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EL CALENDARI I EL SANTORAL

JULIOL
Juliol és el mes setè de l’any del calendari gregorià amb 
31 dies i cinquè del còmput romà primitiu, dit Quintilis. 
Marc Antoni li donà, a l’any 44 abans de Crist, el nom 
de Julius, en honor de Juli Cèsar que havia nascut en 
aquest temps.

El mes de juliol és el més caluros de l’any. “El juliol”, 
l’amo del sol”. I, juntament amb l’agost, també és el 
més sec. “Pel juliol poca pluja per més que vulla”. Aixó 
sí, quan plou ho acustuma a fer de valent i aleshores 
fa força mal. “Trons de juliol, treuen el dol. Al camp als 
indrets més enlairats encara continua la sega, però a 
la terra baixa les garbes -quan és feien- ja eren a l’era i 
calia batre-les. A muntanya els ramats ja s’han ensenyo-
rit de les prades alpines. Amb el juliol s’acaben les feines 
derivades de la collita, i el pagès i la terrra es lliuren a 
un temps de descans. El juliol era el millor temps per a 
batre ja que, a més d’una temperatura càlida i seca que 
li va bé al blat, añ matí bufa el vent serè, que ajudava a 
la rompuda de les espigues, al migdia el sol, fortíssim 
torrava la batuda a l’era, i al capvespre, la marinada fa-
cilitava la feina de ventar. A la costa els pescadors tenen 
força feina ja que la mar està tranquil·la i el peix abunda. 
“Pel juliol, pesca qui vol”.

Calendari de festes:
10.- Sant Cristòfol
16.- Mare de Déu del Carme
25.- Sant Jaume

DITES POPULARS
•	 Juliol	sense	rosada,	duu	la	

pluja	amenaçada.	
•	 Nit	de	juliol	pluja	no	vol.
•	 Pel	Juliol,	ni	dona	ni	caragol.
•	 Pel	juliol,	beure,	suar	i	la	

fresca	buscar.
•	 A	mig	juliol	sembra	el	fesol,	

per	Santa	Carmeta	(dia	16),	
sembra	la	mongeta.

•	 Pel	juliol	amb	poc	foc	bull	el	
perol.

•	 Qui	no	pesca	pel	juliol,	no	
pesca	quan	vol.
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C/ Àngel Guimerà, 11 • BANYOLES 

NOVA OBERTURA!
VINE A VEURE’NS

BRIOIXERIA
CAFETERIA
CREPERIA
ENTREPANS
PASTISSERIA
DEGUSTACIÓ
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L’Aplec i la seva història
L’any 1934 el Foment de la Sardana va decidir organitzar la primera edició de l’Aplec de Sardanes. 
Seguint el precedent d’altres poblacions que mobilitzaven molta gent amb la convocatòria d’un 
aplec, el Foment, que un grup de joves havien creat a les darreries de 1930, va programar l’Aplec 
pels dies 2 i 3 de juny de 1934.

Van contractar les cobles La Principal de Banyoles i la Principal de Cassà i van fer audicions de 
sardanes el dia 2 a la nit a la Plaça dels Turers, el dia 3 al matí a la Plaça de la República (avui Plaça 
Major), a la tarda al Passeig Dalmau i a la nit al Camp de Futbol de les Pedreres.

Tot i l’esforç i bona voluntat dels organitzadors, el resultat econòmic i l’assistència de públic 
no fou bona i ja no hi hauria se-
gon Aplec doncs l’any 1936, com 
tantes altres coses, es va acabar el 
Foment.

Passarien 20 anys fins el 1954 
en que sorgeix novament l’Aplec 
de la mà d’un grup d’afeccionats 
a la sardana que, actuant com a 
“Comissió de l’Aplec”, cuidaran de 
l’organització de la Festa els pro-
pers anys. Convoquen el II APLEC 
DE SARDANES pel dia 4 de juliol 
de 1954. La convocatòria i la data 
-el primer diumenge de juliol- ja 
tindran continuïtat fins als nos-
tres dies.

A les 2 h del migdia
DINAR POPULAR II FESTA DEL SOCI/A
CAFÉ CONCERT AMB LA PRINCIPAL DE 
BANYOLES
A les 5 de la tarda
Entre les pesqueres Santa Rosa i d’en 
Malagelada Cobles:

PRINCIPAL DE BANYOLES
PRINCIPAL DE PORQUERES
SOL DE BANYULS
A partir de les 5 de la tarda
15aTROBADA DE PUNTAIRES
13è concurs de puntes de coixí

Dissabte, 2 de juliol de 2022

ACTIVITATS CULTURALS DURANT TOTA LA TARDA

Màgia de prop amb en Pol i l’Aniol

A les 8 del vespre
Actuació dels Esperxats de l’Estany
Aula de Teatre de Banyoles
Grup de petanca del Casal Cívic

En finalitzar les sardanes de la tarda 
Ballada de l’Esbart Fontcoberta Infantil
Esbart Sant martí de Barcelona

Després de les sardanes del vespre:

BOTIFARRADA POPULAR
Concert de Rock de nit amb EL GÜENO
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El Mirador 
de l’Estany

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

elmiradorestany@gmail.com	
www.elmiradorestany.com

Tel.	972	58	04	63

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

Residència 
per a gent gran

NOTES INFORMATIVES

Comerç
La parada d’hortalisses 
Can Bota posa punt final 
a més de setanta anys de 
mercat a Banyoles

L’Ajuntament ha fet un ho-
menatge als propietaris de la 
parada, Joan Coll i Maria Serra, 
que han decidit jubilar-se.

Els dimecres de mercat a 
Banyoles seran diferents a partir 
d’aquest dimecres perquè Can 
Bota ha decidit tancar la seva 
etapa al capdavant de la parada 
d’hortalisses que tenien davant 
de Can Caixàs. El matrimoni 
format per Joan Coll i Maria 
Serra feia més de setanta anys 
que venia els productes del seu 
hort a la ciutat i ara han posat 
punt final després de jubilar-se 
definitivament.

Via pública
Banyoles obre un procés 
participatiu per definir el 
nou parc de gossos del Pla 
de la Coromina

S’habilitarà a la zona on hi havia 
els horts municipals, ara en 
desús, i està previst que entri 
en funcionament a principis de 
l’any vinent.

L’Ajuntament de Banyoles ha 
engegat un procés de participa-
ció ciutadana per definir el futur 
nou parc de gossos de la ciutat. 
El consistori ha elaborat una 
enquesta que es pot respondre 
a través de la pàgina web www.
banyoles.cat. En el document, 
la ciutadania pot fer les seves 
aportacions sobre les caracte-
rístiques que ha de tenir el nou 
espai per a gossos.

Empresa / Ocupació
Acord per millorar 
l’ocupabilitat en el sector 
ramader lleter

Les persones gerents de les 
granges ramaderes lleteres 
tenen dificultat a l’hora d’ocupar 
els llocs de treball que ofereixen. 
A més, han detectat que alguns 
dels processos de selecció i 
adaptació al lloc de treball 
fracassen degut a la desinfor-
mació de l’aspirant sobre la 
realitat del sector. Per això, Llet 
Nostra i el Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany col·laboren per 
ajudar als ramaders a trobar a 
persones idònies per aspirar a 
ocupar els llocs de treball que 
ofereixen. Orientadors laborals 
de l’àrea de Promoció Territorial 
han participat en una formació 
per conèixer millor el sector i les 
seves oportunitats laborals.



9

Cortina de vidre

Porta seccional

Tanca i porta de jardí

Persiana apilable i orientable

Pèrgola bioclimàtica

Porta d’entrada Contra finestra

Porta automàtica

Finestres de PVC - Fusta

SISTEMES DE CONTROL SOLAR

TANCAMENTS EXTERIORS

AUTOMATISMES

DOMÒTICA I CONTROL D’ACCÉS

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

PVC, ALUMINI I VIDRE
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Banyoles inicia el procés per 
definir la nova biblioteca a l’espai 
de La Providència
La nova Biblioteca de Banyoles serà un mínim de 4 
vegades més gran que l’actual amb una previsió de 
3.000 metres quadrats. 

L’Ajuntament de Banyoles engega el procés que ha de portar a 
dotar a la ciutat de la tan reclamada nova Biblioteca Pública, que 
tindrà la seva nova seu a l’antic convent de La Providència, cedit 
pel Bisbat segons el conveni signat l’agost de l’any passat. El 
primer pas és la redacció i aprovació del programa funcional de 
la nova biblioteca, que determinarà els usos i el model d’equi-
pament que es vol construir. Aquest document determinarà el 
concurs de projectes arquitectònic posterior mitjançant el qual 
s’adjudicarà el disseny del nou edifici.

S’ha habilitat una pàgina web específica on s’informarà de tot el 
procés de la nova Biblioteca de Banyoles (www.novabibliote-
ca.banyoles.cat). En aquest web també estarà disponible una 
enquesta a la qual podrà respondre tota la ciutadania fins al 15 
de juliol de 2022. També s’ha habilitat el compte de correu no-
vabiblioteca@ajbanyoles.org, on els ciutadans podran fer arribar 
els seus suggeriments i consultes.

Arts plàstiques
El disseny gràfic banyolí 
ha estat guardonat a la 52a 
edició dels premis Laus

L’estudi banyolí Enserio, Anna 
Bosch i Andreu Carulla han 
rebut distincions en el marc del 
disseny gràfic i la comunicació 
visual a la Nit ADG Laus.

L’estudi banyolí Enserio ha rebut 
dues distincions pel disseny de 
les etiquetes de la nova línia de 
vins de la bodega Vins de Pedra.

Per la seva banda, Anna Bosch 
ha estat guardonada amb la 
plata en disseny gràfic per ‘No 
Aparcar’, un projecte editorial 
que té com a fil conductor el 
garatge. El també dissenyador 
banyolí Andreu Carulla ha estat 
premiat en categoria de gràfica 
aplicada a l’espai amb el Laus 
d’or en senyalística

Economia
Gourmet Natural Foods 
i Embotits Sarquella 
inverteixen 2,2 MEUR 
en una nova planta a 
Cornellà del Terri

Situada al polígon de Pont-
Xetmar, ocupa 1.700 metres 
quadrats i es destinarà a elabo-
rar productes vegetals, a més 
d’acollir una part de logística.

NOTES INFORMATIVES

Carrer	Rubi	i	Ors,	50		(Pol.	Ind.	El	Terri)	17834	Porqueres
T	972	58	09	50	-	M	654	85	79	50
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Medi ambient
Educadors ambientals 
fan un inventari de les 
barraques “alegals” 
de Sota Monestir per 
requerir-ne els propietaris

L’Ajuntament ha encarregat un 
pla per “endreçar i ordenar” Sota 
Monestir de cara al desenvo-
lupament del POUM. Detectar 
aquelles construccions per 
guardar les eines que són més 
grans del compte o no estan 
integrades en el paisatge.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

01 Divendres
SERINYÀ
Estiueja serinyejant
Cinema a la fresca
Per a més info: www.serinya.cat

TALLER FAMILIAR
Exploradors de 
l’Estany
DIvENDRES 1 - 18:00 h

Descobrim tot el què ens 
amaga l’Estany i el seu en-
torn! En el Museu Darder ens 
endinsarem en la recerca del 
fons de l’Estany, la seva vege-
tació i la fauna. Després tots 
junts, caminant, ens dirigirem 
cap a la vora de l’Estany on, 
amb els materials de recerca, 
descobrirem i aprendrem un 
munt de coses jugant i diver-
tint-nos.
Preu: 5 € / persona
Lloc: Museu Darder i Estany 
(zona Banys Vells)
Més informació i reserves: Museu 
Darder, Tel. 972574467

FEM DRECERA! 
Caminada llarga
DIvENDRES 1 - 21:00 h
PORQUERES

Punt de sortida: 21h, Zona 
Esportiva de Porqueres

Distància: 4 km
Llocs d’interès: Can Campo-
lier, segle XVII
Activitat: Banyada nocturna
Informació: www.ceplaestany.cat

FONTCOBERTA
Les nits sota la 
Lloca 2022
DIvENDRES 1 - 21:00 h

21 h Obertura de cuina
22 h Actuació d’Oxigen
23 h Carlitos humorista
Reserva taula enviant-nos un 
missatge @laaclika, o trucant 
a l’Ajuntament 972 57 41 39

02 Dissabte
APLEC
70è Aplec de la 
Sardana

TRIATLÓ
Triatló popular de 
relleus i triatló 
infantil

Lloc: Parc de la Draga i CN 
Banyoles
Horari: 17:40h / 09:30h

VISITA GUIADA
Visita al Parc 
Neolític de la Draga 
DISSABTE 2 - 11:30 h 

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

VISITA TEATRALITZADA
Nuptialis 
DISSABTE 2 - 19:00 h - 
vIl·LA ROMANA DE vILAUBA
Els habitants de Vilauba estan 
de festa, ja que es casa la 
filla del propietari. Assistirem, 
com a convidats inesperats, 
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a una cerimònia de casament 
a la romana. Serà un casa-
ment tradicional seguint els 
ritus o les coses es torçaran? 
Esperem que al final puguem 
brindar a la salut dels nuvis.

Més informació i reserves: Museu 
Arqueològic; 972 57 23 61

03 Diumenge
FESTIVAL RECòNDIT
Paula Grande a 
Vilademuls 
DIUMENGE 3 - 12:30 h 

Paula Grande ens presenta 
«D.O.’s» (Denominació d’Orí-
gens), un disc que ens parla 
d’històries de vida.
Lloc: Antigues escoles de 
Galliners, Vilademuls, 12:30h.

Abans del concert:
10h: Ruta de marxa nòrdica. 
Entrada gratuïta amb reserva
11h: Instal·lació de jocs i 
malabars. Activitat gratuïta 
sense reserva
També hi haurà servei de bar

VISITA GUIADA
Entrem al laboratori 
de nàiades 
DIUMENGE 3 - 11 h 

Al laboratori de cria de nàia-
des del Consorci de l’Estany 
coneixerem la important tas-
ca que s’hi du a terme. Conei-
xerem el cicle de vida de les 
nàiades i, a través d’elles, la 
biodiversitat de l’ecosistema.
Lloc: Laboratori de nàiades 
del Consorci de l’Estany. 
Punt de trobada: Camp de 
Futbol de Banyoles.
Preu: 4 euros; més grans de 
65 anys, 2,5 euros; menors de 
6 anys, entrada gratuïta. 
Durada: 1,5 hores
Més informació i reserves: Museu 
Darder, Tel. 972574467

TURISME FAMILIAR
Fira de la Ramona
DIUMENGE 3 - DE 10 A 20h 
A la Fira de la Ramona tro-
baràs diferents creadors i 
artesans davant l’estany de 
Banyoles.

ACTIVITATS A L’ESTANY
Caiac per les ribes 
de l’estany
DIUMENGE 3 DE JULIOL A 
LES 11.00 h AL CLUB NATA-
CIó BANyOLES 
Gaudiu de l’esport i la natura 
amb una fantàstica passe-
jada 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 info: Oficina de 
Turisme de l’Estany – Telèfon 972 
58 34 70 – WhatsApp: 690 853 395
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SARDANES
Ballada de sardanes 
a Besalú 
DIUMENGE 3 - 18:30 h 

Lloc: Plaça Llibertad
Cobla: Foment del Montgri
Organitza Foment de la Sardana 
de Besalú

05 Dimarts
FESTIVAL D’ARTS 
I CULTURA DIMARTS
Concert amb el grup 
oxigen 
CONCERTS A LES 10h DEL 
vESPRE A LA CAPELLA DE 
SANT ANTONI DE CORNELLÀ 
DEL TERRI

Entrada Gratuïta. Aforament 
limitat- reserva d’entrades a 
www.cornelladelterri.cat
Espai Gastronòmic a partir de 
les 8h del vespre a càrrec de 
la PORTA DEL MON!!

LLETRES AL CLAUSTRE
CONFERÈNCIA
La saviesa arcaica
DIMARTS 5 - 20:00 h - 
CLAUSTRE DEL MONESTIR

A càrrec de Sergi Grau, filòleg. 
La saviesa occidental s’inicià 
a Grècia amb els “pensadors 
presocràctics”. Entre finals del 
segle VII i principis del V au-
tors com Tales, Pitàgoras, He-
ràclit o Parmènides formaluran 
les preguntes bàsiques a les 
quals tota la filosofia posterior 
intentarà respondre.

