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DONACIÓ DE SANG
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EMERGÈNCIES

BANYOLES DISSABTE, 6 d’AGOST 9:30 A 20:00 H
CLÍNICA SALUS

Ambulàncies 061

CAMÓS: DIMECRES 24 d’AGOST 17 A 21:00 H
PAVELLÓ MUNICIPAL

Centre d’Assitència Primària 902 111 444

Atenció urgent ciutadans 112
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EL CALENDARI I EL SANTORAL

L’AGOST

Mare de Déu d’Agost

dari romà s’anomenava “sextilis” sisé mes

Una onomàstica que té lloc el
15 d’agost, quan se celebra
que la Verge Maria va ser
portada al cel en cos i ànima
pel poder de Déu.

i constava de 29 dies. Va ser l’emperador

El nom

El nom d’aquest mes deriva del nom de
l’emperador romà Octavi August. Al calen-

August al qual aquest mes li era molt propici

Maria és el nom de la Mare de
Déu i ve del nom llatí bíblic
Maria. També podem trobar
Mariassa; Marieta; Marietxa;
Mariona; Marió; Mariota; Mariot;
Marià i Mariana.

qui li va afegir dos dies per igualar-lo al juliol,
consagrat al seu antecessor Juli Cèsar, i li
va donar el seu nom. El mes d’agost és mes
de calor i de secada. Les feines del camp ja
estan totes enllestides i el pagès es disposa
a gaudir d’un temps de descans, i a celebrar
que ja s’ha acomplert un altre cicle vegetal.
L’agost és el mes de les festes majors. Mentre el pagès festeja el goig de la collita, el sol
benèfic, va fent madurar raïms i olivers. “El
sol d’agost fa oli i fa most”. Aquest mes és el
mes de les vacances per excel·lència i tant
els poblets de muntanya com els del litoral
perden els seus trets pròpis per adquirir el
caràcter de llocs d’estiueig amb els milers
de ciutadans que abandonen els nuclis urbans fugint de la calor.
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DITES POPULARS
• A l’agost bull el mar i bull el most.
• La lluna d’agost clareja quan es fa fosc.
• Quan Sant Llorenç (dia 10) porta capa, la
pluja no s’escapa.
• Per la Mare de Déu (dia 15) d’agost a les set
és fosc.
• Si no plou a l’agost no gastis diners en
most.
• A l’agost el bestiar de llana es mor de gana.

NOVA OBERTURA!
VINE A VEURE’NS

BRIOIXERIA
CAFETERIA
CREPERIA
ENTREPANS
PASTISSERIA
DEGUSTACIÓ

C/ Àngel Guimerà, 11 • BANYOLES
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NOTES INFORMATIVES

Salut

Turisme Banyoles

Les noves consultes externes
de la Clínica Salus atendran els
primers pacients al setembre
El projecte respon a la necessitat de disposar de més
consultes per atendre l’increment de l’activitat assistencial i augmentar la comoditat i la qualitat de l’atenció als
pacients. Amb una inversió de 100.000 euros, s’ubicaran
a l’edifici de davant de la Clínica i acolliran inicialment
les especialitats de ginecologia i obstetrícia, medicina i
cirurgia estètica, i urologia.

Nou mapa turístic
Estrenem nou mapa turístic #debanyoles,
amb nova imatge i nou format. Hi trobareu les
rutes turístiques per descobrir els principals
elements del patrimoni natural i cultural de
#Banyoles.

ES BUSQUEN voluntaris i voluntàries per col·laborar amb la 14ª edició de la Fira
Medieval Aloja de Banyoles, els dies 8 i 9 d’octubre de 2022. Interessats/ades trucar
a l’Ajuntament de Banyoles al telèfon 972 58 40 73, de 8 a 3 h del matí, enviar un
correu electrònic a cgordillo@ajbanyoles.org, o al whatsapp 696 268 667.

AVUI, S.L.

assessoria

SERVEI INTEGRAL
I ALTAMENT
QUALIFICAT

Josep Tarradellas, 2 Baixos 3 - 17820 Banyoles
Tel. 972 570 003 • www.assessoriaavui.cat
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Nou horari d’estiu
dissabte tarda tancat.
Amb l’essència de sempre, ens
trobareu al carrer de la Canal, 38

Tel. 972 57 61 13
info@lilaperfumeria.com
www.lilaperfumeria.com
7

NOTES INFORMATIVES

Demografia
La natalitat cau al Pla
de l’Estany amb 254
naixements el 2021, la
xifra més baixa des de
l’any 1999

Patrimoni
Les excavacions al pati
exterior del Museu
Arqueològic de Banyoles
destapen un pany de la
muralla
També s’han localitzat restes
d’una casa del segle XIII, ceràmiques medievals o una mesura de
gra amb l’escut de Banyoles.
Les excavacions arqueològiques
s’estan fent a l’exterior de l’edifici
de la Pia Almoina, per la banda
del carrer del mateix nom, on se
situarà la futura entrada al museu una vegada completades les
obres de reforma i ampliació.

A Banyoles han nascut 72 nens
i 83 nenes i cal remuntar-se a
1990 per trobar una dada tan
baixa a la ciutat.
L’Institut d’Estadística de Catalunya ha fet públiques les dades de
natalitat durant el 2021. Al Pla
de l’Estany han nascut 254 nadons, 127 nens i 127 nenes. Una
xifra que denota una caiguda evident dels naixements a la comarca, amb la dada més baixa des de
l’any 1999. La tònica és similar a
Banyoles, amb només 155 infants
(72 nens i 83 nenes) que han
nascut a la ciutat durant aquest
període. De fet, cal remuntar-se
a 1990 per trobar una dada més
baixa amb 133 naixements.

Serveis socials
El Pla de l’Estany
arrenca el servei puntual
de guarda infantil
‘Càpsules de temps’
que s’implantarà a 10
municipis
L’àrea de Benestar Social del
Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha posat en marxa el servei
‘Càpsules de temps’ destinat a
que les persones que tenen cura
dels infants, majoritàriament dones, puguin disposar d’un respir
en les tasques de cuidar dels seus
infants. El servei que s’ofereix és
totalment gratuït, de proximitat,
segur i els nens i nenes queden
a càrrec d’una professional de
l’àmbit educatiu.

Preinscripció
als cursos:
del 31 d’agost
al 3 de setembre

Solidaritat
Càritas del Pla de l’Estany
es trasllada als locals de la
Parròquia de Sant Pere
El canvi, motivat per la propera
reordenació urbanística de La
Muralla, s’està fent aquest estiu
per evitar l’aturada dels serveis
educatius de Càritas a mig curs.
8

PVC, ALUMINI I VIDRE
SISTEMES DE CONTROL SOLAR

AUTOMATISMES

TANCAMENTS EXTERIORS

DOMÒTICA I CONTROL D’ACCÉS

Cortina de vidre

Finestres de PVC - Fusta

Pèrgola bioclimàtica

Porta seccional

Porta automàtica
Tanca i porta de jardí

Persiana apilable i orientable

Porta d’entrada

Contra finestra

C/ Sant Andreu, 4 · Porqueres · Tel. 972 090 620 · 669 038 981
info@finestra.cat · www.finestra.cat
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NOTES INFORMATIVES

Informació DIADA
2022

L’Assemblea del Pla de l’Estany
començarà a vendre tiquets
d’autocar a mitjans d’agost al bar
la Patagònia per anar a la manifestació de la Diada convocada
a Barcelona També es posaran
a la venda les samarretes els
dissabtes al matí a la parada a la
Plaça Major de Banyoles.
www.ancplaestany.cat
Telegram:@AssembleaPlaEstany

Esports
Obertes les inscripcions
per participar a la 78a
Travessia a l’Estany
El Club Natació Banyoles ha
obert el període d’inscripcions
d’aquesta prova, coneguda com
la festa catalana de la natació.

Societat

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany
impulsa el projecte ‘Som dones, fem futur’
El Programa ofereix acompanyament en la millora de l’ocupabilitat de les dones en els àmbits rural i urbà, especialment en els
municipis de menys de 5.000 habitants.s.
Les dones del Pla de l’Estany interessades en poder gaudir d’aquest
servei d’atenció i orientació laboral es poden posar en contacte a
través del correu electrònic epujolar@plaestany.cat i per WhatsApp
al 605 364 501 i per telèfon al 972 57 35 50. Les sessions formatives i
d’assessorament poden ser individuals o en grup.

El Mirador
de l’Estany
US RECORDEM QUE TENIM SERVEI
DE CENTRE DE DIA AMB RECOLLIDA
I TORNADA A DOMICILI
10

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

CENTRE D’OPTOMETRIA TERÀPIA VISUAL,
I AUDIOLOGIA
Hores convingudes: Tel. 972 584 986
696 596 807
C/ Born, 14 - banyoles@vistaoptica.com
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

03

Dimecres

Nits temàtiques

Festa Major de
Fontcoberta

Divendres 5. A partir de 2/4
de 10 del vespre. A la plaça
de l’Ajuntament.

Dijous 4. 21:00 h.

Gracià Pedro
Dimecres 3. 20:00 h. Bar
Set Cafè de Banyoles

Cinema a la fresca A les
10 del vespre davant el pavelló
projecció de la pel·lícula
Mia y el Leon Blanco
Entrada gratuïta
Més informació: T. 668 570 704
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Dijous

Activitat popular

05

Amb servei de bar i entrepans
a partir de 2/4 de 9 del vespre.
Vine a sopar amb el Grup de
Joves de l’Associació Juvenil
Tabitum!

Festa Major de
Fontcoberta
Divendres

Festa del Barri de
Sant Martiria

Sardanes a la
fresca

Divendres 5. 2/4 de
10h. vespre, a l’espai La
Xemeneia

Dijous 4. 21:00 h. Plaça
Major

CINEMA A LA FRESCA

Divendres 5

Teatre

A les 10 de la nit davant el
pavelló Representació a càrrec
de Traster Teatre de Fontcoberta de l’obra “Pel davant i pel
darrere”.
Original de: Michael Frayn
Una Comèdia de Riure amb 3
actes.

Poesia

X Ruta Literària
i Musical pels
carrers de Crespià

7 sardanes de 7 tirades. El
Foment de la Sardana organitza una ballada de sardanes
a la plaça Major. Les cobles
actuants estaran formades per
alumnes d’escoles de cobla,
excepte el dijous 11 d’agost que
per tancar el cicle de Sardanes
a la fresca actuarà la Cobla
Ciutat de Girona.
Més info: www.elfoment.cat
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Amb la pel•lícula d’aventures,
JUNGLE CRUISE Col•laboració :
3 euros/persona, inclou: bol de
crispetes, bossa de caramels i
ampolla d’aigua.

Vespres a l’Era, a Camós

Concerts amb
Bicefal Project i
Mikos i Koalas

Dissabte 6. 17 h. Trobada a
Cal Xai, Plaça Major

A les 17:15 h Foto de grup a Cal
Xai
A les 17:30 h Inici del recital de
poesia al pati de cal Xai
A les 17:45 h Poesia i música a
l’església Parroquial de Santa
Eulàlia
A les 20:00 h Iniciem el recorregut per diferents carrers del
poble. Es recordarà la figura del
fotògraf MANEL BIELSA 19532020. Es recollirà llet pel Banc
d’Aliments del Pla de l’Estany

L’AGENDA / AGOST’22
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Dissabte

Fira

Fira de la Ramona
Dissabte 6. De 10:00 a
20:00. Passeig Darder

Visita guiada

Visita guiada al
Museu Darder
Dissabte 6. 17 h. Museu
Darder

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

Dissabte 6. 10:00 i 11:30 h.
Parc Neolític de la Draga

Amb la presència confirmada
del Sr. Jordi Pesarrodona vicepresident de l’ANC.

Festa del Barri de
Sant Martiria

Visita guiada

Parc Neolític de la
Draga

Preu: 5 € - Venda de tiquets:
Fruites Teixidor - Carnisseria
Can Llop, Can Paliro i Ajuntament de Porqueres.
Hi haurà servei de bar.

El 1916 es crea el Museu Darder
amb les col•leccions del veterinari i taxidermista Francesc
Darder (1852-1918).
Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6
anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hores

Dissabte 6. 2/4 de 10
vespre, a l’espai La
Xemeneia

Porqueres d’Estiu

A Porqueres tot
tona a començar
En la visita al parc, podrem entrar a dins les reconstruccions
de les cabanes prehistòriques
i descobrirem el dia a dia d’un
grup de pagesos i ramaders
neolítics.
Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6
anys, entrada gratuïta.

