si demanes la renda garantida, computa com ingrés lo acordat en la sentència, encara
que no ho rebis. T’aconsellen inclús claudicar i anular la demanda d’aliments
perquè puguis percebre aquesta quantitat . Així que la irresponsabilitat i la
violència econòmica queden altre cop més impunes.
Per últim, al fer la renovació del Carnet de Família monoparental em diuen
que tardarà com a mínim 3 mesos i que el paper conforme l’he tramitat no
em servirà de res.
Amb tot això crec que seria important :
- Visibilitzar la injustícia que patim aquest col•lectiu.
- Que és prioritzin les demandes d’aliments a menors a d’altres en la pila
dels jutjats. Que una pensió d’aliments tardi en arribar 6 mesos és una
vergonya.
- Què s’informi bé sobre els detalls de la demanda que poden obturar el
procés. Com per exemple prioritzar la demanda sobre altres deutes amb
l’administració.
- Estaria molt bé que hi hagués un suport paral•lel que facilites i agilitzés
la informació de l’advocat i dels tràmits a seguir.
- Crear mesures que obliguin als pares, encara que no tinguin un contracte
o propietat, a passar un mínim de diners mensuals.
- Reflexionar sobre la via penal. Que la única opció sigui posar a la presó
el pare dels teus fills no és una bona mesura.
- Crear un col•lectiu o associació que vetlli per els drets de les famílies que
no reben la pensió d’aliments.
- Crear plans d’educació i conscienciació de la responsabilitat que significa
portar un ésser al món.
- Trobar vies de fer canviar les mentalitats masculines i que adquireixin la
responsabilitat paternal.
- Agilitzar la renovació del Carnet de Família monoparental i augmentar
les seves prestacions.
M’agradaria tenir dades sobre quantitat de famílies monoparentals i monomarentals hi ha a actualment a Catalunya que no reben pensió d’aliments. On puc
trobar aquesta informació?
Moltes gràcies i salutacions,

Banyoles, 29 de maig del 2022

Xantal Carbonell Font

Qualsevol persona interessada en col·laborar en aquesta secció
pot contactar-me a lagendabanyoles@gmail.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
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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
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
d’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

CARLES VINARDELL
PINTOR

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

Interiors. Industrial.
Decorativa. Estuc. Papers.
Façanes

C/ Sant Esteve, 54 Banyoles T 972 57 13 05 / 637 976 599
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DE COMPRES
38

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

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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MENJAR I BEURE

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 2 persones)
• 200g cuscús
• 1 pastanaga
• 1⁄2 ceba tendra
• 6 rabanets
• germinat de porro
• 100g xampinyons
• 150g gall dindi brasejat
• 1 part de vinagre
de poma
• 3 parts d’oli oliva verge
extra • 200g cireres
• mantega
• sal, pebre

Neus Sala

Amanida de cuscús amb gall dindi
brasejat i vinagreta de cireres.
1. El cuscús o sèmola de blat el prepararem hidratant-lo amb aigua.
El posarem en un recipient i hi abocarem aigua bullent amb sal,
fins cubrir-lo.En cinc minuts haurà absorbit tota l’aigua i llavors
hi afegirem una cullerada de mantega perque els grans es separin.
2. Mentrestant saltajarem els xampinyons tallats a trossets i prepararem les verdures en cru, tallarem la ceba tendra a daus molt
petits, rallarem la pastanaga, farem els rabanets a rodanxes
molt fines i si ens agraden els germinats n’hi podem posar de
porro, de soja, de llenties...
3. Ara només ens queda preparar la vinagreta que la farem amb un
grapat de cireres, les hi treurem el pinyol i les picarem amb el robot de cuina, hi afegirem un raig de vinagre i el triple d’oli d’oliva,
ho tornarem a picar amb una mica de sal i pebre, fins que quedi
d’una textura cremosa.
4. Montarem l’amanida barrejant el gall dindi brasejat tallat a tires,
els xampinyons saltejats i les verdures. Posarem la vinagreta en
una salsera perquè cadascú s’ho amaneixi.
5. Servir a temperatura ambient.

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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MENJAR I BEURE

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
• ½ kg de farina
• 100 g de saÏm (aprox.)
• 1 patata mitjana
• 100 g de sucre
• 30 g de llevat (opcional)
• albercocs
• canyella

Jaume Fàbrega

Coca d’albercocs

Les coques a Mallorca, es fan a totes les cases i forns. Heus aquí
una pasta base, que us pot servir per a la d’albercocs.

ELABORACIÓ

Pasteu tots els ingredients. Després agafeu la massa a bocins i aneu-la
estirant, com si la castiguéssiu, és a dir, la pasta s’ha de rompre.
Poseu-la en una llauna, deixant-la del gruix d’un dit, i deixeu-la estufar
(unes dues hores). Es nota que augmenta de volum perquè fa unes
bombolletes.
Col•loqueu-hi les meitats d’albercocs i enforneu-la a 175º durant una
mitja hora.

NOTES

Als albercocs, abans de posar la coca al forn, hi podeu posar una
mica de sucre o de canyella en pols.
La mateixa coca la podeu fer dolça i salada, una combinació delici·
osa: amb albercocs i sobrassada o amb carbassat i sobrassada (el
carbassat és una confitura de carbassa, no és cabell d’àngel; pot
ser de peres i altres fruits i ja se sol vendre preparat).

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

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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