07 Dijous
HORA DEL CONTE 
BIBLIOESTANY
Contes d’arreu del 
món
DIJOUS 7 - 11 h

Vine a descobrir els contes de 
diferents pobles d’arreu: indis, 
esquimals, hindús, xinesos...
Una volta al món dels contes 
de la mà de Joan de Boer.
Espectacle familiar.
Lloc: La caseta de fusta

PASSACONTES
Passacontes a 
Santa Llogaia del 
Terri
DIJOUS 7 DE JULIOL

Arriba a Cornellà del Terri 
una experiència d’allò més 
interessant pels més menuts 
de la casa, el ‘Passacontes’, 
un recorregut de contacontes 
que ens portarà les millors 
històries a tots els nuclis 
urbans de la nostra vila.
Lloc: Santa Llogaia, al parc 
que hi ha a la plaça de l’en-
trada

PORQUERES D’ESTIU
Fem tard al bosc
DIJOUS 7 - A PARTIR DE 
LES 18 h AL BOSC DE CAN 
GINEBREDA

Des de l’estudi 3 de Ràdio Ba-
nyoles, el programa fem tard 
es desplaça al bosc de Can 
Ginebreda, per segona vega-
da amb tot d’artistes del Pla 
de l’Estany. Una vesprada de 
música i humor assegurada.
Entrada lliure fins a completar 
aforament.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

08 Divendres
REM
Campionat 
d’Espanya de rem

Els dies 8, 9 i 10 de juliol 
el Club Natació Banyoles i 
l’Estany de Banyoles acollirà 
el campionat d’Espanya 
de rem. Els millors remers 
nacionals prendran part de 
les proves durant aquests 
tres dies.

Northern Cellos
DIvENDRES 8 JULIOL - 21 h 

Els Northern Cellos són quatre 
cellos i un bateria que inter-
preten versions pop, rock, 
metal i dance.
Lloc: Palol de Revardit / 
Gratuït

SERINYÀ
Estiueja serinyejant
Festa de l’escuma, música i 
moltes sorpreses
Per a més info: www.serinya.cat
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CAMÓS
Vespres a l’era 
DIvENDRES 8 JULIOL 
A les 8 del vespre, CAMINADA 
POPULAR. 
Vine a gaudir de l’entorn na-
tural i el patrimoni del nostre 
municipi amb una caminada 
senzilla i apte per a tots els 
públics tot aprofitant la fresca 
dels vespres d’estiu.

A 2/4 de 10 del vespre, 
CINEMA A LA FRESCA amb la 
pel•lícula “Green Book”.

Amb servei de bar amb en-
trepans i crispetes a partir de 
2/4 de 9 del vespre. Vine a so-
par amb el Grup de Joves de 
l’Associació Juvenil Tabitum!

FEM DRECERA! 
Caminada curta 
DIvENDRES 8 - 21:00 h
CORNELLÀ DEL TERRI

Punt de sortida: 21h, Zona 
Esportiva/Camp de futbol
Distància: 6 km
Activitat: Banyada nocturna 
Informació: www.ceplaestany.cat

FONTCOBERTA
Les nits sota la 
Lloca 2022
DIvENDRES 8 - 21:00 h
21 h Obertura de cuina
22 h Blanc Fosc
23 h Gneis
Reserva taula enviant-nos un 
missatge @laaclika, o trucant 
a l’Ajuntament 972 57 41 39

09 Dissabte
REM
Campionat 
d’Espanya de rem

El Club Natació i l’Estany de 
Banyoles acollirà el campionat 
d’Espanya de rem.

ACTIVITAT FAMILIAR
La gimcana dels 
rentadors 
DISSABTE 9 - 11 h 

Us imagineu una gimcana que 
vagi de recs, rentadors, sabó, 
llençols nets, xafarderies 
arran d’aigua, calces i calço-
tets estesos? Caldrà superar 
proves i resoldre reptes, tot 

descobrint mil i una històries 
viscudes en els rentadors. No 
us la podeu perdre. Correu a 
apuntar-vos-hi!
Lloc: plaça Maria Ros i Gus-
sinyé (porta d’entrada de 
l’escola La Draga) / activitat 
gratuïta
Informació i reserves a l’Oficina 
de Turisme de Banyoles, al 972 58 
34 70, per Whatsapp al 690 853 
395 o a turisme@ajbanyoles.org

VISITA GUIADA
Vilauba en 3D. 
Entrem a la vil•la 
romana  
DISSABTE 9 - 18 h 

La vil.la fou un centre d’ex-
plotació del territorid’època 
romana i en coneixem la zona 
residencial, la rústica i la 
d’explotació. Ens passejarem 
per la casa i amb l’ajuda de la 
recreació virtual en 3D enten-
drem com eren les habitaci-
ons, quin era el seu sistema 
de vida i com s’organitzaven 
els seus habitants... 
Lloc: Vil•la romana de Vilauba.
Preu: 4 euros; més grans de 
65 anys, 2,5 euros; menors de 
6 anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hora 
Informació i reserves: Museu 
Arqueològic, 972 57 23 61
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VISITA GUIADA
Estudi taller Carles 
Fontserè 
DISSABTE 9 - 19 h 

L’Estudi Taller Carles Fontserè 
és el resultat de la darrera 
etapa de la vida de Fontserè, 
un artista polièdric i únic de la 
seva generació.
Tarifes: Entrada general: 4€ / 
Entrada reduïda: 2€
Cal inscripció prèvia a www.
porqueres.cat

VISITA GUIADA
28è Festival 
folklòric
DISSABTE 9 - 9:30 h
LA MURALLA

Actuacions del Esbarts de 
SÈRBIA, BULGÀRIA, CANÀRIES 
I ESBART DE FONTCOBERTA

10 Diumenge
REM
Campionat 
d’Espanya de rem
El Club Natació i l’Estany de 
Banyoles acollirà el campionat 
d’Espanya de rem.

ACTIVITAT FAMILIAR
L’enigma del bosc de 
les goges 
DIUMENGE 10 - 10:30 h 

Les goges us proposen un joc 
de pistes per a descobrir Les 
Estunes d’una manera molt 
divertida. Per grups haureu 
de solucionar proves, fer 
recerques pel bosc, contestar 
preguntes i resoldre enigmes. 
Us hi animeu? 
Durada: 2 hores
Punt de trobada: Aparca-
ment de les Estunes
Edat: activitat per a famílies 
amb infants a partir de 4 anys
Reserves i més info: Oficina de 
Turisme de l’Estany – Telèfon 972 
58 34 70 – WhatsApp: 690 853 395 

TURISME FAMILIAR
Fira de la Ramona
DIUMENGE 10 - DE 10 A 20h 
A la Fira de la Ramona tro-
baràs diferents creadors i 
artesans davant l’estany de 
Banyoles.

VISITA GUIADA
Visita al Parc 
Neolític de la Draga 
DIUMENGE 10 - 11:30 h 

En la visita al parc, podrem 

entrar a dins les reconstruc-
cions de les cabanes prehis-
tòriques i descobrirem el dia 
a dia d’un grup de pagesos i 
ramaders neolítics. D’aques-
ta manera esbrinarem què 
menjaven, què caçaven, què 
cultivaven, quins estris i eines 
utilitzaven, etc.
Lloc: Parc Neolític de la Draga
Preu: 4 euros; més grans de 
65 anys, 2,5 euros; menors de 
6 anys, entrada gratuïta. 
Durada: 1,5 hora
Informació i reserves: Museu 
Arqueològic, 972 57 23 61

12 Dimarts
CONGRÉS
The JMI Global 

DIMARTS 12 JULIOL I DIME-
CRES 13 JULIOL / DE 10 h A 
17 h AUDITORI DE L’ATENEU 
/ CONGRÉS / QUOTA D’INS-
CRIPCIó
Jeunesses Musicales 
International (Joventuts 
Musicals) celebra cada 
quatre anys un congrés on 
es reuneixen especialistes 
d’arreu per debatre sobre 
els principals temes i reptes 
d’actualitat en el món de 
la música. Dues intenses 
jornades de xerrades, debats 
i macroconcerts que per 
primer cop en els 75 anys 
d’història de JMI se celebrarà 
a l’Estat.
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FESTIVAL D’ARTS I 
CULTURA – DIMARTS
Concert amb Alidé 
Sans 
CONCERTS A LES 10h DEL 
vESPRE A LA CAPELLA DE 
SANT ANTONI DE CORNELLÀ 
DEL TERRI

Entrada Gratuïta. Aforament 
limitat- reserva d’entrades a 
www.cornelladelterri.cat
Espai Gastronòmic a partir de 
les 8h del vespre a càrrec de 
la PORTA DEL MON!!

LLETRES AL CLAUSTRE
CONFERÈNCIA
Homer i la saga de 
Troia
DIMARTS 12 - 20:00 h - 
CLAUSTRE DEL MONESTIR

A càrrec de Jaume Pòrtulas, 
filòleg. Potser cap poeta en 
tota la història de la literatura 
ha tingut la influència d’Homer. 
D’aquesta figura misteriosa, 
però cabdal, en parlarà un 
dels seus màxims especia-
listes. Jaume Pòrtulas, autor 
d’una excepcional Introducció 
a la Ilíada.

MÚSICA
Desconcerto
DIMARTS 12 - 21:00 h 

Amb Jordi Purtí i Orthemis. 
Tal com ja va fer amb l’es-
pectacle Concerto a Tempo 
d’Umore, l’oquestra Orthemi-
ses proposa endinsar al gran 
públic en la música clàssica 
a través d’una experiència 
única.
Lloc: Teatre Municipal

14 Dijous
HORA DEL CONTE
BIBLIOESTANY
Contes de la lluna i 
el sol
DIJOUS 14 - 11 h

A càrrec de Gra de sorra. Hi 
ha tants contes que parlen 
de la Lluna i el Sol que costa 
fer-ne una tria. N’hi ha per a 
tots els gustos, històries que 
passen de dia i altres de nit.
Espectacle familiar..
Lloc: La caseta de fusta

Sons del

Banyoles

26/06 - Èric Latorre

03/07 - Elisa Mas & 
Camil Castellà Acoustic

10/07 - Genni & Aleks 
Locksmith

24/07 - Sandra Cooper i 
Marçal Espiell

31/07 - Biutysoul

17/07 - Lydia Torrejón i
Santi Fontclara

07/08 - Downlight

14/08 - Melanie Bermúdez

21/08 - La veïna del costat

28/08 - David Busquets

NITS DE DIUMENGE 
DE JULIOL I AGOST

19:30H
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PASSACONTES
Passacontes a 
Ravós del Terri
DIJOUS 14

Arriba a Cornellà del Terri 
una experiència d’allò més 
interessant pels més menuts 
de la casa, el ‘Passacontes’, 
un recorregut de contacontes 
que ens portarà les millors 
històries a tots els nuclis 
urbans de la nostra vila.
Lloc: Ravós, a l’església

PORQUERES D’ESTIU
Espectacle de circ 
Bubble You
DIJOUS 14 - 19.30 h ALS 
JARDINS DE L’AJUNTAMENT

La companyia belga Be Flat 
presenta un espectacle amb 
cinc acròbates on el circ, la 
música i el joc s’uneixen en 
un caos orquestrat. 

SARDANES
Sardanes a la fresca
DIJOUS 14 - 21:00 h
7 sardanes de 7 tirades. 
Cobla Palafolls. El Foment de 
la Sardana organitza una ba-
llada de sardanes a la plaça 
Major. Concert inaugural a les 
20 h a càrrec de les Marín. 

Les cobles actuants esta-
ran 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.
Per més info: www.elfoment.cat

15 Divendres

PRESENTACIÓ
Projecte Solidari 
d’Esponellà amb 
Banyoles Solidària, 
ONGD del Pla de 
l’Estany 
DISSABTE 16 - 19 h 

En concret el projecte 
Xilonem, on el municipi 
d’Esponellà està compromès 
de manera directa. També 
parlarem dels altres projectes 
de l’entitat.
L’acte anirà acompanyat 
d’una exposició de fotos 
de BS, del que fem, que hi 
quedarà exposada durant uns 
dies.
Lloc: Local de l’1 d’octubre
Organitza: Banyoles Solidària

Activitats 
artístiques
Dv. 15 I DS. 16 · 10h A 20h 
TALLERS · EXPOSICIONS · 2ON 
CONCURS DE PINTURA · ...
M. Ribera i els tallers de 
”Fotoficcions”. Exposicions: 
“Escultures Transitables de 
Josep Miàs (espai Eat Art, 
Fundació Lluís Coromina) i 
“Pintura recent” d’Amadeu 
Fabra Masó (Art En Brut - 
Show Room). 2on Concurs de 
Pintura (Blau d’Art)
Lloc: Banyoles / Gratuït

SERINYÀ
Estiueja serinyejant
Sopar a la fresca i nit de 
rumba
Per a més info: www.serinya.cat

CAMÓS
Vespres a l’era 
DIvENDRES 15 JULIOL 
A LA PLAçA DE 
L’AJUNTAMENT.
A les 8 del vespre, TAST DE 
CERVESA AMB PERSPECTIVA 
FEMINISTA.
Preu: 6 euros
Reserva prèvia d’entrades a partir 
del dilluns 4 de juliol a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Camós.

A partir de 2/4 de 10 del ves-
pre, espectacle de màgia amb 
MAGA SUSANA.
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Plaça dels Turers, 12 - Banyoles Tel. 972 57 48 68  / 622 643 101
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I tot seguit, concert de 
violoncels amb l’ORQUESTRA 
LIMONCELLO

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!

FONTCOBERTA
Les nits sota la 
Lloca 2022
DIvENDRES 15 - 21:00 h
21 h Obertura de cuina
22 h Somiatruites
23 h Bicefal project
Reserva taula enviant-nos un 
missatge @laaclika, o trucant 
a l’Ajuntament 972 57 41 39

16 Dissabte
VISITA GUIADA
El travertí, una 
pedra viva - Matí 
verd
DISSABTE 16 - 11:00 h 

Descobrirem com es forma el 
travertí i quina relació té amb 
l’aigua de l’Estany, sabrem 
què són els fòssils... i què 
millor que fer-ho observant, 

jugant i experimentant!
Informació i reserves a l’Oficial 
972 58 34

VISITA GUIADA
Anem al museu amb 
el Sr. Darder!! 
DISSABTE 16 - 11:30 h 

Lloc: Museu Darder.
Preu: 5€/persona
Durada: 1 hora
Més informació i reserves: Museu 
Darder, Tel. 972574467

VISITA GUIADA
Banyoles medieval: 
del carrer al 
campanar 
DISSABTE 16 - 18 h 

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

CORNELLÀ DEL TERRI
Festa del Carrer i 
Travessia del Carme
Dissabte 16 de juliol
9h del vespre davant la cape-
lla – Res del Rosari

9:45h del vespre Sopar po-
pular. Seguidament ball amb 
Discomòbil Super So

Venda de tiquets: Can Valls, 
Hort del Terri i a la Piscina 
Municipal

FESTA
Festa del xai
DISSABTE 16 - 19:00 h 

Jornada cultural del barri de 
La Farga al voltant de l’id-
adhà, la festa del sacrifici, 
també coneguda popularment 
com la festa del xai, inclou 
diverses activitats i manifes-
tacions culturals i està orga-
nitzada pels joves de l’entitat 
banyolina Humbane Kidé en 
conveni amb l’Ajuntament de 
Banyoles.
Lloc: Barri de La Farga

FEM DRECERA! 
Caminada curta
DISSABTE 16 - 21:00 h
FONTCOBERTA

Punt de sortida: 21h, Zona 
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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 
Informació: www.ceplaestany.cat

17 Diumenge
VISITA GUIADA
Els recs de Banyoles 
DIUMENGE 17 - 11:00 h 

Durant la ruta guiada cami-

narem pel voltant de l’estany 
per descobrir les pesqueres i 
la seva història. Unes petites 
construccions que trobem 
dintre l’aigua de l’Estany a la 
riba est i declarades Bé Cultu-
ral d’Interès Nacional.
Lloc: Oficina de Turisme de 
Banyoles
Més informació i reserves a l’Ofi-
cina de Turisme, al 972 58 34 70, 
per whatsapp al 690 85 33 95 o a 
turisme@ajbanyoles.org

VISITA GUIADA
Visita al Parc 
Neolític de la Draga 
DIUMENGE 17 - 11:30 h 
En la visita al parc, podrem 
entrar a dins les reconstruc-
cions de les cabanes prehis-
tòriques i descobrirem el dia 
a dia d’un grup de pagesos i 

ramaders neolítics. 
Lloc: Parc Neolític de la Draga
Preu: 4 euros; més grans de 
65 anys, 2,5 euros; menors de 
6 anys, entrada gratuïta. 

Durada: 1,5 hora
Informació i reserves: Museu 
Arqueològic, 972 57 23 61

TURISME FAMILIAR
Fira de la Ramona
DIUMENGE 17 - DE 10 A 20h 
A la Fira de la Ramona tro-
baràs diferents creadors i 
artesans davant l’estany de 
Banyoles.