Dissabte 6 d’agost a les
20.30 h a la plaça Major

Sopar groc: botifarra, pa amb
tomàquet i aigua. Porta postres
per compartir.
Cal portar plats i coberts.
Durant el sopar hi haurà diferents actuacions musicals i
parlaments.

SOPAR POPULAR obert a tothom!
Menú 15€: Entremès amb
embotit, fideuada de peix,
gelat, pa, vi, aigua. Menú infantil
8€: tall pollastre a la braça
amb xips, gelat, pa i beguda.
i BALL amb el magnífic conjunt
GENION´S. S’oferirà servei de
BAR RECOLLIDA DE TIQUETS:
de l’1 al 4 d’agost 1al c/Sant
Martirià, 47, tardes de 18 a 20h.
Per més informació, telèfon 619
618 160
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
Festa

Festa major de
Sords
Dissabte 6 d’agost

Tiquets a Ca l’Estrella i a Supermercat-Carnisseria Lidia.
Cal portar plats, coberts i gots.
En acabar el sopar, fi de vetllada amenitzat per Remember
Music Show

07
8 del vespre missa en honor al
nostre Beat Francesc Roura i
seguidament petit concert amb
la CORAL VALL DEL TERRI

Diumenge

Festa del Barri de
Sant Martiria
2/4 11 del matí, a la
Placeta d’en Ges

a 2/4 de 10 Sopar Popular i ball
amb JESUS FRIGOLER Menú del
sopar: meló amb pernil, carns a
la brassa, postres, café i gotes
i.....més tard
Ron Cremat per tothom
Preu 15 €

Festa Major de
Fontcoberta
Dissabte 6

Campionat de
Botifarra Local
A 2/4 de 5 de la tarda

Festa infantil

A les 5 de la tarda Festa de
l’escuma
A les 6 de la tarda al pavelló
Festival Tonietti.
Seguidament Disco amb Summer Dance

Country

A partir de 2/4 de 8 de la tarda
davant el pavelló, a càrrec de
Joan i Montse.

Sopar de germanor

A les 9 del vespre a l’esplanada
Trem al costat del camp de
futbol

14

TROBADA de VEÏNS, FAMILIARS
i AMICS per acompanyar en
cercavila el Sant i Penó portat
enguany pel Sr. Joan Rosell ,
amb la participació de La Pral.
de Banyoles.
A les 12 h. MISSA a l’Església
Parroquial de Sta. Maria dels
Turers. Al finalitzar, la Cobla La
Principal de Banyoles interpretarà en format concert la
sardana “ Gloriós Sant Martirià”
de Monsenyor Valentí Miserachs
de i Grau
Migdia a l’1, VERMUT per gentilesa la Local Cooperativa i SARDANES amb la Cobla La Principal
de Banyoles que interpretarà :
Somni de Manel Saderra i
Puigferrer
Gloriós Sant Martirià de Monsenyor Valenti Miserachs i Grau
El Barri de Sant Martirià de
Rossend Palmada i Teixidor

2/4 de 9 del vespre a
l’espai de La Xemeneia

CANTADA D’HAVANERES i CANÇO
CATALANA amb el Grup RETORN
Col•laboració: 3 €/persona,
inclou: xarrup de RATAFIA (majors de 18 anys) i participació
al sorteig de diferents lots de
regals oferts per establiments i
entitats col•laboradores.

Visits guiada

Entrem al laboratori
de nàiades
Diumenge 7. 11 h.
Laboratori de nàiades del
Consorci de l’Estany

Al laboratori de cria de nàiades
del Consorci de l’Estany coneixerem la important tasca que
s’hi du a terme. Coneixerem el
cicle de vida de les nàiades i, a
través d’elles, la biodiversitat de
l’ecosistema.
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
Informació i reserves al 972 57 44 67
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Visita teatralitzada

Nuptialis
Diumenge 7. 19:00 h. Vil•la
romana de Vilauba
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. Serà un casament

L’AGENDA / AGOST’22
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
tradicional seguint els ritus o
les coses es torçaran? Esperem
que al final puguem brindar per
la salut dels nuvis.

Ball de fi de Festa
a càrrec del grup
Millenium.

Servei de bar i entrepans.

09
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Dijous

FESTES D’AGOST

Dimarts

FESTES D’AGOST

Preu: 5 €/persona
Durada: 1 hora

A les 21h. Plaça Major

SARDANES A LA
FRESCA

Informació i reserves al 972 57 23 61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Sons de Vora Estany

Downligth

A les 19:00h. Plaça Major

ASSAIG A LA
FRESCA

Diumenge 7. 19:30 h.
Restaurant Vora Estany

Petits i grans que teniu
curiositat pel món casteller
i encara no us heu atrevit
a provar-ho, aquesta és la
vostra oportunitat! Veniu a
tastar-lo de primera mà.

Festa Major de
Fontcoberta
Diumenge 7

Ofici solemne

A les 12 del migdia a la parròquia de Fontcoberta amb
acompanyament de la cobla
Baix Empordà.
A la sortida mitja audició de
sardanes i inauguració de la
Plaça davant de l’església i
seguidament vermut popular
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Dimecres

Nits temàtiques

Diana’s Pipol
Dimecres 10. 20:00 h. Bar
Set Cafè de Banyoles

16

A les 21:30h. Club Natació

CONCERT: GUILLEM
ROMA

Energia tropical i reflexió
s’entrellaçaran en un
concert a trio que ens
transportarà a paratges
com l’oasis de Kiribati o
algun bosc de l’Havana.
PREU: 15€ socis / 20€ no
socis / 22€a taquilla
VENDA D’ENTRADES: www.
cnbanyoles.cat

12

Divendres

Activitat familiar

Exploradors de
l’Estany

Concert de música
catalana

A 2/4 de 9 de la tarda a càrrec
del grup Millenium davant el
pavelló.

7 sardanes de 7 tirades amb
la COBLA CIUTAT DE GIRONA

Entrada gratuïta
Més informació: T. 668 570 704

Divendres 12. 18 h. Museu
Darder i Estany (zona
Banys Vells)

L’AGENDA / AGOST’22
Divendres 12

Karaoke, Sopar i banyada
nocturna.
Menú: botifarra, beguda i gelat.
Preu: 9 €

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.
Preu: 5€ per persona.
Durada: 2 hores
Informació i reserves al 972 57 44 67
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Sortida nocturna

Observació dels
Perseids
Divendres 12 d’agost. 21 h

FESTES D’AGOST

A les 20:15h. Plaça Perpinyà

CORREFOC TXIQUI

A càrrec de la colla Txiqui de les
Gàrgoles de Foc.
Recorregut: Plaça Perpinyà,
Avda. Països Catalans, Plaça
Turers, Carrer Mossen Jacint
Verdaguer, Carrer Vallespirans i
Plaça de les Rodes

A les 22:00h Plaça de les
Rodes

BALL DE FESTES
D’AGOST
LA BETTY ORQUESTRA
Sortida nocturna per fer observació astronòmica de la pluja
de meteors que provoca la cua
de pols còsmica que deixa al
seu pas el cometa Swift-Tuttle.
Es farà al Pla de Martís. Hi haurà
telescopis per observar el cel
de nit.
Caldrà frontal (amb llum vermella a la zona d’observació)
És important fer inscripció
prèvia.
Informació: www.astrobanyoles.org / info@astrobanyoles.org

Activitats d’estiu a la
piscina a Fontcoberta

Nits a la piscina

A les 22:00h. Parc de la Draga

CONCERTS DE FESTES
D’AGOST: HIP HOP
PARVIS MAGNA
MERA CAMEZ + FLORDELUTO
BABAFLOW
98 ONZAS
COOKAH P & BOOM BOOM
FIGHTERS
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Dissabte

FESTES D’AGOST

T’agradaria fabricar els teus
propis jocs i joguines? Només
cal que deixis anar la teva
creativitat.
A les 11:30h. Plaça de la Font

ACTIVITAT FAMILIAR
El joc #DeBanyoles
Tira el dau, avança les caselles, supera els reptes i respon
les preguntes. Posa a prova
tot el que saps de Banyoles!
El teu equip i tu sereu els primers a acabar de fer la volta a
l’Estany?
Informació i reserves: 972 57
23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org
A les 18:30. Els Desmais (davant l’estanyol del Vilar).

ACTIVITAT FAMILIAR.
QUÉ BUEN DIA!
a càrrec de MAITE GUEVARA.
Plogui, nevi o pedregui… per a
la Martina sempre pot ser un
bon dia. La pallassa vol demostrar que qui somia i obre
bé els ulls pot veure un món
de possibilitats infinites.
A les 19h. Vil•la romana de
Vilauba.

VISITA GUIADA
Vilauba en 3D.
Entrem a la vil•la
romana

La vil.la fou un centre d’explotació del territori d’època
romana i en coneixem la zona
residencial, la rústica i la
d’explotació.
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; comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

A les 10:30h. Plaça del Teatre

TALLER FAMILIAR

IMAGINA LA TEVA JOGUINA
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
A les 19:00h. Espai: Claustre
del Monestir

MÚSICA CLÀSSICA
CLARA POUVREAU

23:30h. Aparcament de
Correus

SUPERCARNAVAL
D’ESTIU

A les 22:00h. Plaça Major

AUDICIÓ DE
SARDANES
COBLA LA PRINCIPAL
DE BANYOLES
A les 22:00h. La Muralla.

GRAN CORREFOC
D’ESTIU

AQUEST ANY SÍ, NO ÉS UN
FAROL
Recorregut: Pl. Miquel Boix, c/
Sant Martirià, c/ Cervantes, c/
Llibertat, parc de la Draga.
A partir de les 00:30h.Parc de
la Draga. CONCERTS amb:

MALUKS
BATALLA DE DJ:
DJ NÀTURA VS DJ
TRAPELLA
COMITÈ DE DJ
PUNT LILA DEL CARNAVAL D’ESTIU
Si vius o veus una agressió vine al
Punt Lila 686951374
La Barra (al costat de l’escenari)

A càrrec de les Gàrgoles de
Foc. I amb la participació
de colles convidades de tot
Catalunya.
Recorregut:
INICI: Muralla
1a PART: c/ Porta del forn,
pl. Teatre, c/ Església, c/ St.
Benet, c/ Navata, c/ Valls,
aparcament de can castanyer
(mitja part).
2a PART: c/ Sant Benet, c/
Canat, Carrer Llibertat, pl.
Miquel Boix.

Visita guiada

Estudi taller Carles
Fontserè
Dissabte 13 d’agost. 19 h.

res.cat

14

Diumenge

A les 10h i a les 11:30h.

VISITA GUIADA
al Parc Neolític de la
Draga
En la visita al parc, podrem
accedir a l’interior deles reconstruccions de les cabanes
prehistòriques i descobrirem
el dia a dia d’un grup de pagesos i ramaders neolítics.
Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2’5 euros; menors de 6 anys,
entrada gratuïta.
Informació i reserves al 972 57
23 61

A les 11h. Plaça Pau Casals
(Correus)

TEATRE D’HUMOR
CLOWN

LES VACANCES DE MADAME
ROULOTTE, de la Cia La Bleda.
A les 11:00h. Club Natació
Banyoles

CAIAC A L’ESTANY
L’Estudi Taller Carles Fontserè és el resultat de la darrera
etapa de la vida de Fontserè, un
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Tarifes: Entrada general: 4€ / Entrada
reduïda: 2€
Cal inscripció prèvia a www.porque-

FESTES D’AGOST

MÉS ENLLÀ DE LA SUITE
VIOLONCEL BARROC
Preu: 10€ / 5€ socis JM Banyoles

artista polièdric i únic de la seva
generació.

Gaudiu de l’esport i la natura
amb una fantàstica passejada amb caiac en un entorn
natural únic
Preu: 10€ (inclou lloguer del caiac i

L’AGENDA / AGOST’22
ús de les instal•lacions del CNB
Informació i reserves: a l’Oficina
de Turisme Pg. Darder – pesquera
núm. 10 – Tel. 972583470 / Whatsapp 690 853 395

Plaça Major

CONCERTS DE FESTES
D’AGOST
19h. THE PENGUINS- REGGAE
PER XICS
22:30h. THE PENGUINS
00:00h. FETUS

Sons de Vora Estany

Melanie Bermúdez
Diumenge 14. 19:30 h.
Restaurant Vora Estany
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Un espai perquè els nadons
i infants fins a 6 anys puguin
jugar de manera segura.
Plaça del Teatre.
ESPAI DE JOC: EN CONSTRUCCIÓ
Un espai pels infants de 5 a 10
anys, perquè lliurement puguin
explorar, crear i experimentar amb el seu cos i la seva
creativitat.
TATUATGE AMB HENNA
La henna és un tint natural
de to vermellós o marró que
s’usa per a coloració de la
pell mitjançant una tècnica
anomenada mehndi.
Plaça dels Estudis
ATELIER CREATIU: CREATIVITAT
LLIURE
A l’Atelier Creatiu, és una
proposta pensada perquè els
infants puguin experimentar i
crear amb diferents materials
A les 10:30 h. Espai: Parc
d’aigua ( c/ Girona, 103)
JUGUEM AMB AIGUA
Banyoles és una ciutat estretament lligada a l’aigua; l’Estany, els Estanyols, els recs.