Kayak del Ter www.kayakdelter.com • info@kayakdelter.com

Descobreix el Ter 
a Colomers

Estem a 15 minuts 
de Banyoles.
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CONCERT
Concert de Tocats 
per la Música (Junts 
i Endavant) 
DIUMENGE 17 - 12 h 

Tenen un repertori de temes 
instrumentals de composició 
pròpia i, alhora, s’atreveixen 
amb temes diversos (des 
d’havaneres a cançons clàs-
siques de Bob Dylan).
Lloc: LA PORTA DEL MÓN

CONCERT
Concert a benefici 
de Banyoles 
Solidària 
DIUMENGE 17 - 20 h 

A càrrec del cor Les Marín.
Lloc: Claustre del Monestir de 
Banyoles. Taquilla inversa

CURSA D’OBSTACLES
Monster Race 
Obstacle Race – 
Banyoles 2022 
DIUMENGE 17

Cursa d’obstacles. 8 km de 
distància + 81 m de desnivell + 
25 obstacles pels voltants de 
l’estany.
Informació i inscripcions:
www.monsterace.com

19 Dimarts
LLETRES AL CLAUSTRE
CONFERÈNCIA
Safo, la poesia 
lèsbica i els atzars 
del temps
DIMARTS 19 - 20:00 h - 
CLAUSTRE DEL MONESTIR

A càrrec d’Eloi Creus, tra-
ductor i doctor en Filologia 
clàssica. La poesia homoeròti-
ca de Safo, la primera cantora 
d’Occident, ha fascinat els 
oients i lectors durant segles, 
ja des dels mateixos antics. La 
seva obra, però, es va perdre 
gairebé del tot. Només la sort 
i un clima sec ens han permès 
llegir-ne una part. Eloi Creus, 
traductor de la poesia de Safo, 
presentarà la poesia d’aques-
ta autora formidable.

FESTIVAL D’ARTS I 
CULTURA – DIMARTS
Concert amb Roger 
Mas
CONCERTS A LES 10h DEL 
vESPRE A LA CAPELLA DE 
SANT ANTONI DE CORNELLÀ 
DEL TERRI

Entrada 2€. Aforament limitat- 
reserva d’entrades a www.
cornelladelterri.cat
Espai Gastronòmic a partir de 
les 8h del vespre a càrrec de 
la PORTA DEL MON!!

21 Dijous
HORA DEL CONTE
BIBLIOESTANY
Contes a l’estiu tota 
cuca viu
DIJOUS 21 - 11.00 h

A càrrec de Meri Yanes. Què 
millor que passar una estona 
escoltant contes refrescants, 
sota l’ombra d’un arbre, a la 
zona de bany de la Caseta de 
fusta? Qui no s’ha imaginat 
mai ser un pirata o viatjar pel 
món amb un globus?.
Lloc: La caseta de fusta

PASSACONTES
Passacontes a 
Pujals dels Pagesos
DIJOUS 21
Arriba a Cornellà del Terri 
una experiència d’allò més 
interessant pels més menuts 
de la casa, el ‘Passacontes’, 



25

L’AGENDA / JULIOL’22

un recorregut de contacontes 
que ens portarà les millors 
històries a tots els nuclis 
urbans de la nostra vila.

Lloc: Pujals dels Pagesos, a la 
plaça de davant l’església

SARDANES
Sardanes a la fresca
DIJOUS 21 - 21:00 h

7 sardanes de 7 tirades.
Cobla de música Conrad Saló 
de la Bisbal.
Per més info: www.elfoment.cat

PORQUERES D’ESTIU
CINEMA A LA FRESA 
LA MIA I EL LLEÓ BLANC
DIJOUS 21 A LES 22 h A LA 
PLAçA MAJOR

Aquesta entranyable història 
d’amistat entre una nena i 

un lleó blanc ha estat un dels 
grans èxits de taquilla del ci-
nema francès el 2019 a tot el 
món. Una proposta de cinema 
familiar de qualitat. 

22 Divendres
VISITA GUIADA
Robatori sacríleg 
al Monestir de 
Banyoles 
DIvENDRES 22 - 22 h 

11 de gener de 1980, de nit, en 
la foscor, quan tothom dorm, 
un dels tresors més pre-
uats de Banyoles descansa 
tranquil•lament fins que desa-
pareix... Seguirem la pista per 
descobrir qui i com va come-
tre aquest robatori sacríleg... 
Ens hi acompanyes?
Lloc: Monestir de Sant Esteve.
Preu: 4 euros; més grans de 
65 anys, 2,5 euros; menors de 
6 anys, entrada gratuïta.
Més informació i reserves: Museu 
Arqueològic Tel. 972572361

 
Suu + Eli Rodríguez 
+ Joves talents del 
refugi de músics
DIvENDRES 22 / 20 h 
La Suu és una de les artistes 
més escoltades de l’actu-
alitat i s’ho ha treballat a 

consciència. I ve a presentar 
“Karaoke”, el nou disc, que 
és ple d’indie-pop ballable. 
Obriran la nit els concerts 
dels joves talents del Refugi 
de Musics. l els Eli Rodríguez 
implosionaran la nit amb el 
seu directe.

Lloc: Fontcoberta / 16 €

SERINYÀ
Estiueja serinyejant
Nit de les fades
Per a més info: www.serinya.cat

CAMÓS
Vespres a l’era 
DIvENDRES 15 JULIOL 
AL PAvELLó MUNICIPAL

A partir de les 8 del vespre, 
BOTIFARRADA POPULAR. 
Vine a sopar amb el Grup de 
Joves de l’Associació Juvenil 
Tabitum!

A les 10 del vespre, TEATRE 
amb la representació “Quin 
desastre a Camós” a càrrec 
del Grup de Teatre de Camós 
“El Paller”.

Reserva prèvia d’entrades 
gratuïtes pel teatre a partir 
del dilluns 11 de juliol a la pà-
gina web de l’Ajuntament de 
Camós o de forma presencial 
a l’Ajuntament a partir del 18 
de juliol.
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23 Dissabte
VISITA GUIADA
Visita al Parc 
Neolític de la Draga 
DISSABTE 23 - 11:30 h

En la visita al parc, podrem 
entrar a dins les reconstruc-
cions de les cabanes prehis-
tòriques i descobrirem el dia 
a dia d’un grup de pagesos i 
ramaders neolítics. D’aques-
ta manera esbrinarem què 
menjaven, què caçaven, què 
cultivaven, quins estris i eines 
utilitzaven, etc.
Lloc: Parc Neolític de la Draga
Preu: 4 euros; més grans de 
65 anys, 2,5 euros; menors de 
6 anys, entrada gratuïta. 
Durada: 1,5 hora
Informació i reserves: Museu 
Arqueològic, 972 57 23 61

FESTA
Festa Major del Barri 
de Mas Palau 
23 I 24 DE JULIOL DE 2022 

A	lES	16h	A	lA	PlAçA	
CANIGó, 

tallers infantils a càrrec de 
RE-JUGA. Hi haurà gelats per 
a tots els participants. 

A	lES	18h	A	lA	PlAçA	
CANIGó,	demostració de 
zumba a càrrec del gimnàs 
TRIOPS.

A	lES	21:30,	Al	C/	SANT	
NARCíS, sopar popular.
Menú: Entremès i pollastre amb 
patates. Gelat. Pa i begudes inclo-
ses. Preu 16€
Menú infantil: Macarrons. Gelat. Pa 
i begudes incloses. Preu: 8€
Cal portar plats, gots i coberts. 
Venda de tiquets, fins dijous  21 
de juliol:
          -Perruqueria Privat 
          -Perruqueria Lídia 
          -Al local del barri els dies 18 
i 19 de juliol de les 19 a les 21h. 

A	lES	23:30h, concert amb 
La Betty Orquestra. 

A mitja part se sortejaran els 
següents lots:
1.-Una estada per un cap de 
setmana a l’Arcada de Fares 
amb àpats inclosos.
2.-Dos sopars en un restau-
rant del Pla de l’Estany i un 
lot.
3.-Dos sopars en un restau-
rant del Pla de l’Estany i un 
lot. 

DIUMENGE	24	DE	JUlIOl:
-A les 12h a l’església de Sta. 
Maria dels Turers: Missa pels 
difunts del barri. 

VISITA GUIADA
El Rec Major: un 
passeig històric i 
natural 
DISSABTE 23 - 18 h 

Itinerari que ressegueix el 
recorregut del rec Major des 
de l’Estany fins al centre de 
Banyoles per conèixer el des-
envolupament industrial de la 
ciutat vinculat a la presència 
de l’aigua.

Lloc: Banys vells
Preu: 4 euros; més grans de 
65 anys, 2,5 euros; menors de 
6 anys, entrada gratuïta. 
Durada: 2 hores
Informació i reserves: Museu 
Arqueològic de Banyoles, 972 
57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org

VISITA GUIADA
Parc d’escultures 
Bosc de can 
Ginebreda
DISSABTE 23 - 19 h 

Imagines un espai de quaran-
ta mil metres quadrats a l’aire 
lliure amb escultures per a 
visitar? El Bosc de Can Gine-
breda, també conegut com el 
Bosc d’en Xicu, ho és. Un pa-
ratge natural on l’artista Xicu 
Cabanyes hi fa exposicions 
a l’aire lliure. Hi pots trobar 
diferents tipus d’escultures 
en diferents materials arreu 
del bosc.
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Tarifa: Entrada general: 5€
Cal inscripció prèvia a www.
porqueres.cat

APLEC / CAMÓS
Aplec de Santa 
Magdalena
DISSABTE 23 - 19 h 

A l’Església de Santa Magdale-
na de Noves.

A les 7 de la tarda, OFICI SO-
LEMNE amb l’acompanyament 
de la cobla La Principal de 
Porqueres. Tot seguit, SARDA-
NES amb la mateixa cobla.

A partir de les 10 del vespre, 
concerts amb JOVENTUT 70 i 
UDOLS DE LLOP.

Amb servei de bar i entrepans 
durant tota la tarda. Vine a sopar 
amb el Grup de Joves de l’Associ-
ació Juvenil Tabitum!

 
Arts Escèniques
DISSABTE 23 / DE 21 A 02h 

GLÒRIA RIBERA + VERSONAU-
TAS + NÚRIA GARCIA
Lloc: Fontcoberta / 10 €

24 Diumenge
ACTIVITAT FAMILIAR
Les cares de l’aigua 
DIUMENGE 24 DE JULIOL A 
LES 10.30h - BROLLADOR, 
ESTANyS I LLACUNES DE 
PORQUERES
Una ruta per la banda més 
rural i tranquil.la de l’Estany 
ens portarà a descobrir diver-
ses cares de l’aigua: rieres, 
fonts, estanyols, brolladors, 
llacunes... Coneixerem les 
singularitats dels estanyols de 
la Riera del Castellar (Brolla-
dor i Estanyols Nou i Vermell) i 
les llacunes de can Morgat, on 
un projecte de recuperació ha 
fet possible el retorn de cer-
tes espècies de fauna i flora. 

 Durada: 2,5 hores
Punt de trobada: Església de 
Santa Maria de Porqueres 
Edat: No recomanable per a 
infants menors de 8 anys.
Reserves i més informació: Oficina 
de Turisme de l’Estany – Telèfon 
972 58 34 70 – WhatsApp: 690 
853 395 

TURISME FAMILIAR
Fira de la Ramona
DIUMENGE 24 - DE 10 A 20h 
A la Fira de la Ramona tro-
baràs diferents creadors i 
artesans davant l’estany de 
Banyoles.

ACTIVITAT A L’ESTANY
Caiac a l’Estany
DIUMENGE 24 - 11 h
Gaudiu de l’esport i la natura 
amb una fantàstica passe-
jada amb caiac en un entorn 
natural únic.
Lloc: Club Natació Banyoles
Preu: 10€ (Inclou lloguer del 
caiac i ús de les instal·lacions 
del CNB)

Informació i reserves a l’Oficina 
de Turisme de Banyoles, al 972 58 
34 70, per Whatsapp al 690 853 
395 o a turisme@ajbanyoles.org

ACTIVITAT FAMILIAR
L’Abat Bonitus i les 
seves històries 
(conte amb titelles) 
DIUMENGE 24 - 11 h

L’abat Bonitus és molt vellet 
i despistat, però fa molts i 
molts anys va ser un perso-
natge molt important, ja que 
era l’amo i senyor de Banyo-
les i de l’estany.
Edat: a partir de 3 anys 
acompanyats d’un adult
Lloc: Monestir de Sant Esteve
Preu: Gratuït 
Informació i reserves: Museu 
Arqueològic de Banyoles, 972 
57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org
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Cor Kumbalawé  
DIUMENGE 24 - 19 h / AU-
DITORI DE L’ATENEU CANT 
CORAL / TAQUILLA INvERSA

El Cor Kumbalawé és un 
projecte dirigit a infants de 
centres so- cioeducatius de 
Banyoles que pretén propor-
cionar-los formació d’expres-
sió vocal i corporal tot fomen-
tant el gust per la música, el 
moviment, l’autoestima i el 
treball en grup.

 
JAZZ & Drets 
Humans amb 
“Freedom First” 
keith Lamar i Albert 
Marquès Quintet
DIUMENGE 24 / 20 h 
Lloc: Fontcoberta / 20 €

26 Dimarts
LLETRES AL CLAUSTRE
CONFERÈNCIA
El naixement de la 
tragèdia
DIMARTS 26 - 20:00 h - 
CLAUSTRE DEL MONESTIR
A càrrec de Raül Garrigasait, 
escriptor, traductor i hel-
lenista. La tragèdia és un gè-

nere exclusiu d’Occident que 
tracta els principals problemes 
humans amb radicalitat. 

El novel·lista i traductor Raül 
Garrigasait, ens endinsarà en 
els seus orígens i fonaments 
incidint molt especialment en 
el seu primer gran represen-
tant, Èsquil.

Concerts individuals 
Ethno  
DIMARTS 26 JULIOL / 21 h 
/ BANyS vELLS MÚSIQUES 
DEL MóN / GRATUïT

Els músics participants de 
l’Ethno Catalonia oferiran un 
tastet de cadascuna de les 
seves respectives tradicions 
musicals.

FESTIVAL D’ARTS I 
CULTURA – DIMARTS
Concert amb el Petit 
de cal Eril
CONCERTS A LES 10h DEL 
vESPRE A LA CAPELLA DE 
SANT ANTONI DE CORNELLÀ 
DEL TERRI
Entrada 2€. Aforament limitat- 
reserva d’entrades a www.
cornelladelterri.cat

Espai Gastronòmic a partir de 
les 8h del vespre a càrrec de 
la PORTA DEL MON!!

27 Dimecres

Mar Grimalt 
DIMECRES 27 JULIOL / 21 h 
/ ESGLÉSIA DEL MONESTIR 
DE BANyOLES FOLK D’AU-
TOR / GRATUïT

Mar Grimalt és una de les 
veus més prometedores de 
les Illes Balears.

28 Dijous
HORA DEL CONTE
BIBLIOESTANY
Juguem el conte
DIJOUS 28 - 11.00 h

A càrrec de Mariona Canals. 
Lloc: La caseta de fusta
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Activitats juliol 
Cafeteria el Rem

Dissabte 2 de juliol 
Xerrada a càrrec de 
Guillem Lloret “La por a ser jutjat: 
no és culpa meva”. 13:15 h
Divendres 8 de juliol
Taller de Risoteràpia a càrrec de 
Montse Teixidor 20:15 h
Divendres 15 de juliol
Xerrada de Manel Ruso “Casament 
personal” 19:30 h
Divendres 22 de juliol
Xerrada sobre alimentació preventiva 
a càrrec de 20:15 h
Dissabte 23 de juliol
Xerrada a càrrec de Miquel Sois 
“Influencers de proximitat”
20 h Sopar musical a la fresca a 
càrrec del grup viatjant Sons

Mn. Constans 186 baixos Banyoles T  629 421 935
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PASSACONTES
Passacontes a 
Cornellà del Terri
DIJOUS 28

Un recorregut de contacontes 
que ens portarà les millors 
històries a tots els nuclis 
urbans de la nostra vila.
Lloc: Cornellà del Terri, davant 
de l’Ajuntament

PORQUERES D’ESTIU
Ruta ciclista 
musical
DIJOUS 28 A LES 20 h A 
LA ZONA ESPORTIvA DE 
MIÀNIGUES
AUs proposem una ruta 
familiar en bicicleta per les 
contrades de Porqueres amb 
petites sorpreses musicals 
que anirem trobant durant 
el camí. Al finalitzar la ruta, 
que durarà aproximadament 
90 minuts gaudirem d’una 
actuació del grup Oxigen i 
acabarem amb una banyada 
a la piscina.
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a www.esportsporqueres.
com

Ethno Catalonia 
DIJOUS 28 JULIOL / 21:30 h 
/ ESCENARI ATENEU (PLAçA 
MAJOR) MÚSIQUES DEL 
MóN / GRATUïT
Alan Chehab Quartet
Oriental jazz

Un dels escenaris principals i 
més representatius de l’Ethno 
en la seva vessant de festival 
és l’Escenari Ateneu.

29 Divendres

Laura Esparza
i Carlos Esteban 
DIvENDRES 29 JULIOL / 
21 h / ESCENARI ATENEU 
(PLAçA MAJOR) CANçó 
D’AUTOR / GRATUïT

Aquest duet valencià trans-
met força i sensibilitat a parts 
iguals.

SERINYÀ
Estiueja serinyejant
Sopar a la fresca, nit de mo-
nòleg i concert a la fresca
Per a més info: www.serinya.cat

CAMÓS
Vespres a l’era 
DIvENDRES 15 JULIOL 
A LA PLAçA DE 
L’AJUNTAMENT
A partir de les 8 del ves-
pre, MICRO OBERT. Aparador 
cultural de propostes de la 
comarca.
Amb servei de bar i entrepans a 
partir de les 8 del vespre. Vine a 
sopar amb el Grup de Joves de 
l’Associació Juvenil Tabitum!

FONTCOBERTA
Les nits sota la 
Lloca 2022
DIvENDRES 15 - 21:00 h
21 h Obertura de cuina
22 h The moon duo
23 h Apolo 11 (monòlegs)
Reserva taula enviant-nos un 
missatge @laaclika, o trucant 
a l’Ajuntament 972 57 41 39

30 Dissabte

FESTA MAJOR
Festa Major d’Usall – 
Sant Cristòfol 

Hora: a les 8 del vespre
Lloc: A l’església de Sant 
Cristòfol d’Usall
Ofici solemne i concert a 
càrrec de la cobla la Principal 
de Porqueres

FESTA MAJOR
Festa Major de 
Ravós del Terri 

30 i 31 de Juliol. Jocs per la 
mainada. Sopar de poble
Missa amb la Coral
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ACTIVITAT FAMILIAR
Avui fem de 
Neolítics  
DISSABTE 30 - 17 h

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

La Troupe 
DISSABTE 30 JULIOL / 21 h 
/ ESCENARI ATENEU (PLAçA 
MAJOR) MÚSIQUES DEL 
MóN / GRATUïT
La Troupe és una banda de 
sis músics catalans nascuda 
amb el neguit i les ganes de 
fer ballar tothom. 

31 Diumenge

FESTA MAJOR 
FONTCOBERTA 2022  
DIES 31 DE JULIOL I 4,5,6 I 
7 D’AGOST
Diumenge, 31 de juliol
a les 8 del matí al pavelló
Partit de futbol i 
Caminada popular

A 2/4 de 7 de la tarda, Can Jan 
de la Farres
Pregó de Festa Major a càr-
rec de Julia Planas i Valen-
tina Planas “L’Incorrecte”en 
acabar entrega de premis 
del VII concurs de fotografia 
“Primavera a Fontcoberta”, 
bases a la web de l’Ajunta-
ment i seguidament actuació 
de Grup “Udols de llop”

ACTIVITAT FAMILIAR
Fes créixer el petit 
artista
DIUMENGE 31 - 11 h 

Taller infantil de pintura per 
aproximar el món de l’art als 
més petits de la casa. Guiats 
per l’artista banyolina Anna 
Bahí, els menuts aprendran 
com mirar el paisatge de 
l’estany i tots els participants 
s’emportaran a casa una obra 
acabada, realitzada per ells 
mateixos, utilitzant diferents 
tècniques artístiques!
Lloc: Oficina de Turisme
Més info i reserves 972 58 34 70, 
per whatsapp al 690 85 33 95 

VISITA GUIADA
Visita al Parc 
Neolític de la Draga 
DIUMENGE 31 - 11:30 h 
Lloc: Parc Neolític de la Draga
Preu: 4 euros; més grans de 
65 anys, 2,5 euros; menors de 
6 anys, entrada gratuïta. 
Durada: 1,5 hora
Informació i reserves: Museu 
Arqueològic, 972 57 23 61

TURISME FAMILIAR
Fira de la Ramona
DIUMENGE 31 - DE 10 A 20h 
Creadors i artesans davant 
l’estany de Banyoles.

Ethno Orchestra 
DIUMENGE 31 / 21 h / AUDI-
TORI DE L’ATENEU MÚSI-
QUES DEL MóN / GRATUïT

5, 6 i 7 d’AGOST 

Festa del Barri Sant 
Martirià

DIvENDRES 5 D’AGOST            
2/4 de 10 vespre  CINEMA A 
LA FRESCA amb la pel•lícula 
JUNGLE CRUISE                                         

DISSABTE 6 D’AGOST 
2/4 de 10 vespre   SOPAR BALL 
amb el conjunt GENION’S    

DIUMENGE 7 D’AGOST 
2/4 11 matí  CERCAVILA amb 
l’orquestra LA PRINCIPAL de 
Banyoles
12 migdia MISSA a l’Església 
de Sta. Maria dels Turers
 l’1 migdia SARDANES VERMUT 
amb la cobla LA PRINCIPAL de 
Banyoles
2/4 9 vespre HAVANERES i 
CANÇÓ CATALANA amb el Grup 
RETORN 
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Característiques principals d’una 
piscina de polièster

Quan no tens clar quina piscina escollir, una 
piscina de polièster, o també anomenada piscina 
prefabricada pot ser una bona opció si el què 
busques és quelcom pràctic. Una piscina pre-
fabricada parteix d’uns dissenys fets de manera 
que només has d’escollir quin és el més idoni 
pel què fa a l’estètica que busques i les mides 
del terreny on vols col·locar la piscina. Pel que 
fa als acabats finals hi ha múltiples opcions: 
pedres de coronació, dolls d’aigua, tanques, etc.

Per altra banda, una altra particularitat de les 
piscines prefabricades de polièster és que la 
seva estructura garanteix una alta resistència. 
Una manera de veure-ho és centrant l’atenció 
en l’espessor de les parets de la piscina. Si 
aquesta espessor és uniforme vol dir que és 
una piscina de polièster de qualitat.

Per garantir una bona piscina de polièster, 
recomanem utilitzar materials com el gel-coat, 
resines de vinilèster, entre altres. Materials que 
tenen una alta resistència a la hidròlisi i que 
permeten aconseguir la piscina de polièster de 
més qualitat del mercat. A més, hi ha diversos 
colors que es poden adaptar perfectament a 
les teves necessitats: blau, blau blanc, beige, 
blanc i gris. 

Característiques principals d’una 
piscina d’acer

Si pel contrari el que busques és un disseny 
lliure plantejat al teu gust, la piscina d’acer és 
la teva opció. Allibera la teva creativitat i crea 
el disseny que sempre havies somiat. Amb una 
piscina d’acer passaràs del llapis a la realitat 
en un tres i no res.

Una de les altres diferències entre una pisci-
na de polièster i una piscina d’acer és que la 
piscina d’acer és una molt bona opció quan es 
tracta de terrenys complicats. És una piscina 
versàtil i que permet col•locar-se i instal•lar-se 
en terrenys sinuosos amb facilitat i sense com-
plicacions. En aquest cas disposes de làmines 
armades d’infinits acabats ceràmics, naturals, 
de diversos colors, etc.

Si tens un terreny difícil i penses que és un 
motiu per no fer-te la piscina que desitges 
no has de patir per res. També és un material 
molt lleuger, per tant és dels pocs que pots 
posar en un terrat, ja que d’obra, el material 
sol carrega excessivament l’edifici. Una piscina 
d’acer és la solució.

Diferències entre una piscina de 
polièster i una piscina d’acer

Equip Tècnic d’Espai Piscines Graf

Amb aquest article pretenem clarificar i posar en ordre les principals característiques i 
diferències entre les piscines de polièster i les piscines d’acer. Esperem que després de 
llegir-lo tinguis més clar quina és la millor opció en el teu cas.
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LA REBOTIGA DEL MOBLE 
BOTIGA DE SEGONA MÀ, ANTIGUITATS I 
VINTAGE C/Badalona, 37 • 17820 Banyoles  
Mòb: 646 292 566 Fix 972 10 63 97

38

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

Segueix-nos!

38

REBAIXES

50%
FINS EL

C/ Muralla, 20 • T. 972 57 63 67

DE COMPRES
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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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EXPOSICIONS
FINS AL SETEMBRE
EXPOSICIÓ 
ARQUITECTòNICA
DE JOSEP MIÀS

ESCULTURES 
TRANSITABLES
La mostra, que posa en relleu 
una de les obres més signifi-
catives de MIAS –La remode-
lació del Barri Vell de la ciutat 
de Banyoles-, és un recull de 
les maquetes escultòriques 
exposades per l’estudi al Cen-
tre 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

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 31 DE JULIOL
LA PORTA DEL MÓN

DIARI D’UN 
CONFINAMENT. 
Exposició de Simona 
Drinceanu
El 20 de març de 2020, 
l’artista Simona Drincea-
nu va començar a penjar 
il·lustracions a les xarxes 
socials que reflectien el dia 
a dia del confinament. Una 
per dia. I no va parar fins 
el 26 de maig. La protago-
nista de les il·lustracions 
gaudeix (i alhora s’avor-
reix) de llegir, de fer ioga 

i gimnàs, de cuidar les 
plantes, de tallar-se els 
cabells o de celebrar sola 
els dies assenyalats. Són il-
lustracions amb tinta negra 
que reflecteixen una quoti-
dianitat farcida d’humor, de 
cert cinisme i, sobretot, de 
molta tendresa.

Banyolina nascuda a Ro-
mania o romanesa afinca-
da a Banyoles (o les dues 
coses al mateix temps), 
Drinceanu va dibuixar un 
dia a dia en la qual totes 
i tots ens hi podem sentir 
reflectits. Veure-les ara és 
una invitació a no oblidar 
tot allò que s’ha viscut i a 
fer- nos la pregunta de si 
realment tot ha anat bé o 
més aviat tot ha anat així 
així.

DE L’1 DE JULIOL 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!
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Una de les finalitats del Centre d’Estudis 
Comarcals de Banyoles és estudiar i do-
nar a conèixer el patrimoni cultural de 
la comarca, en tots els seus aspectes (ar-
queològic, històric, arquitectònic, artístic, 
paisatgístic, etc.) i vetllar per la seva con-
servació.  Mantenint i actualitzant aques-
ta voluntat, que ha presidit l’actuació del 
CECB des de la seva fundació, el passat 3 
de juny es va constituir la Secció de Patri-
moni del CECB, per estudiar i donar a co-
nèixer el patrimoni comarcal i vetllar per 
la seva salvaguarda. 

Convé precisar, en primer lloc, una 
qüestió de terminologia, perquè alguns 
d’aquests monuments són Béns Culturals 
d’Interès Nacional (BCIN), Béns Culturals 
d’Interès Local (BCIL) o consten en diver-
sos catàlegs o inventaris. És una qüestió 
rellevant de cara a la seva protecció legal.

La llei 9/1993 del 30 de setembre del Pa-
trimoni Cultural Català estableix que els 

béns més rellevants del patrimoni cultu-
ral siguin declarats Béns Culturals d’Inte-
rès Nacional (BCIN). Per assolir aquesta 
declaració cal complir una sèrie de requi-
sits, tramitar un expedient i elaborar els 
informes preceptius. Un cop aprovat per 
la Generalitat, el bé és inscrit al Registre 
de Béns Culturals d’Interès Nacional i gau-
deix de la màxima protecció legal, ja que 
qualsevol intervenció que s’hi pugui fer ha 
de tenir l’aprovació de la Generalitat.

Els béns que no assoleixin la categoria de 
BCIN poden ser declarats Béns Culturals 
d’Interès Local (BCIL), segons decisió de 
cada Ajuntament, que ha de ser validada 
per la Generalitat. Els BCIL queden ins-
crits al Catàleg del Patrimoni Nacional i 
qualsevol intervenció que s’hi faci reque-
reix una autorització especial.

Hi ha també altres béns que consten en 
catàlegs de patrimoni local o comarcal. 
La Generalitat ha elaborat un Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic Català, que inclou 
els BCIN, els BCIL i altres elements arqui-
tectònics. L’any 2005, el Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany va publicar El Patri-
moni del Pla de l’Estany. Inventari històric 
i arquitectònic de la comarca, amb gaire-
bé 500 fitxes d’edificis i altres elements 
constructius, però sense valor normatiu. 
L’Ajuntament de Banyoles ha elaborat el 
seu catàleg d’edificis i elements arquitec-
tònics a protegir, que està inclòs al Pla 
General d’Ordenació Urbanística (POUM). 
I altres ajuntaments de la comarca, en els 
seus plans d’ordenació urbanística, po-
den incloure edificis o indrets que consi-
derin d’interès. De tota manera, cal tenir 
en compte que la inclusió d’un edifici en 
aquests inventaris no és cap garantia de 
protecció efectiva. 

ESTIMEM 
EL PATRIMONI 
COMARCAL
Jordi Galofré 
(Secció de Patrimoni del CECB)
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FOTO RECORD ESTIU
Fotos: Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany.

Banyistes a la zona dels Banys Vells a 
l’estany de Banyoles. 1960-1970

Terrassa del bar de la pesquera d’en Leru al passeig de l’estany. 
Un cartell indica: “Embarcaciones de alquiler”. 1955-1965.
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Gent fent salts de palanca al Club Natació 
Banyoles. 1940 - 1955. Josep M. Mateu.

Esquiador i llanxa molt a prop de la desapareguda “caseta de 
fusta”. Al fons, el Puig de Sant Martirià. Campionat de 1964 .
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Les imatges ens mostren els Banys Vells, plens de banyistes en plena activitat. El nom del passeig que 
ens hi condueix, passeig Lluís Maria Vidal, va ser aprovat en el ple municipal d’octubre del 1916, i està 
dedicat a l’il·lustre enginyer de mines i geòleg Lluís Maria Vidal i Carreras (Barcelona 1842-1922). La 
seva vinculació amb Banyoles començà pel importants estudis que realitzà sobre el nostre estany. A 
dalt dècada del 1950. A baix dècada del 1960. Fotos: Josep M. Mateu. Col·lecció Lluís Martí.
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Restaurant “El Cisne” de Banyoles. A un 
costat, un automòbil Renault 6. 1970-1980.

Targeta publicitària de l’hotel Mirallac al costat de 
l’estany de Banyoles. Amb anotació impresa al revers 
que indica: “ Recuerde, por calidad ...Restaurante 
Mirallac. 1960-1970. Fons: Col·lecció Lluís Martí
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‘aBANYOLES

JOCS DE TAULA
Vine a jugar a 
la Biblioteca

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.

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

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!

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 Bibliote-
ca o enviar un correu 
electrònic a: biblio-
teca@ajbanyoles.org 

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

ÉS, DE LLARG, 
LA MÉS ALTA DE 
LA SABANA

I, DES DE DALT, S’HO 
MIRA TOT BEN UFANA

NOVETATS   
JULIOL 2022

INFANTIL - FICCIÓ
La Colla dels 11. 
Rocio Bonilla
El meu petit racó de 
paradís. Barroux
El tercer xampinyó. 
Jennifer L. Holm

INFANTIL - 
CONEIXEMENTS
Una llavor que dorm. 
Dianna Hutts Aston
Papallones: vida secreta
Mosquito 
Pprrrrriit: un llibre 
per crear i experi-
mentar amb els sons. 
Cristina Cubells
Zahorí Books 

NARRATIVA JUVENIL
Poni. R.J.Palacio

ADULTS-FICCIÓ
El cartògraf de les 
absències. Mia Couto
Les paraules justes.  
Milena Busquets 
I desitjo i cremo. Safo 
(pròleg de Maria Callís

ADULTS- NO FICICÓ
El somni d’Ulisses: 
la Mediterràna, de la 
guerra de Troia a les 
pasteres. José Enrique 
Ruiz-Domènec. 
Suport mutu: construir 
la solidaritat en temps 
de crisi. Dean Spade.
Noves guies de viatges 
i d’excursionisme per 
organitzar les vacances 
i viatges del 2022

CÒMIC
Consulteu la guia 
Extra! Còmic 2022.

CINEMA
Los Mitchell contra las 
máquinas Mike Rianda
Mediterráneo Mar-
cel Barrena

MÚSICA
Matricular una galera 
El Pony Pisador
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MÉS INFORMACIÓ: 972 570 859

www.cnbanyoles.cat

Casals 
d’estiu 2022
Casals 

d’estiu 2022

CASAL ESPORTIU D’ESTIU
Del 27 de juny al 29 de juliol

CASAL INTENSIU DE REM
De l’11 de juliol al 2 de setembre

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

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

CASAL NÀUTIC D’AGOST
(REM + PIRAGÜISME)

De l’1 d’agost al 2 de setembre

CURSET DE NATACIÓ INTENSIU
Del 4 al 29 de juliol

SIS OPCIONS ESPORTIVES, DESCOBREIX-LES!SIS OPCIONS ESPORTIVES, DESCOBREIX-LES!

Per a nens, nenes, nois i noies de 3 a 16 anysPer a nens, nenes, nois i noies de 3 a 16 anys
Del 27 de juny al 2 de setembre de 2022Del 27 de juny al 2 de setembre de 2022
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The music of John 
Barry: the definitive 
collection John Barry

CASAL D’ESTIU PER 
A NENS I NENES

Aquest estiu ho tenim 
clar: no deixarem de 
jugar! Banyoles es 
convertirà en un terreny 
de joc immillorable on, 
jugant i divertint-nos, 
ens convertirem en 
aventurers, animals o 
viatgers del temps.
Dates: 
Juga amb l’aigua i la 
terra (del 4 al 8 de juliol)
Què s’hi troba a sota 
la terra? i a dins de 
l’aigua? Aquesta 
setmana descobrirem 
la vida i la història 
que s’hi amaguen!
Jocs del passat i 
del futur (de l’11 
al 15 de juliol) 
De jocs i joguines 
n’hi ha des de temps 
immemorials. A què 
jugaven els nostres 
avantpassats? I com 
seran els jocs que 
encara no existeixen?
Jocs i aventures (del 
18 al 22 de juliol)
Enigmes, reptes, 
endevinalles... 

les haurem de 
superar totes!
Jocs bestials! (del 
25 al 29 de juliol)
Observarem de prop 
alguns animals i potser 
ens convertirem 
en algun d’ells...  
Opció d’inscriure’s 
per setmanes.
Edat: de 1r a 6è 
de primària.
Horari: de 9.00h 
a 13.00h
Lloc de realització: Parc 
Neolític de la Draga / 
El Tint (dies puntuals)
Preu: 50 € per setmana.