Dilluns

FESTES D’AGOST

De 10:30h a 13:30h. Places i
carrers del Barri Vell

JOCS PER A TOTA LA
FAMÍLIA
Plaça de la Font.
ESPAI PETITS: JOC I NATURA EN
FAMÍLIA

Informació i reserves: a l’Oficina
de Turisme Pg. Darder – pesquera
núm. 10 – Tel. 972583470 / Whatsapp 690 853 395

A les 11h. Plaça Major

ESPECTACLE
ITINERANT

PISTA SI-US-PLAU!, a càrrec de
cia. Pentina el Gat
Volem pista! De fet, volem
moltes pistes per convertir els
carrers i les places en una autèntica pista de ball, i pista per
poder aterrar el nostre COET.
A les 11:30h. Plaça Major.

VISITA GUIADA

EL REC MAJOR:

un
passeig històric i natural
Itinerari que ressegueix el
recorregut del rec Major des
de l’Estany fins al centre de
Banyoles per conèixer el desenvolupament industrial de la
ciutat vinculat a la presència
de l’aigua.

Informació i reserves: Museu
Arqueològic de Banyoles, 972
57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org

A les 18:30h. Plaça del
Monestir.

CERCAVILA
DE GEGANTS I
CAPGROSSOS

amb la Colla de gegants, capgrossos i grallers de Banyoles i la cobla La Principal de
Banyoles.
A les 20:00h. Davant
l’Ajuntament

BALL DELS GEGANTS
DE BANYOLES
acompanyats dels grallers de
la Colla Gegantera i LA PRINCIPAL DE BANYOLES.
Plaça Major.
CONCERTS DE FESTES D’AGOST.
22:30h.

GERMÀ NEGRE

Des dels inicis Germà Negre
ha considerat el seu directe
com una proposta que pretén
fer que el públic sigui un actiu
més de l’experiència festiva.
00:30h.

ORQUESTRA MARIBEL
L’Orquestra Maribel recupera
la música des dels anys 80
fins ahir.

DIADA CASTELLERA
Petita actuació a càrrec de la
Colla Castellera Esperxats de
l’Estany.
A les 18h. Banys Vells.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

16

Dimarts

FESTES D’AGOST

17

Dimecres

Nits temàtiques

Bigblack Rhino
Dimecres 17. 20:00 h. Bar
Set Cafè de Banyoles

anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hora
Informació i reserves al 972 57 23 61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

FESTA

Festa Major
de Pujals dels
Cavallers

DISABTE 20 d’agost

Tot el dia,

JORNADA DE

PORTES OBERTES
ALS MUSEUS DE
BANYOLES.
Entrada gratuïta.
Horari: 10:30 h a 14:00 h, 16:00
a 19:00 h
Lloc: Museu Darder de Banyoles (Museu Arqueològic Comarcal tancat per reformes).
De 10h a 14h. Passeig Dalmau.

84a FIRA DEL COP
D’ULL

Entrada gratuïta
Més informació: T. 668 570 704

20

Dissabte

Visita guiada

Fira de compra, venda i
intercanvi d’objectes de
col•leccionisme.

Banyoles medieval:
del carrer al
campanar

A les 18h. Paratge dels
Desmais.

Dissabte 20. 18 h. Museu
Arqueològic

AUDICIÓ DE
SARDANES

20, 27 i 28 d’agost
Actuacions Musicals
Activitats per la mainada
Sopar Popular

21

Diumenge

Activitat a l’estany

Caiac per les ribes
de l’estany
Diumenge 21. 10:30 h. Club
Natació Banyoles

amb la cobla la Principal de
Porqueres.
A les 22h. Plaça Xesco Boix
(barri Sant Pere).

HAVANERES

a càrrec del grup Els Pescadors de l’Escala.
Hi haurà cremat de rom a càrrec de la Comissió de Festes
del barri de St. Pere.

20

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

Gaudiu de l’esport i la natura
amb una fantàstica passejada
amb caiac en un entorn natural
únic.
Preu: 10 €/persona (lloguer
caiac i ús de les instal•lacions
del CNB)
Durada: 2 hores
Edat: A partir de 8 anys
Reserves i més informació:

L’AGENDA / AGOST’22

REBAIXES
D’ESTIU

Plaça dels Turers, 12 - Banyoles Tel. 972 57 48 68 / 622 643 101
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
Oficina de Turisme de l’Estany
– Telèfon 972 58 34 70 – WhatsApp: 690 853 395

Visita teatralitzada

Anem al museu
amb el Sr. Darder!!
Diumenge 21. 11:30 h.
Museu Darder

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.
Preu: 5€/persona
Durada: 1 hora
Informació i reserves al 972 57 44 67
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Sons de Vora Estany

La Veïna del costat

24

Gales de Mata

Dimecres

Nits temàtiques

Reisal Music

8a Caminada
nocturna
Divendres 26. 21 h

Dimecres 24. 20:00 h. Bar
Set Cafè de Banyoles

Entrada gratuïta
Més informació: T. 668 570 704

26

Divendres

Visita guiada

Robatori sacríleg
al Monestir de
Banyoles
Divendres 26. 22 h.
Monestir de Sant Esteve

Sortida des de l’Església de
MATA, inscripcions mitja hora
abans de la sortida. Per celebrar els 111 anys de les Gales,
sortida especial a càrrec de
l’Ajuntament de Porqueres.
PREU: 5€
Menors de 10 anys gratuït.

27

Dissabte

Triatló

Campionat
d’Europa de Triatló
Dissabte 27 i diumenge 28

Diumenge 21. 19:30 h.
Restaurant Vora Estany

11 de gener de 1980, de nit, en
la foscor, quan tothom dorm, un
dels tresors més preuats de Banyoles descansa tranquil•lament
fins que desapareix... Seguirem
la pista per descobrir qui i com
va cometre aquest robatori
sacríleg... Ens hi acompanyes?
Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6
anys, entrada gratuïta.
Informació i reserves al 972 57 23 61
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
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Se celebraran a l’entorn de l’Estany el Campionat d’Europa de
Triatló per clubs relleus mixt i el
Campionat d’Espanya de Triatló
en distància olímpica amb una
participació estimada d’uns
1.500 esportistes.

L’AGENDA / AGOST’22
Activitat familiar

Activitat familiar

Gales de Mata

En Blauet i el Follet
(conte amb titelles)

Avui fem de
Neolítics

A les 4 de la tarda

Dissabte 27. 11 h. Museu
Darder de Banyoles

Dissabte 27. 17 h. Parc
Neolític de la Draga

Festa d’aigua amb inflables
aquàtics davant de l’Ajuntament
de Porqueres amb MULTI-DIVER.
Hi haurà xocolatada per tothom.

A les 9 de la nit

Al local Social (Casal de la Gent
Gran ) Sopar i a continuació Ball
amb el grup “LA BAND GOGH”
RESERVA DE TIQUETS AL: 620 966
632 Josep Fins el 23 d’agost.

En Blauet, un ocell que viu en
indrets d’aigua, i el seu amic
follet que és molt entremaliat,
ens explicaran una història
sobre l’estany de Banyoles,
els animals que hi viuen i la
importància de l’aigua. Després
ens fabricarem una corona amb
l’emblema d’en Blauet.
Preu: Gratuïta

Visita a l’interior de les cabanes
per tal d’endinsar-nos en la
vida quotidiana dels homes i les
dones del neolític. Tindrem la
possibilitat de posar en pràctica
algunes de les activitats dutes a
terme pels habitants del poblat.
Preu: 5 €/persona
Durada: 1,5 hora
Informació i reserves al 972 57 23 61

Activitats d’estiu a la
piscina a Fontcoberta

Festa fi de
temporada de bany
Dissabte 27 d’agost

Amb l’actuació de Kitu Pau,
sopar, banyada nocturna i liquidació de provisions.
Menú: botifarra, beguda i gelat.

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
Havaneres

Cantada
d’Havaneres al
Castell de Palol de
Revardit

Quins secrets amaga el bosc de
Les Estunes? Com és que hi ha
travertí? Com es van formar les
esquerdes per les que podem
passar? Qui són aquests éssers
fantàstics que l’habiten?

31

Dimecres

Nits temàtiques

Emilio y su C’ashe
Cubano

Dissabte 27. 22 h

Dimecres 31. 20:00 h. Bar
Set Cafè de Banyoles

A càrrec de Barca de Mitjana

28

Diumenge

Gales de Mata
A 2/4 de 12 del matí

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

Activitat a l’estany

Caiac per les ribes
de l’Estany
Diumenge 28. 11.00h

Entrada gratuïta
Més informació: T. 668 570 704

02

Div. Setembre

Màgia

Troba’m
Festival de màgia al
carrer
Ofici solemne amb la cobla LA
PRINCIPAL DE PORQUERES
*Tot seguit 45è CONCURS DE
DIBUIX RÀPID i dues sardanes
vermut.

A les 7 del vespre

Actuació del grup de PLAYBACK
del casal de la gent gran de
Porqueres al local Social.

Titelles i taller

La llengenda de les
goges
Diumenge 28 d’agost a les
10.30h

Descoberta de les Estunes, amb
titelles i taller
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2,3 i 4 de setembre

Preu: 10 €/persona (lloguer
caiac i ús de les instal·lacions
del CNB)
Durada: 2 hores
Edat: A partir de 8 anys
Reserves i més informació:
Oficina de Turisme de l’Estany
– Telèfon 972 58 34 70 – WhatsApp: 690 853 395

Sons de Vora Estany

David Busquets
Diumenge 28. 19:30 h.
Restaurant Vora Estany

Com cada any, ens visiten
alguns dels mags més rellevants
a nivell nacional i internacional per mostrar-nos les seves
propostes. Enguany gaudiràs de
l’espectacle de màgia més petit
del món, d’una obra única on la
màgia té lloc a la foscor i d’una
gala amb el millor de les noves
generacions de mags a nivell
mundial.

Sons

L’AGENDA / AGOST’22

del

NITS DE DIUMENGE
DE JULIOL I AGOST  19:30
26 JUN Y - ÈRIC L ATORRE
03/07 - Elisa Mas & Camil Castellà Acoustic
10/07 - Genni & Aleks Locksmith
17/07 - Lydia Torrejón i Santi Fontclara
24/07 - Sandra Cooper i Marçal Espiell
31/07 - Biutysoul
07/08 - Downlight
14/08 - Melanie Bermúdez
21/08 - La veïna del costat
28/08 - David Busquets

Banyoles
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ESTIMEM
EL PATRIMONI COMARCAL

CAMÓS: DE LA
PETJA ROMANA A LA
MASIA MEDIEVAL
Dins del terme municipal de Camós, en els
límits amb Banyoles, es troben les restes de
la vil•la romana de Vilauba. Es tracta d’un
jaciment arqueològic de primera categoria,
que es va descobrir el 1932, però que no es
va excavar sistemàticament fins a partir de
1978. Les excavacions han posat al descobert les restes d’una vil·la romana de considerables dimensions, amb habitacles, larari
(amb estatuetes de bronze de divinitats),
triclini, rebost, termes, etc. Va ser habitada
des del segle I aC fins al segle VII dC. Actualment s’hi fan visites guiades, que són molt
recomanables.
De la petja del món romà, passem a unes
altres edificacions característiques del món
rural català: les masies. A Camós n’hi ha
moltes, que ens parlen d’un passat agrícola
i ramader, d’esforç i treball per conrear la
terra, de pagesos benestants i de masovers.
Al POUM l’Ajuntament de Camós hi consten
totes, una setantena entre masies i cases rurals, a més d’una vintena que es troben en
estat ruïnós.
26

Jordi Galofré
(Secció de Patrimoni del CECB)

Les èpoques de violències que es van viure al
camp català en segles passats va obligar a fortificar moltes masies. Aquest és el cas de dues
masies fortificades, que han estat declarades
BCIN (Béns Culturals d’Interès Nacional): la
Sala i la Torre de Can Basses. La Sala¸ situada
al costat mateix de l’església de Sant Vicenç
de Camós, es va començar a construir al segle XIII. La part més antiga és una torre amb
finestres geminades, a una cantonada de la
façana. Al costat d’aquesta torre hi ha una
sala medieval de gran interès. La «sala» medieval era un gran espai únic, on tenien lloc
totes les activitats de la casa. Feia, per tant,
les funcions de menjador, estança, lloc de
celebracions, etc. Aquesta sala de Camós és
un bon exemple d’aquesta tipologia arquitectònica. Durant anys, va ser la rectoria i actualment és un establiment hoteler. Per la seva
banda, la Torre de Can Basses (s. XIV-XVIII),
situada al veïnat d’en Ponç, presenta, ben
destacada, una torre de planta quadrada. Damunt la porta d’entrada, un escut senyorial
ens evoca el passat de l’edifici.
Les tres esglésies que hi ha al municipi, Santa Maria de Camós, Sant Vicenç de Camós
i l’ermita de Santa Magdalena de Noves, tenen orígens romànics, però han estat molt
modificades en segles posteriors, sobre tot
als segles XVI i XVII. L’ermita de Santa Magdalena de Noves conserva un interessant
retaule de Santa Magdalena i Sant Valeri,
d’autor desconegut, que es pot datar al segle
XVI. És una obra d’inspiració renaixentista
que presenta encara característiques gòtiques. Totes tres esglésies són Béns Culturals
d’Interès Local (BCIL).