CURS DE 
PAPALLONES 
DIÜRNES
Curs per aprendre a 
identificar diferents 
espècies de papa-
llones diürnes que 
trobem a Catalunya. 
màxim de papallones.

Dates:
2 de juliol. Sortida al 
Comanegra. 10 a 14h 
(9h sortida de Banyo-
les). Ens enfilarem pels 
prats de la muntanya 
més alta de la Garrotxa, 
al cim del Comanegra.
Professora: Lidia 
Salvanera
Preu: 30 € (20 € 
socis de Limnos)
Més informació: www.
museusdebanyoles.
cat / www.limnos.org
Inscripcions: museu-
darder@ajbanyoles.
org, tel. 972 57 44 67

Hora: 19:30 h
Lloc: Sala d’Actes 
del Museu Darder 
de Banyoles
Organitzen: Limnos,  
Museu Darder, Ajun-
tament de Banyoles

TÈCNICA D’OCUPA-
CIÓ JUVENIL
Busques feina? Et 
podem ajudar! T’oferim 
orientació laboral, 
recerca de feina i for-
macions. Contacta amb 
la Roser!
+ info: 672 386 866 / 

FES-TE EL CARNET 
JOVE DBNY 
Si tens entre 14 i 30 
anys, ets del Pla de 
l’Estany i vols gaudir de 
descomptes i avantat-
ges en diferents esta-
bliments de la comarca 
fes-te el Carnet Jove 
DBny.
+ info: plaestanyjove.cat

CAL DRAC CENTRE 
COL•LABORADOR 
LABDOO
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.

info@blaudart.com
Tel (+34) 676 157 800
Passeig de la Gene-
ralitat, 19-21
17820 Banyoles

TALLER D’ART 
D’ESTIU
Durant tot el mes de ju-
liol on sortirem a pintar 
a l’aire lliure
Matins de 9 a 12:30 h

TALLERS ADOLES-
CENTS & ADULTS 
ESTIU
TALLER D’ART 
DIGITAL
Introducció a les noves 
tecnologies digitals 
(tablets/ipads) per 
saber crear, dibuixar i 
pintar a través de nous 
suports.
Tallers d’estiu mes de juliol

662 26 76 64
💌rejugarejuga@gmail.com

English a mida
Aquest juliol aprofita per 
practicar el teu anglès, 
tant si necessites con-
versa , com preparar-te 
per algun examen ofici-
al, si necessites l’anglès 
per la feina o l’universi-
tat aquest juliol, English 
a mida.
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CASAL CíVIC I 
COMUNITARI

Avançament programa-
ció tardor Casal Cívic i 
Comunitari Banyoles  

Arts escèniques i 
musicals:
• Teatre musical : dilluns  
a les 19.15 h
• Aprendre a tocar la 
guitarra : dimecres a les 
17.15h i a les 18.20h
• Cançons de taverna: 
dimarts a les  10.30 h
• Ball en línia: dimarts 
i dijous a les 18.30 h 
i 19.45 h ( organitza 
AGGB)
• Country : divendres 
19.30 h ( organitza 
AGGB)

Activitats manuals i 
artístiques
• Curs de contes 
il•lustrats : dilluns a les 
17.30h
• Taller de brodat creatiu 
i experimental : dijous 
18.30 h
• Targetes Pop-up: 
dilluns 11h ( organitza 
AGGB)
• Lettering: dimarts a les 
17.30 h
• Introducció a la 
pintura xinesa: dijous a 
les 17h
• Dibuix i pintura : dijous 
a les 10 h ( organitza 
AGGB)

Cuina:
• Cuina de tardor: 
dimarts a les 19h
• Cuina dolça : dimarts 
a les 19h
• 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 h i 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
• Relaxació: dijous 9.15 
h ( organitza Consell 
Esportiu)
• Ioga: dimecres a les 
9.15h i 10.30h ( organit-
za AGGB)
• Ioga Iengar : diven-
dres a les 9.15h i a 
les 10.30h ( organitza 
AGGB)
• Memòria : dimarts 
17.30h i divendres 15.45 
i 17.15h ( organitza 
AGGB)
• Estimulem els sentits : 
dimarts a les 15.45h

Noves tecnologies

• Tauletes i mòbils: 
dijous a les 15h ( Orga-
nitza AGGB)
• Iniciació a la informà-
tica: dilluns i dimecres a 
les 15.30h

Formació al llarg de 
la vida
• Taller d’astronomia: 
dijous a les 18h ( orga-
nitza 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 ( organitza 
AGGB)

Inscripcions de l’1 al 
8 de setembre
Les activitats organitza-
des pel Casal (Direcció 
General d’Acció Cívica 
i Comunitària) són 
gratuïtes. El material 
necessari va a càrrec 
de les persones inscri-
tes. La realització d’una 
activitat està condici-
onada a la inscripció 
d’un nombre mínim de 
persones.
Les activitats organit-
zades per les entitats 
són responsabilitat 
d’aquestes, així com els 
requisits per accedir-hi

CASAL GENT 
GRAN

VACANCES A LLORET: del 
4 al 11 de Setembre de 
2022
8 Juliol: Festa Aniversari 
del Casal. Homenatge 
als matrimonis socis 
que cel.lebrin els 50 
anys de casats.
Ultim dia d’inscripció el 
dia 15 de Juny.

SERINYÀ

MÚSICA A LA FRESCA
Els dimecres i 
divendres de 16 a 
17h (10 sessions)
Per als més petits 
de la casa

Grup petits de P3-P4-P5
Grup de sensibilització 
1r-2n
Per als més petits 
de la casa
Tocarem diferents 
instruments, cantarem 
repertori tradicional 
d’aquí i altres països.
Places limitades, 
inscripcions al telèfon 
o WhatsApp 648 
030 221 (tardes)
civiccanxerric@serinya.
cat o presencial 
de 17h a 19h. al 
Civic Can Xerric.

TALLER DE FADES
Divendres 22 de juliol, 
informació i inscripcions 
al Civic Can Xerric.

CLUB DE LECTURA
Dissabte 9 de juliol
Visita a Núria amb 
l’escriptora Núria 
Esponellà

TANCAT PER 
VACANCES
El mes d’agost el 
Casal i el Cívic estaran 
tancats per vacances.

PORQUERES

Reserva la teva plaça 
per al curs 2022-2023

Aquest any la 
metodologia serà la 
mateixa que el curs 
passat i es podrà fer la 
reserva completament 
en línia fins al 7 de juliol

CURSOS I TALLERS
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CLUB DE LECTURA 
D’ADULTS
Dimecres 6 de juliol 
a les 19:00h.
Comentarem la lectura 
Pluja d’estels de 
Laia Aguilar, Premi 
Josep Pla 2020.
Trobada conjunta dels 
tres clubs de lectura de 
la biblioteca: d’adults, 
cinema i teatre.

VISITA GUIADA A 
L’ESTUDI TALLER 
CARLES FONTSERÈ
Dissabte 9 de juliol 
a les 19:00h
S’ofereix visita guiada 
a l’estudi taller del 
polifacètic artista 
Carles Fontserè.
Cal inscripció prèvia a 
www.porqueres.cat

CURS D’ESCRIPTURA 
CREATIVA INFANTIL 

«ESCRIURE PER RIURE»
Dimecres 13 i 20 de 
juliol a les 17:00h
A càrrec de Joan de 
Boer. Per a nens i 
nenes de 8 a 12 anys.
A través d’un curs 
de dues sessions 
aprendran la creativitat 
amb exercicis 
d’escriptura creativa: 
-Atreveix-te a descobrir 
el missatge secret que 
amaga el teu nom ;-)
-A ser el campió 
mundial de paraules 
encadenades :-)
-Inventa paraules /-)
-Fins i tot nous 
idiomes :-O
-I escriu un conte que 
l ́escriurem entre tots!
Durada: 1 hora. És 
necessari assistir a les 
dues sessions ja que 
són complementàries.
Places limitades, 

HORA DEL CONTE
Divendres 22 de 
juliol a les 19:30h. 
Contes en pijama
A càrrec de Jeep 
Gasulla. Per mainada 
de 5 a 12 anys.
Els pares els deixaran 
a les 19:30h, soparem 

a la biblioteca i Jeep 
Gasulla dinamitzarà 
la sessió amb contes 
i llegendes, plegats 
cantarem i ballarem 
amb les cançons del 
contista acompanyat 
de la guitarra.
Tots els nens i nenes 
han de venir vestits 
en pijama i sabatilles. 
Cal portar el sopar en 
carmanyola i la beguda.
A les 21:15h obrirem 
les portes perquè els 
vinguin a recollir.
Aforament limitat. 

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 
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. 

ALLIBEREM LLIBRES, 
ELS ACOLLIU?
Trobareu una 
prestatgeria amb llibres 
i revistes a la biblioteca 
i a la piscina 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
De l’1 de juliol 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....

Classes de Qi Gong
Dimecres de 19,45 a 
20,45 Dijous de 9,30 a 
10,30 h
C/ Sant Martirià, 177 
Tel. 669 744 759
www.carmebadosa.com

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

BANYOLES TRIATLÓ
27 i 28 d’agost del 2022

BANYOLES 2022

Fes-te
VOLUNTARI,

fes-te
de l’equip
de triatló
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Per a més informació
www.turismeiesport.cat

BANYOLES TRIATLÓ
27 i 28 d’agost del 2022

BANYOLES 2022

Fes-te
VOLUNTARI,

fes-te
de l’equip
de triatló
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FESTA DE SANT CRISTÒFOL
PATRÓ D’AUTOMOBILISTES, XOFERS, TRANSPORTISTES I MECÀNICS 
PLA DE L’ESTANY • DISSABTE 9 DE JULIOL

A 2/4 DE 12h. OFICI SOLEMNE EN HONOR A SANT CRISTòFOL 
A	l’església	de	Santa	Maria,	acompanyat	per	la	Principal	de	Porqueres.	
Tot	seguit,	concert	a	dins	l’església	amb	la	Principal	de	Porqueres.

Enguany la majoria d’actes de la Festa de Sant Cristòfol 
s’han hagut d’ajornar degut a la pandèmia. 
Esperem l’any vinent poder reprendre la Festa amb normalitat
i continuar amb tots els actes que celebrem tots plegats:
la concentració al Pavelló la cercavila amb la Comissió i el Pendonista, 
l’ofici, l’aperitiu popular, les sardanes, 
la desfilada i benedicció de vehicles enramats, 
el sopar de germanor, el ball de fi de festa... etc. 

Malgrat això, volem mantenir viva
la flama de la festa de Sant Cristòfol: 
amb el suport dels presents i en record 
dels que no hi seran. 

Gràcies 
La Comissió de la Festa.
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La Festa de Sant Cristòfol, a l’any 1994

Benedicció dels automòbils a la Plaça 

Major de Crespià, per Sant Cristòfol. Foto: 

Mossèn Salvador Jué Pujolar. 1961. ACPE.
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La Festa de Sant Cristòfol, 
a l’any 1994



51

Ronda del Monestir, 99 • 17820 Banyoles
Tels. 972 57 03 92 / 972 57 0069 • info@transportsbanyoles.cat

La Festa de Sant Cristòfol, patró dels automòbils i protector dels viatgers, 
és una figura venerada des de fa segles a Catalunya. Durant el dia, cotxes, 

motos i bicicletes passen davant diverses esglésies dels Països Catalans per 
ésser beneïts i gaudir, així, de la protecció de sant Cristòfol durant tot l’any. 
El mossèn ruixa amb aigua beneïda els vehicles que s’hi acosten i a cada 

conductor li lliura un record de la diada.

Segons l’hagiografia del sant, va passar l’infant Jesús d’una llera del riu a 
l’altra. Va ser una feina molt àrdua: el cos del nen cada vegada pesava més 

perquè portava a sobre tots els pecats del món.

Polígon	Industrial	la	Farga	-	Ronda	Canaleta	9-13-Apartat	de	Correus	187	•	17820	BANYOlES
Tel.	972	57	22	22	•	e-mail:	transports@porqueres.com	•	www.porqueres.com
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SERVICIOS GANADEROS
TRANSPORT NACIONAL I INTERNACIONAL

AGÈNCIA DE TRANSPORTS

Paratge Mas Ferrerós, s/n • 17834 PORQUERES (Girona)
Tel. 972 582 762 • admin@sergasatrans.com
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Taller, 102 • Pol. Ind. La Farga
17820 BANYOLES
Tel. 972 57 22 31 640 395 002 garatgepladelestany

SERVEI RÀPID

MECÀNICA

ELECTRICITAT

PNEMÀTICS

AMORTIDORS

FRENS

PRE ITV

BATERIES

AIRE CONDICIONAT

REVISIONS DE 
MANTENIMENT

Garatge
Pla de l’Estany S.L.

Ronda Canaleta, 37 Cantonada Basses del Cànem de Banyoles • 17820 Banyoles
972 576 475 - 972 594 363 - 609 729 551

info@autocarssola.com • www.autocarssola.com

Disposem d’una flota 
de 14 autocars d’entre 
16 i 72 places.
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Taller multimarca 
especialitzat en la 
reparació i mantenemient 
de vehicles

Ronda Monestir, 146 • Banyoles Tel. 972 58 07 99 - 640 662 103
www.tallerautoronda.com

@tallerautorondahola@tallerautoronda.com
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Cupra Formentor

Cupra Born (100x100 elèctric)

www.aurosabanyoles.com
Segueix-nos!Camí de la Creu d’en Trull, s/n · Polígon La Farga - Banyoles · 972 57 55 11

QUALITAT, DE CONFIANÇA I AL TEU COSTAT

                el teu concessionari 
Cupra al Pla de l’Estany!

Cupra Born (100x100 elèctric)

Cupra Formentor
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JA SOM TALLER EUROREPAR
ARA AMPLIEM ELS NOSTRES SERVEIS 
I US OFERIM:
• Mecànica del vehicle
• Planxa i pintura
• Vehicle de substitució

VINE AL NOSTRE TALLER I TINDRÀS 
UN 10% DE DESCOMPTE 
en el manteniment anual del teu vehicle

MIQUEL  i MARC TABERNER
T. 646 636 551 - 646 660 106 - 972 59 45 87
M. info@larcplanxa.com - www.larcplanxa,com
Pol. Ind. Pont Xetmar, C. P, 3 Cornellà del Terri 

PRESSUPOSTOS SENSE 
COMPROMÍS
De dilluns a dijous de 8 a 18 h. 
Divendres de 9 a 13 h. 
NO TANQUEM AL MIGDIA

FEM EL 
MANTENIMENT 

DEL TEU 
VEHICLE DINS 

EL TEU HORARI 
LABORAL 

(amb cita prèvia)

C/. Església, 15-17 • 17846 Mata-Porqueres • Tel. 972 58 16 74 www.merca.info • merca@merca.info
Tel. 658 668 912

MANTENIMENT I REPARACIÓ DE TOT TIPUS DE VEHICLES
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4 RUTES PER FER EN BICICLETA PER GIRONA

Ruta del Carrilet I
OLOT - GIRONA
Aquest traçat de 57 quilòmetres travessa 
tres comarques i dotze pobles recorrent les 
valls dels rius Fluvià, Brugent i Ter. La Ruta del 
Carrilet Olot-Girona té un suau pendent des 
d’Olot (440 m) fins a Girona (70 m) i el seu 
punt més alt se situa al coll d’en Bas, a 558 
metres sobre el nivell del mar. El recorregut, 
apte per a vianants i bicicletes, es troba en 
molt bon estat, condicionat amb nous ponts, 
baranes i senyalització.

Quilòmetres 54-57 km (segons entrada a Girona)
Ruta accessible
Desnivell 1,5%
Dificultat Mitjana
Paviment Sauló compactat
Altitud màxima 620 m (coll d’en Bas)
Altitud mínima 70 m (Girona)

Ruta del Tren Pinxo
GIRONA - BANYOLES - SERINYÀ
Aquesta via verda connecta la comarca 
del Gironès amb la del Pla de l’Estany. Són 
gairebé 40 quilòmetres de via verda que, 
des de Girona, travessen els municipis i les 
poblacions de Sarrià de Ter, Sant Julià de 
Ramis, Palol de Revardit, Cornellà del Terri, 
Porqueres, Banyoles, Fontcoberta, Esponellà 
i Serinyà..