La Sala de Camós.
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EXPOSICIONS
PROGRAMA D’ACTIVITATS

FINS AL SETEMBRE
EXPOSICIÓ
ARQUITECTÒNICA
DE JOSEP MIÀS

ESCULTURES
TRANSITABLES

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

Els dijous a la nit
d’agost, pots venir
a fer qualsevol dels
menús que fem
entre setmana

28
28

FINS A L’11 DE SETEMBRE
MUSEU DARDER

XX CONCURS DE
FOTOGRAFIA DE LA
NATURA “PAISATGES
METEOROLÒGICS”
Exposició de les millors
fotografies presentades en
la darrera convocatòria del
concurs.
Organitza: Centre d’Estudis
Comarcals, Limnos, UdG,
Museu Darder, Ajuntament de
Banyoles.

FINS AL 15 DE SETEMBRE /
BIBLIOTECA
EXPOSICIÓ

LECTURES FRESQUES
D’ESTIU

Propostes per gaudir dela
lectura durant l’estiu:
novel•les i guies de viatge, llibres de manualitats,
pel•lícules clàssiques i familiars, assaig divulgatiu, llibres
d’excursionisme, materials
per aprendre idiomes, i molt
més!

FINS AL 2 DE SETEMBRE
/ BIBLIOTECA CARLES
FONTSERÈ

BIOGRAFIES
Us hem preparat una selecció de novel·les biogràfiques i
biografies de persones dedicades a l’àmbit de la ciència,
política, esports, art, cinema,
literatura, activisme....
Tant a la sala d’adults com
la sala infantil; en format pel·
lícula i llibre.
Amb la col·laboració del
Servei de Biblioteques de la
Diputació de Girona

Marisqueria

Tel. 972 57 28 52
www.marisqueriagils.com

REBAIXES
FINS EL

50%
C/ Muralla, 20 • T. 972 57 63 67

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
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Detall dels veïns del carrer Sant Martirià en el dia de la Festa del Carrer. Estan al voltant d’unes taules
preparant entrepans per esmorzar. Any 1965. Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany

Vista de les nenes desfilant per la placeta dels
Estudis en el dia de la Festa del Carrer de Sant
Martirià. Les nenes porten el Sant a les espatlles..
Any 1965. Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany

Un grup de persones bebent al carrer durant la festa
del barri de Sant Martirià. Any 1989. Arxiu Comarcal
del Pla de l’Estany
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FOTO RECORD CONCURS DE PESCA

Concurs de pesca a l’Estanyol del Vilar de Banyoles. Cronologia: 1960-1970. Foto: Josep M. Mateu.
Fons: Lluís Martí i Salló. Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany.

Nens del casal d’estiu de Crespià, pescant al riu Fluvià. Any 1962. Foto: Mossèn Salvador Jué Pujolar.
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany
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Un lluç de l’estany
Pel que sabem de la documentació revisada,
entre el 1952 i 1954 els pescadors alerten de
la disminució de carpes i de que els gardins
(aquests molt abundants) presenten símptomes d’enanisme, fet que s’atribuí a una manca d’aliment i a una excessiva proliferació de
la població de gardí. Després de consultar a
tècnics francesos, aquests recomanen la introducció d’un depredador que controli la població de gardins com seria el lluci (Esox lucius).
El Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza
(equivalent al posterior ICONA) dóna el visti-plau i l’Ajuntament de Banyoles accepta la
introducció del lluci que es fa efectiva el 1954.
Segons els butlletins de pescadors posteriors,
durant 1960-1968 les captures de lluci foren
abundants. Però a partir de 1980 pràcticament
no es capturen individus i els estudis científics
iniciats per nosaltres a partir del 1987 demostren que ja no resten exemplars a Banyoles (si
de cas alguna presència puntual fruit de reintroduccions poc importants en nombre). El
lluci no va acabar amb el gardí, doncs aquesta
espècie encara hi és present a l’Estany. Probablement va tenir un paper important en la
regulació de la seva població però és una incògnita saber si la disminució de la població

de gardí es pot atribuir a la depredació per
part del lluci, a la pèrdua d’hàbitat en disminuir la vegetació subaquàtica (principal font
d’aliment del gardí) o a la introducció de nous
depredadors com la perca americana (Micropterus salmoides) o la perca (Perca fluviatilus).
Tampoc pensem que una altra espècie hagués
acabat amb el lluci. Probablement les característiques de les aigües de Banyoles no van ser
adequades per a la reproducció d’aquesta espècie i va desaparèixer quan es van capturar
tots els individus introduïts, doncs no es va arribar a implantar una població naturalitzada.
Un cop morts (o capturats) els individus introduïts (que poden viure fins a 30 anys) s’hauria
extingit.

Antoni Gibert (Agutzil de Banyoles) i Josep Roura
(“Lero”) mostren un peix dins un xalabret. Darrera
podem veure Jacint Masgrau (alcalde de Banyoles) amb
el seu fill Josep Masgrau. Década del 1950. Foto: Rafel
Vilarrubias Ros. Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany
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30 anys de la celebració dels Jocs Olímpics a l’estany de Banyoles

EL LLEGAT DE SET DIES D’AGOST
«Banyoles és subseu de rem. Després de tres anys d’obres necessàries per a la ciutat, per a la
restauració ecològica de l’estany, per a la seva connexió amb Girona, Barcelona i França; per a
la seva articulació urbanística; per dotar-nos d’equipaments esportius i culturals imprescindibles... Després de moltes molèsties; de controvèrsies apassionades i respectuoses; de molts
gestos de comprensió i complicitat, del treball intens per complir els terminis de centenars de
professionals i voluntaris... i d’una col·laboració institucional lleial i exemplar... Després d’haver
de viure situacions violentes que mai no s’havien d’haver produït... Després de la decepció de
l’Olimpíada Cultural... Es van celebrar les proves. Banyoles va estar a l’alçada de l’esdeveniment
esportiu, després d’estar a l’alçada de les necessitats ciutadanes. trenta anys després, tenim
una consciència més clara que tot el que passa al món ens afecta, que massa àrbres amaguen
boscos, que no n’aprenem de les experiències passades. Però el 92 també ens recorda que les
ciutats petites poden aspirar a grans projectes».
Joan Solana, alcalde de Banyoles aquell estiu.
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Imatge
de l’àrea de la Draga el moment de les obres (1990). Pere Duran / Nord Media

Pesquera del voltant de l’estany mentre està essent derruïda.
Pere Duran / Nord Media

Arribada de la torxa dels Jocs Olimpics a Banyoles 1992.
Pere Duran / Nord Media

Plaça Major de Banyoles. Vista de la Sabateria Vilà i l’òptica Rigau
també decorades amb senyeres, en motiu de les Olimpíades.

Imatge d’un voluntari portant la flama olímpica pels carrers
de Banyoles. Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany

Detall d’un dels equips participants en les regates de rem.
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany

Imatges del CNB durant els Jocs.
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany

Primeres proves de rem al camp de regates de l’estany.

Jocs Olimpics de Banyoles 1992. Pere Duran / Nord Media
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CURSOS TALLERS LECTURA
CASALS CONCURSOS
BANYOLES

QUADERN D’ESTIU
A l’estiu tota
biblio viu!

JOCS DE TAULA
Vine a jugar a
la Biblioteca

Fins al 26 de setembre
Quadern d’activitats
de promoció lectora
adreçat a nens i nenes
d’entre 9 i 12 anys,
organitzat pel Servei
de Biblioteques de la
Diputació de Girona.
Entre els participants
que completin
tots els reptes
lectors, el Servei de
Biblioteques sortejarà
un lot de llibres.
Vine a buscar el
teu quadern!

indicant la respost, el
nom i cognom i l’edat.

COM QUE SEMPRE
VA A TOT ARREU
SALTANT

GUARDA LA CRIA
DINS LA BUTXACA
DEL DAVANT

NOVETATS

AGOST 2022

INFANTIL - FICCIÓ

Dies com aquest.
Oriane Smith
La foca del senyor
Cleghorn. Judith Kerr
Somos animales
humanos. Rosie Haine

INFANTIL CONEIXEMENTS

Durant els mesos de
juliol i agost trobareu,
a l’espai Infantil de la
Biblioteca, un munt
de jocs de taula per
jugar amb els amics o
en família. Jocs per a
desenvolupar l’enginy,
ampliar coneixements
i descobrir noves
maneres de
passar-s’ho bé.
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CONCURS

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

Dracs, fades i gegants.
Oriol Canosa
L’increïble catàleg de
rèptils extraordinaris. Cristina Banfi
Sigues un arbre!
Maria Gianferrari

NARRATIVA JUVENIL
La casa a la mar més
blava. Tj Klune

ADULTS-FICCIÓ

Doneu i se us donarà. Donna Leon.

El cartògraf d’absències Mia Couto.
Anorrear. Michel
Houellebecq

ADULTS – NO FICCIÓ

Bike life en bici por
el mundo; La mejores
rutas en autocaravana
por los Alpes ; Dog trip::
pateando el Norte de
España con tu perro;
Lugares generalment
distantes ; Sender de la
Mediterrània i moltes
altres  per viatjar i
gaudir de l’estiu.

Bocata: 100 sáncwiches
y bocadillos clásicos
desde el reuben hasta el
po’boy. Jonas Cramby.
Querido Pier Paolo.
Dacia Maraini.

CÒMIC

Consulteu la guia
Extra! Còmic 2022.

CINEMA

ABBA forever Crhis Hunt
Lamb Vladimir
Jóhannsson

MÚSICA

Consulteu la playlist de
Spotify Novetats 2022

PROMOCIÓ!
Posa’t en forma
amb el Club!
Paga la matrícula en 48 mesos
i sense interessos!*
Soci titular: 24,38€/mes
Soci titular+beneficiari: 36,25€/mes
Soci beneficiari (màxim 24 mesos): 23,75€/mes
* A partir de l’1 d’agost i vàlid fins al 31 d’octubre de 2022
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Passeig Antoni Gaudí, 3 (Banyoles) - 972 57 08 59 - secretaria@cnbanyoles.cat

CURSOS I TALLERS

TANCAMENT
VACANCES

De l’1 al 28 d’agost
l’Oficina Jove estarà
tancada per vacances.
Tornarem el dilluns 29
d’agost en el nostre
horari habitual.

BUS NIT OLOT

El dissabte 10 de
setembre l’Oficina Jove
organitza el #BusNit per
anar a les Festes del
Tura d’Olot. Qualsevol
jove a partir de 16 anys
podrà fer-ne ús, per
només 3’5 euros el
viatge (es farà anada i
tornada).
Cal inscriure’s-hi a l’Oficina Jove del 29 d’agost
al 8 de setembre.
+ info: plaestanyjove.cat

PUNT LILA FESTES
D’AGOST DE
BANYOLES
El divendres 12
d’agost, de les
22h a les 3:30h,
i el dissabte 13
d’agost, de les
24h a les 5:30h, hi
haurà el Punt Lila a
la zona del Parc de
la Draga.
+ info: plaestanyjove.
cat / @plaestanyjove
(Instagram)

TÈCNICA D’OCUPACIÓ JUVENIL

Busques feina? Et
podem ajudar! T’oferim
orientació laboral,
38
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recerca de feina i formacions. Contacta amb
la Roser!
+ info: 672 386 866 /
rguiu@plaestany.cat / @
promocioterritorialccpe
(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 avantatges en diferents establiments 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
portàtil vell que ja no
utilitzes porta’ns-el
i ens ocuparem que
qui en necessiti un i
no pugui comprar-se’l
l’aprofiti.