Quilòmetres 40 Km
Desnivell 0,5% (amb un desnivell màxim d’1,6%)
Dificultat Mitjana
Paviment Varia segon el tram, majoritàriament 
sauló i formigonat
Altitud màxima 241 m (Pla de Martís)
Altitud mínima 70 m (Girona)

VENDA I REPARACIÓ DE MOTOS BICICLETES 
I MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Àngel Busquets Serra C/ Rambla, 32 Banyoles
Tel. 972 57 06 95 • motos.camps@hotmail.com

Pol. Pont Xetmar
C/I, 23 Cornellà del Terri

Tel. 972 59 66 05
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BANYOLES
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Via Verda Vall d’en Bas
URBANITZACIONS VERNTALLAT - LES OLLETES I SANT ESTEVE 
D’EN BAS - ELS HOSTALETS D’EN BAS
La via verda de la vall d’en Bas connecta 
els diferents nuclis de població del municipi. 
La vall té una extensió de 90,5 km2 i està 
situada a uns 500 metres sobre el nivell 
del mar. El Puigsacalm i el massís de Santa 
Magdalena formen una de les siluetes més 
característiques de l’entorn. Des del cim 
del Puigsacalm, que té una alçària de 1.515 
metres, es pot gaudir de magnífiques pano-
ràmiques sobre bona part de Catalunya.

El municipi de la vall d’en Bas es va crear 
l’any 1968 per la fusió dels antics municipis 
de Sant Esteve d’en Bas, Sant Privat d’en 
Bas, Joanetes i la Pinya. Amb la unificació es 
va recuperar part de l’estructura de l’antic 
vescomtat de Bas, i la vall d’en Bas es va 
convertir en un dels municipis més grans 
de la comarca.

Dificultat Mínima

Camí Natural de La Muga
SANT LLORENÇ DE LA MUGA - CASTELLÓ D’EMPÚRIES / 
EMPURIABRAVA
El Camí Natural de la Muga es va inaugurar 
el 2012, gestionat pel Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà. Actualment s’ha arranjat i 
s’ha incorporat a les rutes gestionades pel 
Consorci de les vies verdes de Girona.

Recorre els municipis de Castelló d’Empúries, 
Peralada, Cabanes, Pont de Molins, Boadella 
d’Empordà i Les Escaules, Terrades, Darnius 
i Sant Llorenç de la Muga. La ruta es divideix 
en dos grans trams diferenciats, degut a les 
seves diferents característiques: un tram 
de via verda i un tram d’enllaç- Muntanya.

Quilòmetres 40 km
Desnivell Pendents del 0 al 8%. Alguns km amb 
pendents superiors al 12%
Dificultat Mitjana
Paviment Paviment de Tot-ú, formigó i asfalt.

MOTOS BICICLETES 
I JARDINERIA

Av. Països Catalans, 93-95
Tel. 972 570 261 

canxumeia@gmail.com 
www.xumibikes.com

www.tallercanxumeia.com Albert Hereu Juncà 
Passeig de la Draga, 1 Banyoles
Tel. 972 58 09 47 / 640 620 603         

Specialized, Santa Cruz, Megamo
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ACTIVITATS
ESPORTIVES

PORQUERES
ESPORTS AL CARRER
del 4 al 8 a partir de 
les 19.30 h a la plaça 
Rosa dels Vents.
El proper 4 de juliol 
s’iniciarà la setzena 

edició dels Esports 
al Carrer. 4,5,6 i 7 de 
juliol FUTBOL PLATJA. 8 
de juliol VOLEI PLATJA.

Més info i inscripci-
ons a www.esports-
porqueres.com

TORNEIG D’ESTIU 
F7 2022
Data: Dies 11 i 
12 de juny.
Lloc: Camp de futbol 
de Miànigues
Horari: De 10:00h 
a 14:00h.
Descripció: Torneig 
de futbol 7. Preben-
jamins (2014-2015) 
11 de juny. Benjamins 
(2013) 12 de juny.
Organitza: Unió 
Esportiva Porqueres

XXII 6 HORES DE 
PORQUERES
Data: Dissabte 
11 de juny.
Sortida i Arribada: 
Zona Esportiva 
de Miànigues.
Horaris: Inscripcions 
anticipades a www.
esportsporqueres.
com. Mateix dia a 
partir de les 17:30 h. 
Sortida a les 18:00 h.
Preu: 7 €. Inclòs 
el sopar.
Descripció: Caminada 
popular oberta a tots 
els nivells. Parada 
per sopar a Can 
Tista (Casellas Davall). 

Aconsellable portar 
frontal o llanterna. 
Banyada al finalitzar.

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

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

ESPORT
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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 Cam-
polier, segle XVII
Activitat: Banyada nocturna
Destinataris: Tots els públics

Cornellà del Ter-
ri 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 Pedre-
ra, 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 
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UN BANYOLES CRÍTIC

EL DRET A 
ENTENDRE

En segon lloc, un estudi publicat al Journal 
of transport and health mostra que la 
millora del transport públic (a través d’un 
millor accés i d’una menor congestió) està 
directament associat a la salut mental dels 
que l’utilitzen cada dia per anar a la feina. 
És a dir, la salut mental dels commuters 
(persones que tenen un trajecte diari de 
casa seva a la feina) depèn, en part, de 
la bona gestió del transport públic d’una 
ciutat. Si hi ha millor transport públic, les 
persones que l’utilitzen són més felices.

Finalment, en tercer lloc, sobta el freqüent 
estat de frustració de les persones que 
formen entitats a l’hora d’enfrontar-se a la 
burocràcia, especialment a auditories que 
reben dia sí dia també. La banda poc di-
vertida de l’associacionisme: fer una me-
mòria d’intencions, dur al dia un llibre de 
finances, les instàncies (cada vegada més 
feixugues) i la justificació d’una subvenció. 
Ens públics que t’obliguen a contractar un 
gestor per a dur a terme el teu dia a dia 
amb dues despeses afegides: l’econòmica 
i la mental.

Mario Tascón (i la seva consultoria Prodi-
gioso volcán) es dediquen a canviar això 
últim basant-se en el que ells anomenen 
el “derecho a entender”. Es dediquen, en-
tre altres coses, a defensar el fet que una 
factura ha de ser entenedora per a la gran 
majoria de la població, que tothom hauria 
de poder-se fer la declaració de la renda 
amb facilitat i a simplificar les bases de 
subvencions per a col•lectius vulnerables. 
La falta de claredat al llenguatge adminis-
tratiu suposa un obstacle més per a les 
persones en risc d’exclusió social?

Us deixo l’enllaç al seu lloc web per si voleu 
aprofundir-hi més:
https://comunicacionclara.com/habla-claro-la-
administracion/ 

Guillem Lloret i Triola @lloretitriola

Parlant amb la Magda Casamitjana, direc-
tora del Pacte Nacional de Salut Mental 
—que aquestes setmanes s’ha consoli-
dat amb la creació de la Taula del Pacte 
Nacional de Salut Mental—, sembla evident 
que hi ha diversos factors de la nostra vida 
quotidiana que afecten de forma directa 
la nostra salut mental. Ella ho diu d’una 
manera molt clara: “cal que les polítiques 
que aborden problemàtiques de salut 
mental siguin transversals, de tots els 
departaments i no només del de salut”. És 
possible fer-nos la vida més plaent.

Us en poso tres exemples recents. En pri-
mer lloc, fa dues setmanes: només 9.600 
joves (dels més de 20 mil que ho van de-
manar) van poder optar a la subvenció del 
bo de lloguer jove. El criteri de la tria? Per 
ordre de sol•licitud. Algú de l’administra-
ció va triar l’injust sistema del primer que 
arriba, primer que s’ho queda, indepen-
dentment dels criteris econòmics. A les 9 
menys un minut del matí d’un dimecres, 
20 mil joves pendents de l’agulla del rellot-
ge i d’una caixa de Prozolam.

EL LLENGUATGE L’ACCESSIBILITAT

L’USABILITAT EL DISSENY 
D’INTERACCIÓ

El ciutadà necessita a l’administració per:

Informar-se    Sol·licitar ajuda    Aconsseguir alguna cosa    

Cumplir amb una obligació    Prendre decisions
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NOTES INFORMATIVES

Urbanisme

Banyoles encarrila la reforma de la 
plaça de davant l’Ajuntament, que 
podria començar abans de finals d’any

Les obres s’emmarquen en el projecte a llarg termini de conver-
sió del passeig de la Indústria en un nou eix comercial.

L’Ajuntament de Banyoles ja disposa del projecte executiu de la subfa-
se 1 de la primera fase de remodelació del passeig de la Indústria, que a 
llarg termini vol convertir la via en un passeig amb el trànsit pacificat 
i més amable per a la circulació de vianants i ciclistes. La primera fase 
suposa la reforma de la plaça de davant l’edifici de l’Ajuntament, que 
es subdivideix en tres fases: la plaça pròpiament dita, el lateral del 
carrer Pere Alsius fins al Teatre Municipal, i el lateral de davant de 
l’àrea de Serveis Territorials.

Poema original de Jacint Verdaguer

Patrimoni
El fons del Centre 
d’Estudis Comarcal 
de Banyoles ja es pot 
consultar en línia

Del miler de documents i foto-
grafies que conformen el fons, 
en destaquen l’original del poe-
ma ‘A mos amichs de Banyolas’ 
de mossèn Jacint Verdaguer i 
l’exemplar de l’obra ‘De Consola-
tione’ del filòsof Boeci.

gestaltbanyoles@gmail.com Tel. 679 382 827 / 699 127 451
www.gestaltbanyoles.com
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Josep Tarradellas, 2 Baixos 3 - 17820 Banyoles 
Tel. 972 570 003 • www.assessoriaavui.cat

SERVEI INTEGRAL
I ALTAMENT 
QUALIFICAT

AVUI, S.L.
assessoria

EL CATALÀ COM CAL
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Benvolguts/es, arriba la 2a edició del VADART,  amb nou format i novetats  rellevants  en tots  els sentits, 
Nascut el juliol de 2021 a Fontcoberta, és un festival viu, actiu i de futur, i en el seu curt recorregut ja s’ha 
situat dins  el circuit de festivals de músiques modernes  i de les arts de les  comarques gironines. Els 
organitzadors  volen evolucionar-lo i encaminar-lo cap a l’objectiu que activitats  i seccions del festival 
puguin ser itinerants  i arribar així a una major àrea d'influència pel que fa a territori. VADART és un festival 
multidisciplinari i tot el que gira al seu voltant és art, i presentat en marcs incomparables, espais  lúdics i de 
divulgació, i en un ambient adient per tal que petits i grans en gaudeixin en la seva màxima forma 
d’expressió al llarg de tot el festival. Enguany hi participen tres  pobles; Palol de Revardit, Fontcoberta i 
Banyoles. I gràcies als  patrocinadors  que donen suport a la iniciativa, ha estat possible l’ampliació d’un a 
sis dies de festival, amb una vintena d’activitats entre concerts, exposicions, tallers, concursos, etc. 
Perquè el festival vol ser un eix cultural al llarg de tot el Pla de l’Estany.

PROGRAMACIÓ
Palol de Revardit · DV. 08 · 21h a 01h · Música · Gratuït

Inauguració amb NORTHERN CELLOS + grup (a confirmar)
Els Northern Cellos són quatre cellos i un bateria que interpreten versions pop, rock, metal i dance. Presenten “Let’s Rock, 
Let’s Dance, Let’s Cello!”, una proposta per a tots els públics, on reconèixerem cançons que ens han fet ballar durant anys!

Banyoles · DV. 15 i DS. 16 · 10h a 20h · Activitats artístiques
Tallers · Exposicions · 2on Concurs de Pintura · ...

M. Ribera i els tallers de ”Fotoficcions”. Exposicions: “Escultures Transitables de Josep Miàs (espai Eat Art,  Fundació Lluís 
Coromina) i “Pintura recent” d’Amadeu Fabra Masó (Art En Brut - Show Room). 2on Concurs de Pintura (Blau d’Art)

Fontcoberta · DV. 22 · 20h · Música · 16 €
SUU + ELI RODRÍGUEZ + JOVES TALENTS DEL REFUGI DE MÚSICS

La Suu  és  una de les artistes més escoltades de l’actualitat i s’ho ha treballat a consciència. I ve a presentar “Karaoke”, el 
nou disc, que és ple d’indie-pop ballable. Obriran la nit els  concerts dels joves talents del Refugi de Musics.  l els Eli 
Rodríguez implosionaran la nit amb el seu directe.

Fontcoberta · DS. 23 · de 21h a 02h · Arts Escèniques · 10 €
GLÒRIA RIBERA + VERSONAUTAS + NÚRIA GARCIA

Catalunya és terra de vedettes: Rosa M. Sardà, Guillermina Mota, M. Santpere, i la Glòria Ribera les  reivindica a 
l’espectacle “Parné”; a base de cuplets, política, humor, cançó, electrònica, i tot molt punk! Versonautas presentaran “Astre 
Blau”,  l’espectacle és una metàfora del cos i la vida, vestit de poesia, música electrònica i  performance. Tancarà la nit la 
Núria Garcia, que combina el violí elèctric i un set de “deep house”.

Fontcoberta · DG. 24 · 20h · Música · 20 €
JAZZ & Drets Humans amb “Freedom First” KEITH LAMAR i ALBERT MARQUÈS Quintet

“Freedom First” és un projecte i un disc del músic Albert Marquès, on participa Keith Lamar, que fa prop de trenta anys 
que és al corredor de la mort, a Ohio (USA), i en tot aquest temps s’ha convertit en un erudit del jazz. El disc és únic, i el 
primer de la història on participa un condemnat a la pena capital. Pel concert Marquès s’envolta de cinc músics, i Lamar 
des de la presó, via telèfonica, recitarà els poemes que ha escrit.

Festival VADART · 2a edició - UN FESTIVAL MÉS ENLLÀ DE LA MÚSICA!
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Un mes més, volem fer-vos arribar el 
missatge de sostenibilitat i estalvi en la 
factura elèctrica que és possible grà-
cies a l’energia solar.

Ara, que tenim més hores de sol i que 
la radiació és més potent, és un bon 
moment per pensar en el potencial que 
aquesta energia ens dona.

Les instal•lacions fotovoltaiques han 
baixat de preu, les plaques solars 
són cada vegada més eficients i més 
potents, i tenim solucions tecnològiques 
per afavorir l’autoconsum elèctric en 
teulats o cobertes més complicades, 
amb ombres parcials, o inclús aprofitant 
la generació solar produïda fora del 
nostre habitatge o empresa, compar-
tint la generació d’energia solar entre 
diversos consumidors.

Des d’Agrienergia Solar t’oferim l’au-
toconsum garantit, amb un projecte 
adequat a les teves necessitats, ni més 
ni menys, segons la teva corba de con-
sum i les particularitats del teu teu-
lat, amb rendiment econòmic garantit, 
una execució ràpida i de qualitat,  amb 
materials i personal de primera, i la ges-
tió de tota la paperassa administrativa 
per tal de legalitzar la teva instal•lació i 
gestionar els permisos, subvencions o 
descomptes que puguis gaudir pel fet 
de muntar plaques solars. I tot amb un 

ENERGIA VERDA

únic interlocutor, perquè no t’hagis de 
preocupar de res.

Però no acabem aquí. La nostra pro-
posta solar va més enllà del claus en mà. 
Per una part, t’oferim una eina de moni-
toratge solar pròpia, desenvolupada 
per Agrienergia i adaptada als nostres 
clients, que permet fer un seguiment 
diari, mensual o anual del rendiment 
energètic i econòmic de la instal•lació 
fotovoltaica, amb la qual comprovaràs 
com els coeficients de rendiment de la 
teva instal•lació compleixen amb el que 
et van dir a l’estudi. Inclús pots millo-
rar-los, amb les anàlisis i consells que et 
farem arribar mitjançant uns informes 
energètics personalitzats i periòdics.

I per l’altra, com que també podem ser 
la teva comercialitzadora de l’energia 
elèctrica, també verda, que no et doni 
la instal•lació solar, et compensarem 
els excedents de producció solar que 
no utilitzis i aboquis a la xarxa, amb 
un preu especial, per ser client d’Agri-
energia Solar.

En definitiva, volem donar-te el suport 
integral i personalitzat que pots esperar 
d’Agrienergia, ara també per aprofitar 
l’energia del sol, perquè com empre-
sa energètica del territori, treballem i 
volem ser el teu proveïdor de serveis 
energètics més proper i de confiança.

AQUEST ESTIU POSA EL TEU 
TEULAT A PRENDRE EL SOL
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L’altre dia caminant per Banyoles em vaig trobar amb un vell amic i 
tot parlant... va sortir a la conversa el nostre  Josep. Em va encantar la 
seva definició, ell com a bon observador i expert estudiós de l’ésser 
humà, em deia que sempre havia cregut que el nostre home, extra-
ordinari i a l’hora senzill va aconseguir perpetuar la seva essència 
en els seus quatre fills.
L’aplom, la serietat i el rigor per en Ferran.
La simpatia i el “savoir fer” per en Miquel.
La “guapura” i el “porte” per en Salvador.
I la dolçor i l’encant per  l’Enric.