CASAL cívic i
comunitari

Programació setembre a
desembre
Casal Cívic i Comunitari
Banyoles

ARTS ESCÈNIQUES I
MUSICALS:

Teatre musical: dilluns
a les 19.15 h amb Martí
Balsach
Aprendre a tocar la
guitarra: dimecres a
les 17.15h i a les 18.20h
amb David Soteras
Cançons de taverna:
dimarts a les 10.30 h
amb Nasi Marco
Ball en línia ( organitza
AGGB)
Country (organitza AGGB)

ACTIVITATS MANUALS I
ARTÍSTIQUES
Curs de contes
il•lustrats: dilluns a les
17.30h amb Roser Cussó
Taller de brodat creatiu
i experimental: dijous
18.30 h amb Marta
Ballester
Targetes Pop-up: dilluns
11h ( organitza AGGB)
Lettering: dimarts a les
17.30 h amb Mercè Mas
Introducció a la pintura
xinesa: dijous a les 17h
amb Mercè Mas
Dibuix i pintura: dijous
a les 10 h ( organitza
AGGB)

CUINA:

Cuina de tardor: dimarts
a les 19h amb Laura
Fàbrega
Cuina dolça : dimarts
a les 19h amb Laura
Fàbrega
Cuina Marroc: divendres
a les 18 h ( organitza
NUR)

ACTIVITATS FÍSIQUES:
Hipopressius: dijous a
les 10.25h i a les 11.35h
Gimnàstica: dilluns a
les 9.15 i a les 10.30 h
(organitza AGGB)

SALUT I BENESTAR

Tao Kung: divendres
10.30h (organitza Silat)
Estiraments: dimarts a
les 9.15h i a les 10.45 h
amb Queralt Aloy
Relaxació: dijous 9.15
h (organitza Consell
Esportiu)
Ioga: dimecres a les
9.15h i 10.30h (organitza AGGB)
Ioga Iengar: divendres
a les 9.15h i a les 10.30h
(organitza AGGB)
Memòria: dimarts 17.30h
i dimecres 15.45 i 17.15h
(organitza AGGB)
Estimulem els sentits:
dimarts a les 15.45h

NOVES TECNOLOGIES

Tauletes i mòbils: dijous
a les 15h ( Organitza
AGGB)
Iniciació a la informàtica: dilluns i dimecres a
les 15.30h

FORMACIÓ AL LLARG
DE LA VIDA

Taller d’astronomia: dijous a les 18h (organitza
Astrobanyoles)
Català: dimecres a les
17 h ( organitza AGGB)
Francès: dimecres a les
10 h (organitza AGGB)
Anglès: dilluns a les 16 h
(organitza AGGB)
Conversa Anglès: a
concretar

INSCRIPCIONS I
INFORMACIÓ
De l’1 al 8 de setembre

CURSOS I TALLERS
Informació:  presencialment al Casal Cívic i
Comunitari Banyoles o
trucant al 972571162

PORQUERES

CORNELLÀ
ACTIVITATS DE
L’ATENEU LA VALL
DEL TERRI
De dilluns a divendres,
de 15 a 17 h. Obert.

Sessions de jocs de
taula.

Dissabte 20 d’agost,
de 20 a 22 h. “FESTA
RETRO” Recordant les
festes d’estiu dels 80
i 90.
Dissabte 27 d’agost,
de 12 a 13 h. “VERMUT
A LA PLAÇA”. Aperitiu
abans de dinar, amb
cata de vermut i conversa.

Excursió a Lourdes-

VISITA GUIADA A
L’ESTUDI TALLER
CARLES FONTSERÈ

Dissabte 13 d’agost
a les 19:00h
S’ofereix visita guiada
a l’estudi taller del
polifacètic artista
Carles Fontserè.
Cal inscripció prèvia a
www.porqueres.cat

BIBLIOESTIU,
A L’ESTIU TOTA
BIBLIO VIU!

Quadern d’activitats i
propostes de lectura
adreçat a nens i nenes
de 9 a 12 anys.
Al acabar el quadern,
enhorabona! S’obtindrà

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

un obsequi i s’entrarà
en un sorteig d’un lot
de llibres entre tots
els participants.
Amb la col·laboració
del Servei de
Biblioteques de la
Diputació de Girona.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia
a bit.ly/3xwV3Vl

ALLIBEREM LLIBRES,
ELS ACOLLIU?

Trobareu una
prestatgeria amb
llibres i revistes a la
biblioteca que podreu
alliberar per llegir-los
i, un cop acabat els
podeu retornar o us
els podeu quedar.
Si voleu, podeu fer una
foto amb el document i
un comentari per saber
si us ha agradat o no la
lectura i etiquetar-nos
a xarxes socials amb @
bibliotecaporqueres i
#bibliotecaporqueres

EXPOSICIÓ

Fins al 2 de setembre.
Biografies. Us hem
preparat una selecció
de novel·les biogràfiques
i biografies de persones

dedicades a l’àmbit
de la ciència, política,
esports, art, cinema,
literatura, activisme....
Tant a la sala d’adults
com la sala infantil; en
format pel·lícula i llibre.
Amb la col·laboració
del Servei de
Biblioteques de la
Diputació de Girona
CASAL GENT GRAN
porqueres

DINAR PER LA DIADA

Dissabte, 10 de
setembre de 20022
A les 14h a Can Carreres
Menú: Arròs, pollastre
i botifarra amb
patates, aigua, vi cava,
postres, cafè i gotes.
I tot seguit ball amb
Àngel Puertas.
Preu socis: 15 Euros i
Preu no Socis: 20 Euros.
Per apuntar-vos del
29 d’agost al 7 de
setembre al casal de
15h a 29h de la tarda
de dilluns a divendres.
Cal portar plats i coberts.
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PACKS femenins

Preu per sessió en bono de 3 sessions...... Preu per sessió solta

25 € Ingles + pubis + perianal + aixelles
49 € Mitges cames + ingles + pubis

....................

35 €

+ perianal + aixelles..................................................

59€

+ perianal + aixelles..................................................

89€

59 € Cames completes + ingles + pubis
Línea alba o zona facial de regalo

PROMOCIÓ

PACK 3
SESSIONS
PACKS masculins
Preu per sessió en bono de 3 sessions.........................Preu per sessió solta

45 € Pit + esquena + abdomen.........................................55 €
69 € Pit + espatlles + esquena + clatell + abdomen
+ glutis + braços + aixelles........................................ 79 €
79 € Cames senceres + braços + pit + espatlles
+ abdomen + aixelles + peus..................................... 89 €
99 € Cos complet........................................................... .109 €
Excepte zona íntima
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Encara et preocupes per
depilar-te cada setmana?
Mai a sigut tan còmode
i fàcil depilar-se!
ZONES soltes
Preu per sessió en bono de 3 sessions....................... Preu per sessió solta

5 € Llavi superior..................................................................... 9 €
9 € Cara................................................................................. 14 €
9 € Aixelles............................................................................. 14 €
9 € Línia banyador................................................................ 14 €
19 € Abdomen........................................................................ 24 €
19 € Glutis............................................................................... 24 €
19 € Engonals + pubis + perianal......................................... 24 €
29 € Mans + braços + espatlles........................................... 39 €
24 € Pit + espatlles................................................................ 34 €
39 € Mitges cames + peus................................................... 49 €
40 € Engonals + genitals masculins + perianal.................50 €
49 € Cames senceres + peus............................................. 59 €
49 € Esquena + espatlla + clatell........................................ 59 €

ESTÈTIC MÒN

C/ Colom, 1
17820 Banyoles
www.esteticmonreservas.es
Tel. 972 574 543
Tel. 686 904 533
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Productors i
productes del
Pla de l’Estany
Gaudeix dels productes KM0,
de proximitat i qualitat conreats
molt a prop de casa teva

DOLÇA ABELLA
Can Crespi, Carrer Llavaneres
13, Crespià. Plà de L’Estany.
Tel: Laura 633 923 195
Sergi 620 932 865
Punts de venda:
Banyoles: Fleca pastisseria Padrés
- Fondil - J. Estarriola - Cooperativa Agrícola de Banyoles - Ca la
Nor - Can Pericus - La Carpa
Esponellà: Forn de pa Esteve
Bosc Sabater - Restaurant
Can Roca d’Esponellà
Melianta: Restaurant La
Brasa - Ca la Lídia
Crespià: Bar la Trobada
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42

COLLITA PRÒPIA DE MEL,
POL·LEN, PRÒPOLIS, CERA...

Ens trobareu al Carrer de les Escoles s/n d’Esponellà. Tel. 661 648 898

can

arlina

CARGOL BOVER
Mas Can Carlina SL
17844 Cornellà del Terri
Tel. 696 896 758
www.cancarlina
cancarlina@gmail.com

Des de Can Carlina
comercialitzem els nostres
productes de l'obrador.
Som una empresa
especialitzada en cargol
bover.
Produïm els cargols cuinats
en diferents formats i
condicions, també elaborem
salses per acompanyar-los.
Complim amb tots els
requisits sanitaris i de
qualitat en tots els
processos d'elaboració,
selecció, dejuni, cocció,
envasatge, conservació i
presentació dels nostres
cargols per obtenir així
la millor qualitat i
salubritat.
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Nous Can Llavanera
Veïnat de Llavanera s/n
17832 Crespià
www.nousdecanllavanera.com
can.llavanera@gmail.com
676 057 018
Punts de de venda:

Nous Can Llavanera Veïnat de Llavanera s/n (Venda directa)
Bon Preu Esclat Banyoles
J Estarriola Can Llos Porqueres
Comercial Morera Banyoles
Jordi Prats mercat de Banyoles

Les nous de Can Llavanera són garantia de qualitat,
proximitat i sostenibilitat. Els nostres noguers estan
situats als termes municipals de Crespià i Cabanelles, del Pla de l’Estany i Alt Empordà respectivament. Les nostres nous són de gran qualitat i
estan obtingudes mitjançant la minimització de
l’ús de producte agroquímics i l’optimització dels
mètodes de producció. Tenim dues varietats de
nous: Hartley i Pedro. La varietat Hartley presenta
una alta qualitat del fruit, un color clar del gra, un
gran calibre i una forma cònica que la fa totalment
característica. La varietat Pedro presenta un gran
calibre, un color més fosc i un gust del fruit molt
apreciat i característic d’aquesta varietat.

Horta Can Donai

17833 Vilavenut
hortacandonai@gmail.com
L’amor per la natura, les llavors i la
vida plena va fer que arrenquèssim
un projecte d’horta natural i local.
Només desitgem conrear verdures
fresques amb tot el respecte cap a
la terra!!!
Sinó fem un treball de decréixer i
apostar 100% pel producte local, no
tindrem futur.

Ens trobaràs:
els dimecres al c/
Rambla de Banyoles
el divendres al costat
del quiosc de Porqueres
els dissabtes a la Pl.
Major de Banyoles

També oferim el servei de Cistelles a domicili i Cistelles
regal amb productes de temporada!
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CELLER BARONIA DE

Enoturisme al Celler Baronia de Vilademuls
Baronia de Vilademuls t’ofereix la possibilitat de viure una
experiència inoblidable. Vine a conèixer les nostres
vinyes i celler i realitza una visita de dues hores, seguida
d’un tast del nostre vi i embotits típics de la comarca.
Una experiència molt recomanable que et permet gaudir
de la natura i dels secrets de l’artesania del vi. Al llarg de
les estances del celler podràs anar repassant tot el procés d’elaboració del vi negre envellit de qualitat.
Can Maura, 2
17468 – Parets d’Empordà
(GIRONA)
Tel.: +34 972560214

info@cellerbaroniadevilademuls.com

MAS ALBA
Mas Huguet 17468
Terradelles, Girona
Tel. 972 560 488 / 629 308 173
agroturisme@masalba.cat
Tot el procés té lloc a casa nostra. Conreem els camps amb els quals alimentem
el nostre ramat. Munyim cada dia i elaborem els formatges exclusivament amb
la llet del nostre ramat.
Reserva la teva Visita guiada a la formatgeria: anirem a veure les cabres, et
mostrarem on fem els formatges i els podràs tastar tots en un tast al jardí.
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Cuiners del Pla de l’Estany
Parlem amb alguns dels
seus protagonistes

Com va arribar la cuina a
ser la teva professió?
Com descriuries l’estil de
cuina que oferiu?
Algun plan o projecte pel futur?

cuinera de La Porta del Món

ELENA EVELISA BENAVENT ALAHE

Quin és el teu plat preferit?
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Per error. La cuina em va agradar des de sempre, en el meu país
(Veneçuela) vaig estudiar dret, francès i fotografia, però no va ser
fins que vaig arribar a Europa que la situació de supervivència
em va obligar a entrar a l’hostaleria.
Acollidora. La cuina està feta amb mans amoroses, que més
que ostentar o ser creatives o combinar gustos s’enfoca en
nodrir, no només l’estómac sinó també el cor de qui ho prova.
Ens agradaria utilitzar més verdures, i fer una transició a plats
vegetals i productes que ens ajudin a ser sostenibles. Cada
vegada hi ha més proves que el consum de carn, a part de provocar sofriment, empobreix la terra en la qual vivim. També ens
agradaria millorar el servei. En hostaleria es premia la rapidesa,
a vegades oblidant que la persona que serveix és humana. Hi
ha molts xefs que després de la pandèmia s’han retirat de la
cuina, buscant ambients més sans i gentils.

Carrer Josep Maria
Bohigas 30, Banyoles.
Tel 872 07 22 11
@laportadelmon
laportadelmoncoop@gmail.com Qualsevol que estigui fet amb molt d’amor i bona energia, són
monbanyoles@gmail.com
els millors ingredients.

JAUME VILA

Després de molts anys al Restaurant la Banyeta, vam fer un canvi
de rumb per poder oferir la nostre cuina, tant a casa nostra com
a fora. La nostre cuina és fresca i atrevida, mimant el producte
de temporada i creant nous mètodes per seguir millorant dia
a dia. Tant fem petits com grans formats, sempre respectant
el producte i el nostre tarannà i filosofia de treball. El futur ja
dirà, però estem segurs que serà un aprenentatge constant.
Tots els àpats, menges són bones si la companyia, l´entorn i
les ganes són bones.
Tenim la sort de viure en un entorn en que podem gaudir cada
dia d’un producte impressionant.
Plats que m´agraden: arrossos mig caldosos en qualssevol
tipus de brou, peixos i carns al grill i una bona crema catalana.
Un Apat és un Apats.

JOEL CABARROQUES CAN CLOSES

Apatsbyjaumevila.com
619 502 903

La cuina em ve de família, vaig començar a ajudant als meus
pares al seu restaurant i em va agradar. Així vaig voler continuar a la mateixa masia, Can Closes, però vaig optar per crear
una Societat Gastronòmica anomenada “El Bull Negre” on els
socis gaudissin de la gastronomia i dels amics en un entorn i
ubicació únics.
Volem que tothom pugui gaudir d’aquest espai amb un cost
mínim i així promocionar i recuperar la gastronomia, la cultura
tant local com nacional i fomentar les bones relacions d’amistat entre els seus membres. Al Pla de l’Estany és un format
innovador en l’hostaleria, però per exemple al Pais Vasc són
habituals les societats gastronòmiques on la gent a més es
cuina. Aquí la cuina la faig jo, plats típics de cuina catalana amb
petits retocs innovadors. Treballo sempre amb producte fresc
cuinat al moment.

el Bull negre

Els tres primera anys han sigut de prova i portes obertes, aquest
quart any la societat a comença el seu camí i obre les portes
a nous socis que podran portar els seus amics i fer d’aquest
espai casa seva.

elbullnegre@gmail.com
Tel. 607 400 813 (Joel)
Av. Catalunya, 268 Porqueres

M’agraden molt les coses senzilles, i a més és on realment es
veu si el restaurant és bo, una bona amanida verda i de segon
un tall de pollastre amb patates rosses o una truita.

SOCIETAT GASTRONÒMICA
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GRACIÀ PEDRO VORA ESTANY

Des de petit, la cuina sempre m’ha agradat. Veient a la meva àvia
i la meva mare, sempre tenia curiositat pel que cuinaven i com ho
feien. Després d’acabar els estudis, vaig estudiar cuina a Barcelona i
durant uns anys, vaig dedicar-me a la música i a la cuina en paral·lel.
He passat per molt restaurants, vaig obrir un restaurant de tapes a
Barcelona i finalment vaig marxar de Barcelona per venir a viure a
Banyoles amb la meva família.
Com descriuries l’estil de cuina que oferiu al Restaurant?
És cuina tradicional catalana i mediterrània, que no es tanca a res
i que prova coses noves. Amb productes de proximitat i el màxim
sostenible possible.
Ara mateix tenim uns robots que ens serveixen de cambrers i la veritat
és que a part de l’atractiu de curiositat que tenen, van superbé! Mai
substituiran un cambrer, tampoc ho volem, però ens ajuden moltíssim.
Del Vora Estany m’encanten els nostres calamars a la romana, que
els tallem nosaltres cada setmana, fem la nostra massa romana i
això, després, es nota en el resultat final. És una feinada que val
molt la pena!

SIMÓN RODRIGUEZ LA CARPA

Passeig Antoni Gaudi, 3
Banyoles
Tel. 972 57 63 53

Soc la tercera generació d’una família que ha viscut sempre del
turisme a Banyoles. Els anys 90 vam crear el Restaurant aquí davant
de l’Estany.
L’afició a la cuina sempre m’ha dut a innovar. Vaig tenir la sort de
tenir de cuinera a la Carme de Can Closes i em va ensenyar a fer
alguns dels seus plats tradicionals que jo he anat transmeten als
cuiners i ajudants.
La nostra cuina és totalment casolana i de proximitat. Comprem
producte de la comarca i això ens facilita molt a fer les coses ben
fetes. La relació i confiança amb els nostres proveïdors és la clau
per vetllar que el producte sempre sigui de qualitat, que no et falli
i que el client se’n vagi satisfet i torni.

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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A mi m’agraden molt els productes que no necessiten gaire manipulat. Una bona tonyina feta volta i volta, o un bon entrecot de Girona
poc fet i ja soc feliç.

Evidentment amb dos fills joves i amb ganes de treballar hi ha sempre projectes. Fa un any vam obrir Els Joncs, que és un gastrobar,
on en Juan Angelats, el nostre cuiner posa el seu toc innovador al
mateix que servim aquí transformant-ho en tapes d’autor i racions
que agraden molt. També oferim una àmplia carta de vins de diferents denominacions d’origen. Ara estem treballant en la propera
obertura dels apartaments turístics que tenim aquí dalt.
El meu plat preferit un bon plat d’arròs, caldós, a la cassola, de colomí,
de muntanya o de mar ben fet, i per endavant una bona amanida.

elCarpaRestaurant
de l’Estany
de la

a
c
s
e
r
f
a
l
a
Sopars

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

El restaurant La Parra va néixer fa cent anys de la mà
dels meus avis que a més de servir menjars venien una
mica de tot: bacallà, pa, vi, etc. Cuinaven per la gent que
venia en carro, sobretot els dimecres que a la plaça de
les rodes es feia el mercat d’animals i hi venia molta gent.
L’any 2000, vaig començar amb molta il•lusió amb la idea
d’oferir una cuina diferenciada de la resta, volia tornar
a oferir els plats d’abans que començaven a restar a
l’oblit: cap de xai, sang i perdiu, cap i pota, pota i tripa
etc…. També vaig anar incorporant altres plats i anar
provant que agradava més.

LA PARRA

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

Si he de definir l’estil, diria que faig cuina mediterrània on la bona qualitat
del producte és el més important. A més de l’origen és important que
cada producte segueixi el procés determinat que necessita, per garantir
el seu potencial màxim. Per exemple amb la carn és molt important que
estigui ben reposada.
M’agradaria que la gent sàpigues valorar més el producte de qualitat ben
cuinat i seguir creant en els fogons per satisfer els sentits dels clients.
El meu plat favorit seria un bon rostit, preferiblement d’ànec.

MIQUEL MIÀ CAN MIÀ

Sempre m’havia agradat l’ambient de la cuina a casa. Vaig començar
rentant plats, després fent de cambrer, ajudant a la cuina i finalment vaig acabar prenent el relleu i continuant la feina de la família.
La nostra cuina la definiria com tradicional però conservant la
manera de cuinar d’abans. Per exemple el rostit el fem amb cassola, res de forn, i està les seves dues hores i mitja ben bones a
foc lent amb el seu xup-xup. Cuina d’abans a l’estil dels nostres
avis, sense tenir mai pressa.
Tot el que criem a la nostra finca al voltant del restaurant, és el
que oferim després als nostres clients: ànecs, oques, pollastres,
conills, xais, algun cabrit ...
Les verdures i hortalisses que cultivem al nostre hort : enciams ,
tomàquets , carbassons, albergínies, pebrots del padró, etc.. són les
que collim al matí per servir a les amanides i altres plats al migdia.

can

Mià

Plats casolans
Dilluns i dimarts tancat
Tel. 972 59 42 46
Palol de Revardit
www.peremia.com

50

El nostre lema és collit i a la taula.
També fem servir els ous de les nostres gallines per cuinar i per els
postres, com la crema catalana, la de cafè, els bracets de crema,
les coques...
Projectes de futur, doncs que puguem continuar cuinant i que ens
conegui encara més gent i tirar endavant ja que ara mateix amb
l’encariment de la vida són temps difícils.
Plat preferit l’arròs, però també l’oca amb peres o la pintada també
m’agraden molt.

L’AGENDA / AGOST’22

Can Mià
Criança propia de les aus a
l’entorn del restaurant
Plats casolans
Dilluns i dimarts tancat
Tel. 972 59 42 46
Palol de Revardit
www.peremia.com
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PERE ARPA xef de l’hotel Casa Anamaria

Vaig arribar al món de la cuina per casualitat. Sempre
havia cuinat però mai seriosament, fins que un dia el
Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona on estudiava, va fer una col·laboració amb l’Escola d’Hostaleria
Hofmann, i aleshores em va cridar l’atenció la cuina”.

JOSEP ROST JORDÀ LA SERRA

Cuiners del Pla de l’Estany

Sóc cuiner perquè em ve de família, amb una tradició
per part de pares des de fa més de 40 anys.
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“Entenem la cuina com un llenguatge cultural, una manera d’explicar d’on venim, a través dels productes del
territori, i d’intentar explicar cap on anem”.
Al mes de juliol he emprès la nova aventura al Casa
Anamaria, el meu projecte de present i futur.
Les receptes de la mare o l’àvia, uns calamars amb
tinta, cap i pota amb gambeta, uns fideus a la cassola….

17833 Ollers. Vilademuls. Girona - Tel. 872 59 17 21
www.hotelcasaannamaria.com

Fem cuina mediterrània, som amants de la cuina senzilla de la terra, saborosa i ben elaborada. Una cuina
tradicional que busca conservar les receptes de la iaia
(platillos, rostits, estofats…) amb ingredients de la millor
qualitat. A més a més d’una variada carta, oferim un
menú entre setmana.
En quan al futur crec q tot està bé, molta feina i esperant
que poc a poc els meus fills agafin el relleu com jo vaig
fer amb els meus pares.

El meu plat preferit és amb diferencia, una bona fideuà.

Hostal La Serra
St Esteve de Guialbes,
Vilademuls, 17468, Girona

Cuina catalana

Menú Diari i Cap de Setmana

C/Santa Maria, 5 - 17820 Banyoles - Tel. 972 57 04 98
53

JOAN COMAJOAN FONDA LA PAZ

Cuiners del Pla de l’Estany

Des de ben petit ja rondava donant voltes entre olles i fogons
amb l’àvia i el meu pare per la cuina i sense adonar-me’n va
esdevenir el meu ofici.
La Fonda la van crear els meus avis, després va seguir el meu
pare i jo soc la tercera generació que s’ocupa dels fogons,
mantenint l’esperit inicial i aportant-hi el meu toc personal. Vaig
formar-me a l’Escola d’Hosteleria, després vaig seguir aprenent
treballant a varis restaurants com El Celler de Can Roca del 94
al 98, quan vam guanyar la primera estrella Michelin, a Casa
Irene a Arties i al Aigua Blava a Begur.
La majoria de verdura i fruita que fem servir per elaborar els
plats i postres provenen del nostre hort. Productes ben frescos i de qualitat que marquen depenent de la temporada, les
propostes que anem oferint.