Desconec els altres atributs dels hereus d’aquest gran 
home però sí que puc presumir d’haver conegut bé 
a en Josep i tinc molt clar que per a mi sempre va 
ser un amic disposat a compartir qualsevol il•lusió, 
gran treballador incansable, ballarí excepcional i 
sempre disposat a ajudar amb una elegància innata 
digna d’un príncep.

Si algun dia la mesquinesa s’apodera d’alguna ment 
cruel, calenta i malalta i parla malament del nostre 

personatge, inventarem una vacuna per allunyar aquest esperit  
maliciós i  destructiu tan arrelat.
Crec que seria just, ell no s’ho mereix.

Josep, trobarem a faltar el teu somriure.

Gustau Adolf B.

JOSEP JUNCÀ
L’ÚLTIM ROMÀNTIC
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Què fem amb la nostra mascota 
aquestes vacances?

Deixar-lo a casa i buscar un 
cuidador familiar o amic de 
confiança:
És l’opció més còmoda si son pocs dies els 
que estarem fora. haurem de buscar algú 
amb disponibilitat i que sobretot li agradin 
els animals. També podem buscar varis cui-
dadors i que es vagin tornant.
S i es tracta d’un gos lo ideal seria que 

anessin 2 ó 3 cops al dia a treure’l a 
passejar, fer-li manyagues i posar-li 
aigua i menjar.
Si és un gat amb un cop al dia 
serà suficient. I si és un ocell o 
un rosegador també caldrà anar 
un cop al dia per revisar que no 

els hi falti ni menjar ni aigua. 
Aquesta opció és la més 
aconsellable pels gats ja 
que són molt territorials i 

Per fi arriben les esperades vacances i el desig de descansar, canviar 
de rutines, renovar energies, gaudir de noves experiències i compartir 
temps lliure amb els que estimem es fa realitat. Però si marxem fora, 
que fem amb el nostre estimat pelut? Aquí t’anomenem diverses opcions:

MEDICINA GENERAL
VACUNES I MICROXIPS
CIRUGIES, ANALÍTIQUES, RADIOGRAFIES
VISITES A DOMICILI
COMPLEMENTS I ALIMENTACIÓ

C. Pare Claret, 4 • 17820 Banyoles Tel. 972 57 48 05 Whatsapp 661 905 316
clinvetbanyoles@yahoo.es • www.clinicaveterinariabanyoles.cat

Horari: De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 20h Dissabtes d’11 a 13 h

CLÍNICA VETERINÀRIA BANYOLES
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Què fem amb la nostra mascota 
aquestes vacances? canviar d’espai els pot estressar molt. Però 

hi han excepcions i depenen del caràcter del 
gat hem de posar a la balança si deixar-lo 
sol el pot afectar més. Podem doncs escollir 
endur-nos-el al apartament de vacances. 
Si s’acostuma al gat des de petit a canviar 
d’habitatge s’adaptarà molt millor.
Per tal d’incrementar la confiança amb  la 
relació amb el nou cuidador és important 
que vinguin uns quants cops a casa teva i 
interaccionin amb el gos o el gat abans de 
la teva marxa.

Deixar-la a casa d’algun 
familiar o amic
Si a la nostra mascota no porta gens bé 
quedar-se a casa sola, podeu portar-la a 
casa d’un familiar o amic junt amb tot el 
seu aixovar (menjadores, llit, bossa d’ali-
ments, joguines, xuixes preferits i inclús 
algun objecte personal teu o de casa…) i 
donar les instruccions i explicacions al nou 
cuidador pertinents sobre el caràcter i les 

costums de la vostra mascota.
Aquesta opció és molt millor si coneix a 
les persones de la casa, així l’adaptació 
costarà menys.

Emportar-nos-la amb nosaltres 
a un allotjament que admeti 
mascotes
Fer una cerca dels allotjaments que admeten 
mascotes i les condicions: hotels, aparta-
ments, cases rurals, càmpings…
Informat de les condicions i la normativa del 
mitjà de transport que faràs servir: cotxe, 
tren, bus, avió, vaixell…
Si viatges amb cotxe tingues cura de que 
no passi calor i fes una parada cada 2 ó 3 
hores perquè el gos begui aigua i passegi.
Sigui quin sigui el mitjà de transport evita 
donar-li de menjar abans del viatge per-
què no es maregi, ni vomiti. I mai deixar-lo 
sol al cotxe, amb les finestres tancades ja 
que  podria patir un cop de calor greu i a 
vegades mortal.

Portar-la a una residència 
o guarderia
Aquesta opció és sobre tot per a gossos. 
Haurem de visitar les instal•lacions i estar 
segur de que el deixem en bones mans.
Es recomanable portar el gos uns dies abans 

C/ Canigó, 1, 17834 Porqueres 
T 972 979 314 / 686 139 758

centre veterinari
i servei a domicili
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perquè es vagi familiaritzant amb l’espai i 
les persones i així també podeu observar el 
lloc i el tracte amb les mascotes allotjades. 
També haureu de valorar el preu i la qualitat 
del servei per acabar-vos de decidir.

Portar-la a un allotjament 
per a mascotes o cangur
Igual que l’anterior, aquesta opció és només 
per a gossos. Es tracta d’associacions o 
grups de cuidadors que posen la seva casa 
i les seves cures a disposició dels amos que 
les necessiten. La vostra mascota passarà 
uns dies a casa del cuidador que escolliu o us 
el vindrà a passejar a hores. A la web podreu 
seleccionar la disponibilitat de calendari i 
els serveis que ofereix i també la valoració 
d’altres usuaris.
Els preus varien en funció de cada cuidador 
i els serveis que ofereixi: alguns són veteri-
naris o ensinistradors.

En aquestes dues últimes opcions és molt 
important posar-li la vacuna de la “tos de les 
gosseres” 3 setmanes abans de deixar-lo a 
la residència.

A més de valorar i triar quina d’aques-
tes opcions s’adapta més a les teves 
necessitats i a les de la teva mascota, 
seria convenient demanar cita amb 
el teu veterinari. A més de fer-li una 
revisió per evitar possibles problemes 
durant la teva marxa, et pot ajudar a 
valorar quina opció és la més adient 
per la teva mascota i donar-te tota la 
informació necessària.
Abans de tot, revisa que tinguis tota 
la documentació en regla, el xip i les 
vacunes al dia. Posa-li un collaret amb 
una placa amb el teu telèfon. I si és de 
raça perillosa tingues la llicència cor-
responent. Si viatges amb ell a l’estran-
ger informa’t amb el teu veterinari de 
si necessita alguna vacuna addicional.
Hi han també productes que poden aju-
dar a alleujar l’estrès dels gats i els gos-
sos en les situacions de canvi d’hàbits i 
territori. El veterinari et pot aconsellar 
i informar sobre productes naturals 
tranquil•litzants i específicament  pels 
gats productes a base de feromones, 
uns petits  aparells difusors que des-
prenen aquestes hormones calmants.
Consulta amb el teu veterinari, ell és 
el professional que més coneix la teva 
mascota i a gaudir de les vacances!

Consulta amb el teu 
veterinari, ell és el 

professional que més coneix 
la teva mascota i a gaudir de 

les vacances!

C/ del Pare Butinyà, 8 Banyoles
T 972 58 06 61
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Tel. 972 57 61 13
info@lilaperfumeria.com
www.lilaperfumeria.com

Nou horari d’estiu
dissabte tarda tancat.

Amb l’essència de sempre, ens 
trobareu al carrer de la Canal, 38
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CONSEQÜÈNCIES PRINCIPALS  DE L’ESCAL-
FAMENT GLOBAL DE  LA BIOSFERA:
(C. Gonzalez Svatetz)

• Augment  a temperatures  extremes en la terra 
i en els mars.

• Desgel dels  casquets polars, glaciars,  augment 
del nivell del mar i disminució de l’oxigen dels 
oceans.

• Augment dels gasos  d’efecte hivernacle.
• Incendis a l’Amazones i a d’altres reserves de 

la biosfera.
• Fenòmens meteorològics més intensos i més 

freqüents.
• Disminució de la biodiversitat i extinció d’espè-

cies.
• Desaparició dels coralls marins.
• Pluges torrencials, huracans  i inundacions.
• Sequeres, desertització  i danys en les collites.

• Incendis incontrolables als boscos.
• Migracions massives.
• Expansió de virus , malalties infeccioses, zoo-

nosis.
• Augment de les desigualtats socials.
• Països pobres més vulnerables.
• Contaminació respiratòria.
• Salut humana  afectada.
• Inseguretat alimentaria.
• Fonts d’aigua potable menys segures.
• Encariment dels aliments i dels recursos ener-

gètics.
• Segons  la OMS , 23 y 24 % de mortalitat i mor-

biditat .

EFECTES DIRECTES I INDIRECTES DEL CANVI 
CLIMÀTIC SOBRE LA SALUT HUMANA.

Malalties cardiovasculars: insuficiència cardíaca  
congestiva, dispnea d’esforç, cor-pulmonar.

Malalties respiratòries: 
asma bronquial, distres 
respiratori, emfisema pul-
monar.
Malalties de l’aparell 
digestiu: intoxicacions 
alimentàries, diarrees, 
ingesta de nano partícules 
de plàstics.
Malalties de la pell: crema-
des solars, al•lèrgies i irrita-
cions, picades de meduses, 
atacs peixos perillosos.
Malalties infeccioses: 
malària, dengue, altres 
zoonosis, epidèmies i pan-
dèmies.
Augment de factors de risc: 
desnutrició infantil, vulne-
rabilitat a les malalties, 
malalts crònics, càncers, 
salut mental, desnutrició 
infantil als països pobres.

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I MALALTIES RELACIONADES

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)

L’AGENDA JULIOL’22

Diarrea
Infeccions de les vies respiratòries 

Altres lesions accidentals
Paludisme

Traumatismes causats per el trànsit
Neumopaties obstructives cròniques

Afeccions perinatals
Cardiopatia isquèmica

Malalties comuns de l’infància
Retràs mental causat pel plom

Afogaments
VIH/SIDA

Malnutrició
Malalties cerebrovasculars

Asma
Tuberculosi

Suicidi
Depressió

Intoxicacions
Caigudes

Pèrdida d’audició
Violència

Filariasi linfàtica
Càncer de pulmó

Percentatge de la càrrega de morbilitat mundial total

Fracció relacionada amb el medi ambient Fracció no relacionada amb el medi ambient

MALALTIES AMB LA MAJOR CONTRIBUCIÓ 
CAUSAL AMB EL MEDI AMBIENT
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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

“l’Acupuntura no es centra 
només en el dolor i la malaltia. 

Empleada en tota la seva 
amplitud esdevé una eina 
d’autoconeixement que et 

permet connectar amb el més 
profund del teu èsser.”

Telèfon: 662571727
www.eracupuntura.cat

Consultes a Besalú, 
Banyoles i Creixell

 Salut i benestar

JORDI PUIGDEVALL
Craneosacral biodinàmica

Quiromassatge

Massatge Thai

Reflexologia podal

C/Sta Maria 3 1er B - Banyoles 
606 040 235
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Per si 
algú ho 
necessita 
llegir
Arriba l’estiu i amb ell afloren en moltes de nos-
altres les inseguretats cap al nostre físic. Malau-
radament, des de sempre, el cos de la dona s’ha 
sexualitat i, les altes temperatures que el canvi 
climàtic està provocant, sobretot en els mesos 
d’estiu, fa que hàgim de vestir-nos amb poca roba 
per, bàsicament, no morir de calor. Aquest fet que 
sembla una anècdota, per a moltes, resulta un 
problema cada vegada que hem de sortir al carrer; 
pensaments com; “Ai, potser aquesta faldilla és 

massa curta...”, “Ui amb aquest top se’m marquen 
molt els mixelins”, etc. Pensaments que heretem 
d’una societat patriarcal que ens jutja per ser com 
som, que ens titlla pel que ens posem i per si no 
en tenia prou, també ens esporugueix, ja que hi 
ha els qui es creuen amb el dret de determinar 
com tractar-nos per com anem vestides. 

Anar a la platja o a la piscina, per exemple, reque-
reix per a moltes passar per tràmits tan incòmodes 
com anar a una botiga a comprar-se un banyador 
o biquini. Les maleïdes talles que s’han d’ajustar a 
tots els tipus de cossos són les nostres principals 
enemigues, ja que si no tens una cintura prima i 
uns pits, ni massa grans, ni massa petits; el més 
probable és que no et sentis còmode amb cap 
dels models de la botiga. I quan, per fi, trobes 
algun banyador amb què et sents guapíssima 
(que ja ho ets, per cert), toca encarar-te amb la 
realitat; haver de portar el biquini enmig d’una 
platja a vessar, plantejar-te com de depilada has 
d’anar perquè la societat no s’escandalitzi, fer 
topples; sí o no? 

Ja les nostres mares i àvies havien de suportar 
comentaris i judicis sobre els seus cossos, ara, 
però, les Xarxes Socials ho han agreujat tot. Actu-
alment, per comparar-se, no cal ni que sortim de 
casa, només cal que obrim “Instagram” o “Tiktok”, 
eines de destrucció massiva. Estimar-se tal com 
som és un procés que pot resultar feixuc, és per 
això que és vital que ens envoltem de persones 
que ens sumin i sobretot que no ens facin sentir 
insegures; que l’estiu sigui una estació divertida 
i apassionada, no una presó. Estima’t tan bé com 
puguis, perquè ets preciosa i molt vàlida. 

Laura Comamala Almazán
Col·laboradora de ràdio Banyoles al programa mensual 
“Històries d’aquí” @historiesdaqui

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

Festival a la cuina Neus Sala

Ingredients: (per a 3 persones)

•  1 carbassó
•  2 porros
•  2 cebes mitjanes
•  2 patates
•  200 rull de cabra
•  100ml nata per cuinar
•  1l. caldo de verdures o aigua 
•  sal, pebre
•  4 fulles d’alfàbrega fresca.
•  oli d’oliva.
•  Pipes pelades.

Recepta:

1.  Començarem tallant les cebes 
i els porros a rodanxes fines, 
i les sofregirem lleugerament 
en una olla amb una mica d’oli 
d’oliva.

2.  Mentrestant tallarem el 
carbassó i les patates a 
daus. Ho afegirem a l’olla. 
Sal-pebrerem i saltejarem 5 
minuts més. Afegirem el caldo 
i deixarem coure a foc suau 
uns 20 minuts.

3.  Afegirem la nata, el formatge 
de cabra esmicolat i 
l’alfàbrega fresca.

4.  Deixarem integrar bé 5 minuts 
més i ho triturarem amb el 
robot de cuina.

5.  Decorarem amb alguna 
rodanxa de porro i algunes 
pipes pelades.

Sóc una fan de les cremes de verdures 
perquè a part de ser molt saludables, do-
nen molt de joc amb la varietat de verdu-
res que hi pots posar i si ho acabes amb un 
punt cruixent el resultat és increïble.¡
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CENTRE DE JARDINERIA
Tel. 972 58 10 93

HORT
Sembrarem i plantarem bledes, mongetes, pastanagues, 
raves i escaroles. Recol·lectarem productes hortícoles en 
general. Poda en verd dels rosers: rebaixar els brots 10 cm i 
tallar les flors músties.

JARDÍ
Feu esqueixos de geranis: talleu un brot fort i jove de la plan-
ta mare, traieu les fulles inferiors, planteu aqueta tija i regueu. 
Arrelen en 15 dies.

Cal regar de matinada 
quan la terra i les plantes 
s’hagin refredat. Cal 
continuar podant, 
lligant i ensulfatant les 
tomateres.

L’HORT I EL JARDÍ

82	l’agendaagost

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
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És important fertilitzar els sòls, 
evitar l’erosió i biològicament 
activar-los, fer-los capaços de 
retenir l’aigua allà on aquesta 
cau i que segrestin enormes 
quantitats de CO2 atmosfèric.  
Aprofitar al màxim els recursos 
hídrics que cada cop són més 
escassos. Per això existeix una 
tècnica que consisteix en dis-
senyar i gestionar el paisatge 
de forma eficient.  L’australià 
Yeomans en els anys 50, va 
crear el concepte de Disseny 
de línia clau que combina cap-
tació i conservació de l’aigua 
amb tècniques de regeneració 
de la terra.

i descobrir les línies naturals 
de l’aigua i les corbes de 
nivell del terreny;  dissenyar i 
construir línies artificials d’ai-
gua, com ara preses, basses, 
canals de desviació i reg; 
identificant el punt clau, el 
punt d’inflexió entre la forma 
convexa de la part alta de la 

El cultiu a Línia Clau, Key line

vall i la part còncava de la part 
inferior. Línia que permet que 
tota l’aigua que arriba al punt 
clau es distribueixi per la línia 
clau.  Tècnica que s’empra en 
plantació de fruiters i per ges-
tionar el territori entre d’altres 
cultius.