C/Ponent 18 - Banyoles  
972 570 432
662 273 883

Aquest treball de la cura de l’hort i la transformació a la cuina
per mi formen un tot. Al capdavall som el que mengem i sentim
i el menjar provoca sensacions i vivències que apart d’alimentar-nos ens encenen els sentits.
El meu projecte de futur és ser feliç amb la vida a la cuina i la
natura. La senzillesa i la creativitat han d’estar unides.
L’estil de cuina que tenim seria casolana amb tocs creatius,
jugant amb els productes de temporada.

FÁTIMA LABYEDH LA TROBADA

El meu plat preferit seria un bon arròs o un bon plat de tomàquet
de l’hort o un bon rostit, depenent de l’època de l’any.
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La meva formació és vocacional, sempre m’ha agradat la cuina i
he anat aprenent i formant-me. Vaig treballar a diverses cuines
de l’entorn fins a poder establir-me a Crespià on puc realitzar-me
plenament com a cuinera i gaudir de la meva passió.
L’estil de cuina en que més m’identifico és la mediterrània i la
catalana, però no descarto les influencies de la cuina marroquí.
La meva il•lusió pel futur seria poder crear un nou restaurant a
Banyoles i poder fer arribar la meva cuina a més gent.
El meu plat preferit amb diferencia és el turbó al “ajillo”, per a
mi el millor és un bon peix ben cuinat.

Plaça U d’octubre CRESPIÀ Tel. 633 978 322

PEP CULLELL CAN XABANET

La cuina va arribar a ser la meva professió per transmissió familiar, des de petit m’he criat entre fogons, la meva
besàvia, l’àvia, i el meu pare eren cuiners. Vaig anar creixent
envoltat de tot això fins decidir que era el que m’agradava
i al que em volia dedicar.
Intento oferir una cuina tradicional, i amb algun toc modern,
sense passar-me, i miro de fer una cuina de mercat utilitzant
producte de proximitat cada cop més, elaborant tan com
puc els plats amb productes de temporada i km0.

Plaça del Carme, 24
· 17820 Banyoles
Tel. 972 57 02 52 ·
info@canxabanet.cat

Voldria arribar a fer una cuina on poder menjar tot el que
tenim a prop, el més sincera possible i on el més ressaltat
de tot fos el producte, recuperar plats que s’han perdut
i vetllar perquè no es perdi la cuina de les nostres àvies.
M’agrada molt i molt la granussa: els cigrons, les mongetes,
els banyolins (mongeta de l’ull negre). Em torna boig feta
de qualsevol manera.

Visita’ns!
ESPECIALISTES EN LA DISTRIBUCIÓ DE BEGUDES,
ALIMENTACIÓ I PRODUCTES DE NETEJA
Ronda del Monestir, 105, Banyoles • Tel. 972 57 06 24

630 381 886 www.jferrer.net
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Festival a la cuina

Neus Sala

Boles d’arròs fregides amb
tataki de tonyina.
Ingredients per a 2 persones:
• 2 porcions de 150g de ventresca de tonyina
• 100ml salsa de soja
• 1cull. sucdellimona
• 1 cull. suc de taronja
• 1 cull. vinagred’arròs
• 1 cull. olidesèsam
• Gingebrerallat
• Cebatendra
• Llavors de sèsam
• 150g d’arròs
• all en pols
• 1 ou
• pa rallat

Per fer el Tataki de tonyina:
El tataki és una tècnica culinària que consisteix en marcar breument a la planxa una peça
de peix de manera que l’interior queda cru.
Per aquesta raó, primer de tot i per evitar el risc d’anisake haurem de congelar les 2
porcions de tonyina netes i sense espines durant 48 hores mínim. Les descongelarem a
la nevera i prepararem la salsa per marinar el peix. En un bol o recipient petit evocarem la
salsa de soja, un raig de llimona, un raig de taronja,un raig de vinagre d’arròs, una mica de
gingebre rallat, 1⁄2 ceba tendra tallada ben petita i una mica d’oli de sèsam. Hi posarem la
tonyina i ho deixarem adobar uns 60 minuts.
Tot seguit escorrarem la tonyina i en una planxa ben calenta amb una mica d’oli la
marcarem per cada banda durant uns 15-20 segons. La deixarem refredar i la tallarem a
làmines fines, per acabar hi afegirem llavors de sèsam.

Per fer les boles d’arròs:
Bullir l’arròs com de costum, afegir l’all en pols, un ou i barrejar-ho tot. En farem boles
d’uns 25 gr i les passarem pel pa rallat. Les fregirem en l’airfryer o bé en una fregidora
convencional.
Servirem el tataki de tonyina i les boles d’arròs amb la salsa de la marinada de soja.
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A Tot Bo creiem i apostem per una alimentació
de qualitat, natural i de proximitat

ToT Bo
CARNISSERIA
I XARCUTERIA

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

T FEM 3 X2
S
O
G
’A
D
S
U
O
J
TOTS ELS DI ES DE LA NOSTRA CARN
EN PRODUCT

Ctra. de Banyoles, 23
Veïnat de Melianta.
Fontcoberta
Tel. 972 575 298

LA BRASA
DE DILLUNS A DIVENDRES
MENÚ DIARI 11,50€
DISSABTES I DIUMENGES
ESMORZARS DE
FORQUILLA I GANIVET
DIJOUS DESCANS SETMANAL
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M’agrada dir que:
• Les cerveses provenen de 3 “nissagues” familiars,
que es corresponen al tipus de fermentació.

@fdl.beerproject

• Que entre totes 3 sumen més de 40 noms propis
(estils); amb colors, sabors i aromes diferents.

Foto: @livetobeer

NO T’AGRADA LA CERVESA?
DONCS ENCANTADA
DE CONÈIXER-TE!

Trobar-me amb persones que NO beuen cervesa
perquè no els agrada, em suposa un repte personal i professional. Davant aquesta realitat, el meu
instint de mentoria proposa una sèrie de preguntes concretes que em portaran per un recorregut
proper als gustos culinaris d’aquesta persona.
Demanant permís abans, per descomptat! Des
d’aquí, i de mica en mica, esbrinaré amb quina
cervesa podem asseure’ns a brindar per aquesta
revelació.
El dia que em vaig trobar per primera vegada amb
una carta de cerveses “especials” el meu cervell va
connectar. Aquella Lorena apassionada del bon
menjar i beure, havia descobert un nou camí sensorial per explorar. De sobte vaig destinar el 100% del
meu temps ociós a la cervesa. Concretament, vaig
sentir un entusiasme especial per descobrir estils i
provar maridatges.

Lorena Bazán, sommelier creadora d’experiències
cerveseres des del 2013
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• I també que els maridatges són com aquell grup
d’amics i amigues amb els qui pots entendre’t fenomenal o, amb els que potser mai encaixaràs.
Conèixer una mica tot aquest engranatge és clau
per saber triar!
Amb FdL Beer Project, la meva promotora de
cultura cervesera, aporto eines a les persones que
en tinguin curiositat. Amb un enfocament distès
i amb seleccions cerveseres adaptades a mida de
qui m’encarrega el treball.
Pensa que la cervesa de qualitat és una excel·lent
aliada:
• a la cuina, per incorporar-la com a ingredient
d’una recepta i millorar-la.
• a taula, si volem obrir-nos a noves sensacions
de maridatge.
• en l’àmbit relacional, compartint o en solitari,
seleccionar la cervesa adequada pot engrandir
l’experiència exponencialment.
En qualsevol cas, el valor de la cervesa artesana
s’ha d’explicar, perquè és un món ple de matisos,
d’històries de vida, lligams professionals, tradicions... Les cerveses locals són vivències de proximitat que ens poden transportar per diferents territoris sense moure’ns de la nostra ciutat.
Les opcions hi són. Només ens cal entrenar les
sensacions que aquesta beguda mil·lenària desperta als nostres sentits. Dedicar algunes estones
a interioritzar coneixements bàsics, que es convertiran eines fonamentals per poder: triar, encertar i
fruir. Vols que ens hi posem?
Amb mi o pel teu compte, creu-me si et dic que:
“La cultura cervesera no es pot aturar!”

Si voleu comprar cervesa:
https://fdlbeerproject.com
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ESPORT

ACTIVITATS
ESPORTIVES
BANYOLES
BANYOLES, SEU
DEL CAMPIONAT
D’EUROPA DE
TRIATLÓ

PORQUERES
XXX TORNEIG
D’ESTIU MEMORIAL
JOAN ESTANY

Data: Dijous 25 d’agost
Lloc: Camp de futbol
de Miànigues.
Horari: 20:00 hores
Descripció: Tradicional
torneig d’estiu de
futbol, que enfrontarà al primer equip
de la UE Porqueres
amb el CF Quart.

CAMPIONAT D’ESTIU
DE TRIPLETES

27 i 28 d’agost
Campionat d’Europa de
Triatló per clubs relleus
mixt i el Campionat
d’Espanya de Triatló
en distància olímpica
amb una participació estimada d’uns
1.500 esportistes.
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Data: Diumenge 28 d’agost
Lloc: Pistes municipals,
plaça dels poetes.
Horari: A partir de
les 8:30h del matí.
Descripció: Torneig
obert a tothom,
que es juga en la
modalitat d’equips
de tres jugadors.  
Més informació:
inotbo@gmail.com
i a 618311274
Organitza: Club Unió
Esportiva Petanca Porqueres

Novetat: Aquest mes
de juliol ens avancem
a les inscripcions
de les activitats per
adults i gent gran de
baixa intensitat que
s’inicien al setembre!
inscripcions:
www.ceplaestany.cat

FEM DRECERA!

Porqueres
Caminada llarga
Dates: 1 Juliol
Punt de sortida:
21h, Zona Esportiva de Porqueres
Distància: 4 km
Llocs d’interès: Can
Campolier, segle XVII
Activitat: Banyada nocturna
Destinataris: Tots
els públics
Cornellà del Terri
Caminada curta
Dates: 8 Juliol
Punt de sortida:
21h, Zona Esportiva/

Camp de futbol
Distància: 6 km
Activitat: Banyada nocturna
Destinataris: Tots
els públics
Fontcoberta
Caminada curta
Dates: 16 de Juliol
Punt de sortida:
21h, Zona Esportiva
/ Camp de futbol
Distància: 5,5 km
Llocs d’interès:
Mare de Déu de la
Font, La Pedrera,
Platja d’Espolla
Activitat: Banyada nocturna
Destinataris: Tots
els públics

AIGUAGIM

Data: Tot el mes
de juliol
Horari: A consultar
Lloc: Club Natació Banyoles
Destinataris: Adults
+Info. i inscripcions
Al telèfon del Consell
Esportiu: 972 58 13 44
o www.ceplaestany.cat

61

ENERGIA VERDA

Calcula la teva instal•lació solar,
gratis i en menys d’1 minut
Molts som conscients de la necessitat del
canvi de model energètic, i que el canvi
passa per la petita o gran col•laboració
de cada un de nosaltres.
En aquest sentit, cada vegada hi ha més
interès per l’autoconsum solar, ja que és
una eina senzilla i eficient per a substituir
energia del sistema, que no sempre és
100% renovable, per energia neta, barata i
km0, com és l’energia que ens dóna el sol.
Però, el dubte sempre és el mateix:

Quant em costarà la
instal•lació de plaques?
Em sortirà a compte?
Per això, des d’Agrienergia volem posar
a la teva disposició una eina senzilla i
gratuïta que en menys 1 minut et donarà
una resposta clara i fiable.
Es tracta de la calculadora solar que hem
desenvolupat perquè tothom que vulgui
pugui conèixer, partint de l’import de la
factura elèctrica que paga i el municipi a
on viu, no només una proposta ajustada,
sinó molta més informació.
La calculadora d’Agrienergia Solar proporciona en menys d’1 minut, de manera
gratuïta i sense compromís, un primer
estudi orientatiu de la instal•lació solar
més adequada per a obtenir el major
rendiment energètic i econòmic.
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A dins d’aquest estudi, trobaràs pel teu
cas particular, una primera proposta de
la potència solar i el nombre de plaques
a instal•lar, la superfície de teulat necessària, la generació anual d’energia solar,
l’estalvi econòmic previst, la inversió
necessària amb tots els costos inclosos,
els anys d’amortització de la instal•lació,
el rendiment econòmic de la inversió, i,
finalment, però no menys important, el
benefici mediambiental que aportaria la
instal•lació, en termes de CO2 no emès,
així com la seva equivalència en arbres
plantats o km de cotxe no recorreguts.
I tota aquesta informació orientativa la
podràs imprimir en un informe, que podràs
valorar més detingudament, o comentar
amb nosaltres, si tens qualsevol dubte.
Esperem que aquesta nova proposta de
sostenibilitat i estalvi, que posem gratuïtament des de la nostra web (https://www.
agrienergia.com/) a la vostra disposició,
sigui del vostre interès, i col•labori en fer
més fàcil i accessible l’autoconsum com
a eina de canvi de model energètic al
nostre entorn més proper.
Per a conèixer la nostra calculadora solar
només has d’anar a la nostra web:
www.agrienergiasolar.com/calculadora

CALCULA
la teva instal·lació fotovoltaica
g r a t u ï t a m e n t i e n m e n y s d ’1 m i n u t

compromís | persones | energia

www.agrienergiasolar.com/calculadora

63
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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)

ELS RISCOS DE LA PLATJA

A la platja tota la família: Avis, pares i petits.
Anar a la platja és una diversió i una oportunitat
per conviure i socialitzar-se en la piràmide familiar
(nets, pares i avis). Per això, a més de divertir-se i
de pujar la melanina (el bronzejat) és important
prendre precaucions. A vegades un dia de platja
que podria ser plaent, es pot convertir en un munt
de problemes per a tota la família. En aquest article
vull exposar el criteri mèdic per tal que anar a la
platja sigui un gaudir total per a tots.