Un cop definit el punt, i plante-
jat el replanteig, a les paral·lel 
es realitza un conreu superfi-
cial, s’obre el subsòl amb una 
eina creada per Yeomans que 
permet absorbir ràpidament la 

Com es pot 
afrontar la 
desertifi-
cació en el 
Mediterrani 
els propers 
anys?

humitat.  L’oxigen i altres ele-
ments vitals absorbits contri-
buiran a transformar el subsòl 
en un sòl viu i es potenciaran 
les arrels. En els següents 
anys es van fent treballs més 
profunds amb la mateixa eina i 
els canvis són evidents en cap-
tació d’aigua que permeten el 
seu ús posteriorment. 

Doncs captant aigua en 
el sòl i cuidant aquest. 

La base és llegir 
el paisatge

Adriana Targarona Salgado
atargarona@agronoms.cat

@Adriana_Targ
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BUSQUEM OPERARI 
Instal·lacions elèc-
triques, d’aigua i 
climatització.Instal.
lacions d’electricitat, 
aigua i sanitaris i cale-
facció. Comarca Pla de 
l’Estany.
AUXILIAR D’INFER-
MERIA
Clínica Salus 
Infirmorum
Atenció integral al pa-
cient; higiene, canvis 
posturals, promoció 
de la seva autonomia, 
àpats i totes aquelles 
necessitats i deman-
des sol·licitades.
TÈCNIC/A EN MEDI 
AMBIENT
Juncà Gelatines S.L.
Busquem una persona 
treballadora i amb 
moltes ganes d’apren-
dre, amb habilitats 
per treballar en equip, 
habilitats de comuni-
cació, metódica i sis-
temàtica i que pugui 
aportar idees de com 

millorar processos tant 
dins com fora del seu 
àmbit d’actuació.
DUE PER A RESIDÈN-
CIA ASSISTIDA
Residencia Geriàtrica 
y Centre de Día. Es 
busca Infermer/a per 
a Residència Gerià-
trica Comarca Pla de 
l’Estany. 
Jornada intensiva
ORGANITZADOR/A 
CASAMENTS
Alba Serveis 
educatius
Busquem una persona 
dinàmica, treballadora 
i molt social que vulgui 
liderar el departament 
d’organització de 
casaments. Jornada 
completa
ASSESSOR COMP-
TABLE, FISCAL I 
MERCANTIL
Compta-1 Assessors
Assessorament 
comptable, fiscal i 
mercantil. Preparació i 
presentació d’im-

postos. Preparació i 
presentació de CCAA 
i Llibres al Registre 
Mercantil....
Jornada completa
AJUDANT/A DE 
CUINA
Clínica Salus
Ajudant/a de cuina per 
centre sanitari con-
certat.Titulació CFGM 
hostaleria, imprescin-
dible.
Català i castellà escrit i 
parlat, imprescindible.
ADMINISTRATIU/
VA DE COMPRES A 
BANYOLES
Jugar i Jugar
Empresa online de 
venda de joguines 
educatives i de 
qualitat amb 14 anys 
d’experiència.
CARRETONER/A 
PER MAGATZEM DE 
TRANSPORTS
Des de la oficina 
de RAS INTERIM 
GIRONA seleccionem 
CARRETONER/A per 

empresa líder en el 
sector del transport de 
la zona de Girona.
- Càrrega i descàrrega 
de camions
- Ubicació de material 
en magatzem
- Preparació de co-
mandes
- Ordre i neteja del lloc 
de treball
AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVA a Banyoles
Clinica dental.
Atenció al client
Programar visites
Atendre trucades
MOSSO/A 
MAGATZEM
Venta online de mate-
rial esportiu. Jornada 
parcial.
SOLDADOR AMB NO-
CIONS DE MECÀNICA
Àrids Jaume Colomer 
S.L. Orfes
Soldador Mecànic de 
maquinària industrial.
Manteniment i repara-
cions de maquinària.

Ofertes publicades a infofeina a la última quincena de juny abans de 
tancar l’edició de juliol. Si hi esteu interessats accediu a: 

www.infofeina.com/ofertes-banyoles

ANUNCIS PER PARAULES publiqueu gratuïtament lagendabanyoles@gmail.com

RESTAURACIÓ
i decoració de mobles 
i objectes, pressupost 
sense compromis. 
tel. 667940819 www.
obrador3a.com
MEDIADORA FAMI-
LIAR (separacions, 
herències, negocis 
familiars) Montse 
Magin Telèfon 676 539 
546, Joan Maragall 16 
Porqueres.
ETS EMPRENEDORA/
OR? T’agrada treballar 
lliure d’horaris, respec-
tant el medi ambient? 
Truca’m 686 832 402 i 
t’ho explico.

LA PROTECTORA 
D’ANIMALS DE BA-
NYOLES
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.para-
taula.com
ES VENC guitarra es-
panyola infantil, nova. 
Amb funda. 40€ 
Tel. 678 581 826

COMPRA-VENDA DE 
MOBLES DE SEGONA 
MÀ antiguitats i vinta-
ge. La Rebotiga
Tel. 646 292 566 / 972 
10 63 97
FAS ESPORT? Et 
proposo un camí on 
el màxim rendiment 
NO és un límit: és un 
REPTE. Contacta’m 
686 832 402
BUSCO FEINA NETE-
JA 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@gestions-
pladelestany.com

JARDINS 
A.CREUS

Manteniment i 
construcció de 

jardins, recs i poda, 
desbrossos i tales.
Tel. 630 265 354
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C/ Paper, s/n Tel. 972 58 27 14 - 17820 Banyoles

MENÚ DIARI, RACIONS, 
SOPARS, ESMORZARS

PUNT DE TROBADA

EL POLÍGON

Menjar per 
emportar
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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

Assessories
A

FISCAL• LABORAL
COMPTABLE 

ASSEGURANCES • JURÍDICA

Tel. 972 57 09 19
17820 Banyoles

www.vegeteixidor.com

Construció
i materials

C

C/ Remei, 33.
17820 Banyoles

972571434
info@micaloramio.com
www.micaloramio.com

PINTURA INTERIOR
I EXTERIOR

Tel. 656 796 191
eugenpanait11@gmail.com
house-cobstruction-1.jimdosite.com

arquitectura tradicional 
contemporània

www.bangolo.com 
Tel: 657 85 63 45

Av. Països Catalans, 124
17820 Banyoles

info@bangolo.com

OFERTA DE PINTURES
COLORS PERSONALITZATS
PINTURES ECOLÒGIQUES

VENDA I COL.LOCACIÓ 
DE PARQUET

TERRES I REVESTIMENTS VINÍLICS
PAPERS PINTATS I FOTOMURALS

BELLES ARTS

Avinguda la Farga 19- BANYOLES
www.pinturesbramon.com

Tel. 972 574 343
Mòb. 680 106 483

DROGUERIA I PINTURA
Av. Països Catalans, 221-223

BANYOLES
972 58 00 08

www.tomasteixidor.com

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

L LLIBRERIA PAPERERIA 
M MODA
O ÒPTIQUES
P PERRUQUERIES
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Escoles
E

CONCEPCIÓ 
GRATACÓS

Escola de Ballet 

Carrer de la Barca, 17
baixos • 17820 Banyoles

Tel. 972 572 541
636 665 490

Pl, Major, 46
17820 Banyoles
Tel. 972 57 30 55

admin@acgamma.com
www.acgamma.com

Acadèmia
GAMMA

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

CURS D’ESTIU
OBRIM LES INSCRIPCIONS EL 2 DE MAIG

Estètica
E

CB&E
MEDICINA NATURAL

OSTEOPATÍA • LÀSER
ACUPUNTURA

C/ Guèmol 22  
Tel. 972 58 13 09

Banyoles

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

CENTRE D´ESTÉTICA AVANÇADA
MÉS DE 33 ANYS CUIDANT DE TU

HOME- DONA
No tanquem els migdies

c/ Canal  33  Banyoles
info@novaestetica.cat
www.novaestetica.cat

Fleques i 
pastisseries

F

Plaça de la Font, 5
Banyoles

Tel. 972 57 03 20

Obrador de pastisseria

PETITS PLAERS DE CADA DIA
CHRISTINA I ELENA

T. 681 953 502

hola@lasalpastisseria.com
Plaça Major,  48 – Banyoles

Lasalpastisseria.com
@lasalpastisseria

Immobiliàries
I

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
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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

finques banyoles

Plaça Turers, 15 
17820 Banyoles
Tel. 972 57 04 74

609 77 81 39
650 74 85 39

www.immobiliarialacaseta.cat  

Narcís Banal Portas

Passeig de la Industria, 48 
17820 BANYOLES
Tel.97257 20 16. 

Mòbil 620 228 174
Finquesbanal.cat

Carrer Porta Turers, 6
www.pisosicasesbanyoles.cat
info@pisosicasesbanyoles.cat

Laura Mónico Roca 
646 939 297                                                                                               

Tati Miret Costabella 
659 925 836 

PISOS I CASES

BANYOLES

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

IMMOBILIÀRIA I ARQUITECTURA

C/ Mata, 18 Banyoles 
Tel. 627 449 095 / 686 283 574

info@finquesmanel.com
www.finquesmanel.com

Instagram: @finquesmanel

Només es viu una vegada, 
nosaltres et mostrem on

Instal·ladors
I

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

Tel. 972 57 31 56 
/ 627 41 63 61 

C/ Hospital, 3 (costat plaça Major) 
BANYOLES

 INSTAL·LACIONS   
REPARACIÓ • REFORMA • NOVA 

INSTAL·LACIÓ
SERVEI TÈCNIC PROPI

Tenim una proposta per tu
Localitza’ns al:
972 296 511

info@instalacionsjbp.com
www.instalacionsjbp.com

Informàtica
Telecomunicacions

I
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SERVEI TÈCNIC DE NOVES 
TECNOLOGIES

Mn. Lluís Constans, 290
Banyoles 

Tel. 630 77 41 44
info@fix.cat
www.fix.cat

Pere - Albert
Tel. 972 575 664

Pg. de la Indústria, 56 
Banyoles 

ledserveis@gmail.com

EQUIPA 
EL MÒBIL
Especialistes en accessoris 

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

Avinguda Països Catalans, 19 
17820 Banyoles, Girona 

Tel. 659 46 63 03

Llibreria Papereria i 
Reclam publicitari

LL

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

       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 

  

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

 @llibrerialaltell

L’altell
Ens agrada 

llegir

IMPREMTA • COPISTERIA

C/ Sant Martirià 17-19
17820 Banyoles
Tel. 972 57 07 42

i.palmada@gmail.com

Des de 1959

Moda
Roba per la llar

M

C/ Àngel Guimerà, 3
17820 Banyoles
Tel. 972 58 47 69 

info@vimleather.com
www.lovelyfur.com

REFERENT DE MODA 
INFANTIL I JUVENIL

C/ Mercadal, 1 
www.trapelles.banyoles.cat

646 96 21 97

LLISTES 
PERSONALITZADES 

ON LINE
C/ Girona, 35 - Banyoles

626 335 430 / 972 576 642 
info@eltrenet.cat
www.eltrenet.cat

Puericultura 
Roba infantil
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Psg. Mossèn Constans, 296
17820 Banyoles

972 574 680

SABATERIA

Ctra. de Camós, 79
Banyoles

658 582 722

Botiga de roba bebe, infantil 
i juvenil, i ara també amb 

sabateria Mayoral !!! 

Passeig de la Generalitat, 18
17820 - Banyoles
Tel: 674 444 071

info@dormitum.com
www.dormitum.es

Matalassos i complements 
d’alta qualitat,

les millors marques d’Europa

òptiques
O

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

Salut i benestar
S

Kine Corpus Vitae
Centre deTeràpies Damian

Osteopatia amb Kinesiologia
Sanació al cos humà

C/ Jacint Verdaguer, 45 
17820 Banyoles 697 218  339

C/ Dr. Mascaró, 23
Banyoles

Tel. 972 57 53 52
www.gimnastriops.com  

SMART FITNESS CLUB

Tallers
T

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

planchisteriaproject@gmail.com
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Perfumeria
i Sabons

P

Porta dels Turers, 3
T. 622 75 50 99

 bombolles_a_granel

Carrer de la Canal, 
38 - Banyoles

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

Perruqueries
P

Plaça Perpinyà, 5 entr. 1a 
Banyoles

Tel. 972 57 36 17

972 57 11 83
Mas Palau 21

17820 Banyoles

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

C/ Barcelona, 2 - baixos
17820 BANYOLES (Girona)

Tel. 972 573 861

HOME  DONA

CARLES VINARDELL
PINTOR

Interiors. Industrial. 
Decorativa. Estuc. Papers. 

Façanes

C/ Sant Esteve, 54 Banyoles T 972 57 13 05 / 637 976 599
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CAN BERNAT
Menú diari i de cap de setmana

Cuina catalana, casolana.
Diumenge tancat.

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

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

RESTAURANT 
L’ESPORTIU BRASA
Menú diari i Menú Cap de 
setmana - Dilluns tancat. 

Passeig Dalmau 61
Camp de futbol nou 

T 661 798 191

RESTAURANT 
TABERNA 
LA PARRA

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

BYPASS
Fleca - Bar - Restaurant 

Esmorzars i menús diaris. Cap de 
setmana carn a la brasa. Parking 

per a clients
Av. Doctor Tussell, 2

17852 Serinyà 
T 972 593 083

RESTAURANT 
LA CARPA

Podreu fer el vostre àpat amb les 
millors vistes de l’estany de Ba-
nyoles, Passeig Darder /sn. info@

restaurantlacarpa.com
Banyoles  

T 972 58 28 25

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 

RESTAURANTS 
DEL PLA DE L’ESTANY

MENJAR I BEURE
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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



9393

CAN SELVATÀ
Menjar casolà amb receptes 

tradicionals
Ctra. Girona-Banyoles, Km 14,8 · 

17844 Cornellà del Terri
 info@canselvata.cat

T 972 59 40 80

CAN MASONET
Menú de dimecres a dissabte.

Sopars a la fresca. Dilluns i 
dimarts tancat. Ctra. Pujals dels 
Cavallers, 2 - Cornellà del Terri

T 972 59 40 98

LA TROBADA. BAR 
RESTAURANT
Plaça U d’octubre

17832 Crespià
T 633 978 322

BAR PIZZERIA 
NUMIDIA

Pizzas - dürüm - döner - tajin - 
cuscús - sopa - harira - pollastre 

a l´ast - entrepanes 
C/ Llibertat, 105 - Banyoles

T 632 969 063

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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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

CAFÈ LA PEDRERA
Carrer d’Isaac Albèniz, 36, 17834 

Mata
T 972 01 01 14

MENJAR I BEURE
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CAFETERIA EL REM
Mn. Constans 186 baixos

Banyoles
T  629 421 935

EL BAR DEL CíVIC 
Gastrobar

Menjar a domicili o per emportar 
de dijous a dissabte 

19 h a 22.30h
C/Mercè Rodoreda 5- Porqueres

T 661 798 191

CAFETERIES, BARS, 
DE COPES I TAPES

PUNT DE TROBADA
EL POLíGON

MENÚ DIARI, RACIONS, SOPARS, 
ESMORZARS

C/ Paper, s/n - Banyoles
T  972 58 27 14

CAN PONS
Plaça Major, 7

Banyoles
T  972 57 27 90

CAN MET
Obert de 8 a 20h. Dilluns tancat 
excepte festius. Menú migdia de 
dimarts a divendres Dissabtes, 

diumenge i festius carta. 
Esmorzars de forquilla. 
Menú especial colles. 
C/ St. Pere, 1 • Mieres

T 972 68 02 01

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 
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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 

BAR - FRANKFURT 
TRAMVIA

Passeig de Mossèn Lluís 
Constans, 278 Banyoles

T 972 57 53 90

Jaume Fàbrega

GELAT DE CREMA CREMADAINGREDIENTS

1l de llet

6 rovells d’ou ( hi ha qui 
n’hi posa la meitat)

200g de sucre( o unes 
4 cullerades soperes)

1 cullerada plena de 
midó ( o bé Maizena, 
uns 70 ó 80 g, si bé no 
és tan recomenable)

1 canó de canyella

1 pela de llimona

ELABORACIÓ
Poseu la llet al foc en un cassó amb la pela de llimona i el canó de 
canyella: només ha de bullir perquè agafi el gust. Traieu-ne el tros 
de canyella i de llimona. Aboqueu-la sobre un bol amb el sucre i els 
rovells. Amb una espatula ben calenta cremeu el sucre.

Remeneu perque el caramel es barregi bé. Poseu-ho al congelador.

La recepta dolça

La crema catalana, cremada o de St. Josep (data tradicio-
nal de la seva elaboració ara es troba tot l’any com una de 
les postres de més èxit. Es menja sola o serveix de base i 
farciment de postres i pastissos: xuixos, pomes,coques,etc. 
També se’n fa un gelat magnífic.

95



E
O

G
_2

2

M
O

U
-T

E · COMPRA
 · TASTA · VIU ·

A BANYOLES!
CAMPANYA de l’1 de juliol al 31 d’agost

Per a més informació

www.banyolescomerciturisme.cat