1. Les picades de
meduses que han

augmentat molt. En els
darrers anys s’han hagut
de tancar moltes platges
pels blooms de meduses
que semblen provocades
per diversos factors relacionats amb la contaminació i el canvi climàtic.
Si ens pica una medusa
el primer que cal fer és
treure les restes de tentacles o fragments amb
una targeta o similar. No us rasqueu, ja que, si no,
es podrien activar els cnidocists. El segon pas és
rentar la picada amb aigua de mar, ja que l’aigua
dolça activa els cnidocists. I el tercer pas aplicar
gel sec durant 5-15 minuts. Si el dolor persisteix,
consulteu-ho amb un professional de la salut.

2. L’exposició al sol pot tenir diversos bene-

ficis en la nostra salut. Els rajos solars són imprescindibles perquè a la pell tinguin lloc els processos
biològics que desemboquen en la generació de
vitamina D, que al seu torn és imprescindible per
absorbir el calci i mantenir els ossos sans. Però
evidentment cal tenir en compte de protegir-nos
segons el tipus de pell, ja que com a conseqüència de l’exposició solar es poden tenir cremades
solars, que són agudes de la pell produïdes per
la radiació solar.
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La insolació (també anomenada assolellada) forma part d’un tipus de malalties causades per una
llarga exposició a temperatures càlides, però
també per la ingesta limitada de líquids o un
problema en els mecanismes de regulació de la
temperatura del cos. No és l’únic trastorn per calor
que existeix, també es poden patir enrampades
per calor, cops de calor o esgotament per calor.
Hem de diferenciar la insolació del cop de calor, ja
que aquest és més greu
i es dóna quan el cos no
és capaç de controlar la
temperatura.
• Quins hàbits hem de
prendre per protegir-nos
del sol
• La protecció amb la
crema solar adequada al
tipus de pell amb factor
de protecció solar (FPS
o SPF), barrets i ulleres
de sol.
• Protegir-se amb
l’ombrel·la, tant de mà
com els para-sols de la platja.
• Hidratar-se amb aigua freqüentment i banyar-se
/ remullar-se sovint.

3. Menjar a la platja El tall de digestió és

un fenomen fisiològic que es desencadena freqüentment després d’un àpat, habitualment pesat
i això passa quan se li exigeix a l’organisme un
requeriment de sang a un altre lloc de l’organisme
diferent al tub digestiu, com quan hi ha un canvi
brusc de temperatura.
• Fer un menú lleuger i de fàcil digestió ric en
fruites i verdures.
• Com s’ha dit tota la vida, primer ens hem de
mullar les extremitats (turmells, canells i clatell)
per adaptar el cos a la nova temperatura i després les altres parts del cos abans d’introduir-se
completament a l’aigua.

L’HORT I EL JARDÍ

HORT

Es planten bròquils, cols i pastanagues. Es despunten els melons, síndries, cogombres i carbasses. Es recullen les cebes (cal deixar-les assecar al mateix hort) i la majoria
dels productes de l’hort. Se sembren naps i bròquils i a final de mes raves. Nasprar bitxos i pebrots amb canyes i cordills com si fessin una tanca. Es trasplanten apis i coliflors
sembrats al juny.
JARDÍ

El reg segueix sent de màxima importància a l’agost, especialment si les plantes es conreen en test o jardinera. Utilitza aspersió per a la gespa; degoteig per als arbustos, anuals i
vivaces, tanques i arbres, i regadora o immersió (segons) per a algunes plantes d’interior.

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

CENTRE
DE JARDINERIA
Tel. 972 58 10 93
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Salut i benestar

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

Scooters
d’ocasió

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

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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CAELUM us ofereix un servei de massatges
de qualitat, acurats i personalitzats segons
les vostres necessitats, i sense haver-vos
de desplaçar del vostre allotjament.

CAELUM  Tel. 606 040 235 - info@caelum.cat - www.caelum.cat
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ANUNCIS PER PARAULES publiqueu gratuïtament lagendabanyoles@gmail.com
LLOGO / VENC
LOCAL
De teràpies amb moltes possibilitats, 63
m2. Totalment equipat.
C/ Figueres, 41 Telefòn: 608106805
BUSCO PLAÇA DE
PARKING a prop de la
Vila Olímpica contacteu per whattsap 646
963 671
RESTAURACIÓ
i decoració de mobles
i objectes, pressupost
sense compromis. tel.
667940819
www.obrador3a.com
MEDIADORA FAMILIAR (separacions,
herències, negocis
familiars) Montse
Magin Telèfon 676 539
546, Joan Maragall 16
Porqueres.

ETS EMPRENEDORA/
OR? T’agrada treballar
lliure d’horaris, respectant el medi ambient?
Truca’m 686 832 402 i
t’ho explico.
LA PROTECTORA
D’ANIMALS DE
BANYOLES
Tenim molts gossets
que busquen amos.
Tel. 639 970 004
BUSQUEM CASES I
PISOS DE LLOGUER al
Pla de l’Estany. Finques
Manel. Tel. 686 283
574 / 627 449 095
PARATAULA menjar
a domicili a Banyoles
i comarca. www.parataula.com
COMPRA-VENDA DE
MOBLES DE SEGONA
MÀ antiguitats i vinta-

ge. La Rebotiga
Tel. 646 292 566 / 972
10 63 97
CENTRE D’ESTÈTICA
a Banyoles, necessita
incorporar esteticista amb experiència
Interessades Tel. 609
134 931
FAS ESPORT? Et
proposo un camí on
el màxim rendiment
NO és un límit: és un
REPTE. Contacta’m
686 832 402
BUSCO FEINA
NETEJA Tel. 632 468
047 - 654 782 578
LLOGUEM trasters
a Banyoles de 10 m²
aproximadament.
Tel. 686 283 574

BUSQUEM CASES,
APARTAMENTS I
SOLARS AL PLA DE
L’ESTANY. En venda o
lloguer. Gpe Contacte.
972 57 61 26/659 516
860. info@gestionspladelestany.com
ES NECESSITEN
instal·ladors de pladur.
S’ofereix contracte fix
tot l’any a una empresa
de Banyoles. Contacte: 649 796 239

JARDINS
A.CREUS
Manteniment i
construcció de
jardins, recs i poda,
desbrossos i tales.
Tel. 630 265 354

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

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

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

Tel. 972 57 09 19
17820 Banyoles
www.vegeteixidor.com

Construció
i materials

arquitectura tradicional
contemporània

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

FISCAL• LABORAL
COMPTABLE
ASSEGURANCES • JURÍDICA

C

L LLIBRERIA PAPERERIA
M MODA
O ÒPTIQUES
P PERRUQUERIES

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

E

Escoles

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

F

Fleques i
pastisseries

CONCEPCIÓ
GRATACÓS
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

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

Acadèmia

GAMMA

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

CURS D’ESTIU

Obrador de pastisseria
CENTRE D’ESTÈTICA AVANÇADA
DE 33 ANYS CUIDANT DE TU
Pl. Major,MÉS
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

OBRIM LES INSCRIPCIONS EL 2 DE MAIG

E

Estètica

ESTÈTIC
MÒN
ESTÉTICA AVANÇADA
C/ Colom, 1
17820 Banyoles
www.esteticmonreservas.es
Tel. 972 574 543
Tel. 686 904 533

Fleca i Pizzeria
Pizzes artesanals amb farines
ecològiques i productes bio.
Carrer Fontcoberta, 1 - Melianta
Tel. 972 57 85 53
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I

Immobiliàries

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

I

Instal·ladors

PISOS I CASES
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

finques banyoles
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

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

IMMOBILIÀRIA I ARQUITECTURA

Av. Països Catalans, 49 • Banyoles
972 647 712 - 636 344 735

Només es viu una vegada,
nosaltres et mostrem on
Plaça Turers, 15
17820 Banyoles
Tel. 972 57 04 74
609 77 81 39
650 74 85 39
www.immobiliarialacaseta.cat
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C/ Mata, 18 Banyoles
Tel. 627 449 095 / 686 283 574
info@finquesmanel.com
www.finquesmanel.com
Instagram: @finquesmanel

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

INSTAL·LACIONS
I MANTENIMENT

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

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

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

Des de 1959

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

IMPREMTA • COPISTERIA

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

LL

I

Llibreria Papereria i
Reclam publicitari

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

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
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REFERENT DE MODA
INFANTIL I JUVENIL
C/ Mercadal, 1
www.trapelles.banyoles.cat
646 96 21 97

Puericultura
Roba infantil
LLISTES
PERSONALITZADES
ON LINE
C/ Girona, 35 - Banyoles
626 335 430 / 972 576 642
info@eltrenet.cat
www.eltrenet.cat

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

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

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

C/ Jacint Verdaguer, 45
17820 Banyoles 697 218 339

SABATERIA
Psg. Mossèn Constans, 296
17820 Banyoles
972 574 680

S

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

C/ Dr. Mascaró, 23
Banyoles
Tel. 972 57 53 52
www.gimnastriops.com

T

Tallers

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

PLANXA
I PINTURA

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

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

P

Perruqueries

planchisteriaproject@gmail.com

P

Perfumeria
i Sabons

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

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

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

972 57 11 83
Mas Palau 21
17820 Banyoles
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RESTAURANTS
DEL PLA DE L’ESTANY

CAN BERNAT

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

T 972 57 04 98

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

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

T 972 593 083

RESTAURANT
L’ESPORTIU BRASA

RESTAURANT
TABERNA
LA PARRA

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

Plaça de les Rodes, 41 Banyoles

972 57 15 00 / 650 56 20 21

QUATRE FOCS

Tots els divendres de juliol, sopar i
música en viu.
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

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

PUNT DE TROBADA
EL POLÍGON

MENÚ DIARI, RACIONS, SOPARS,
ESMORZARS
C/ Paper, s/n - Banyoles

T 972 58 27 14

LA TROBADA. BAR
RESTAURANT
Plaça U d’octubre
17832 Crespià

T 633 978 322

T 972 59 40 80

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

BAR PIZZERIA
NUMIDIA

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

T 632 969 063

CAN SELVATÀ

Menjar casolà amb receptes
tradicionals
Ctra. Girona-Banyoles, Km 14,8 ·
17844 Cornellà del Terri
info@canselvata.cat

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

STRALL

Cuina casolana, plats combinats, carn a la barbacoa.
Menú diari de dimarts a divendres.
Menú cap de setmana. Dimecres i caps de setmana arrós a la cassola.
Postres casolans!
C/ Llibertat, 67-69 - 17820 Banyoles

T 972 746 040 / 627 149 104
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CAFETERIA EL REM
Mn. Constans 186 baixos
Banyoles

CAFETERIES, BARS,
DE COPES I TAPES

T 629 421 935

EL BAR DEL CÍVIC
Gastrobar

CAN PONS

Menjar a domicili o per emportar
de dijous a dissabte
19 h a 22.30h
C/Mercè Rodoreda 5- Porqueres

Plaça Major, 7
Banyoles

T 972 57 27 90

T 661 798 191

BAR - FRANKFURT
TRAMVIA

Passeig de Mossèn Lluís Constans,
278 Banyoles

T 972 57 53 90
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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

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

BADA

PUNT DE TRO

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

Menjar per
emportar

C/ Paper, s/n Tel. 972 58 27 14 - 17820 Banyoles
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3 de setembre de 2022
HAVANERES AMB EL GRUP ‘RETORN’
A la Pl. Major - 21.30h

Per a més informació:

www.banyolescomerciturisme.cat

EOG_22

Pl. Major / Pl. Turers - de 10h a 20h

