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FARMÀCIES DE GUÀRDIA - SETEMBRE
DIJOUS 1 ROSA ALSIUS • DIVENDRES 2 FRANCESC FIGUERAS • DISSABTE 3 JORDI OMEDES •
DIUMENGE 4 JORDI OMEDES • DILLUNS 5 NURIA BALLÓ • DIMARTS 6 ROSA ALSIUS • DIMECRES
7 ALBERT MASGRAU • DIJOUS 8 JOAN GRATACÓS • DIVENDRES 9 EVA LLAVERIA • DISSABTE 10
FRANCESC FIGUERAS • DIUMENGE 11 FRANCESC FIGUERAS • DILLUNS 12 ESTEVE ALSIUS • DIMARTS
13 JORDI OMEDES • DIMECRES 14 NURIA BALLÓ • DIJOUS 15 ROSA ALSIUS • DIVENDRES 16 ALBERT
MASGRAU • DISSABTE 17 EVA LLAVERIA • DIUMENGE 18 EVA LLAVERIA • DILLUNS 19 MARIA FÀBREGA
• DIMARTS 20 FRANCESC FIGUERAS • DIMECRES 21 ESTEVE ALSIUS • DIJOUS 22 JORDI OMEDES •
DIVENDRES 23 NURIA BALLÓ • DISSABTE 24 ALBERT MASGRAU • DIUMENGE 25 ALBERT MASGRAU
• DILLUNS 26 JOAN GRATACÓS • DIMARTS 27 EVA LLAVERIA • DIMECRES 28 MARIA FÀBREGA •
DIJOUS 29 FRANCESC FIGUERAS • DIVENDRES 30 ESTEVE ALSIUS

BANYOLES: DISSABTE, 3 DE SETEMBRE de 10:00 a 14:00
i de 16:00 a 20:30 - CLÍNICA SALUS
DIUMENGE, 18 DE SETEMBRE de 10:00 a 14:00
Unidat mòvil Club Natació Banyoles

FONTCOBERTA: DIMARTS, 6 DE SETEMBRE
de 17:00 a 21:00 - PAVELLÓ MUNICIPAL
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Adrià Gamero Casellas
La construcció d’un simulacre
Del 7 de setembre al 8 d’octubre
Casa de Cultura de Girona
De dimarts a divendres, d’11 a 20 h i
dissabtes d’11 a 18 h

www.ddgi.cat/exposicions

#exposicionsviatgeres
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EL CALENDARI I
EL SANTORAL
SETEMBRE

DITES POPULARS
Al setembre cadascú cull el
que sembra.

Al camp, passada la calor forta, l’ambient és
propici a un gran desenvolupament dels vegetals i
per tant convé preparar les terres per a les bones
sembres, amb aportació d’adobs i fertilitzants i
realitzant les labors convenients. També s’han de
llaurar els camps de rostoll per a destruir les males
herbes i permetre que les aigües els impregnin. A
les zones fredes es sembra el sègol.
En arbreres i vinyes es cullen pomes i peres,
però és la vinya la que reclama una major atenció, doncs a arribat el moment de la verema, que
necessita personal i vehicles per al transport del
raïm, que ha de donar el preuat most. S’ha d’escollir molt bé el moment en que s’ha de fer, a fi
d’obtenir el major grau alcohòlic possible i evitar la
putrefacció de la fruita.

Bona gallina serà la que
pongui pel veremar.

Dimecres 7 Santa Judit
Diumenge 18 Sant Ferriol
Dilluns 19 Sant Nil

Setembre assaonat, bolet al
plat.

Setembre s’endú els ponts i
eixuga les fonts.
Lluna setembral la més clara
que l’any.
Pel mes de setembre es talla
el que penja.
Santa Tecla (dia23) patrona
dels avisats i també dels
avisats.

Setembre de secada, bolet a
l’ombrada.

Quart creixent: 3 setembre – Lluna plena: 10 setembre
Quart minvant: 17 setembre – Lluna nova: 25 setembre
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Setembre plovent el mes de
l’any més dolent de l’any.

A vistaOptica Banyoles també fem revisions
auditives i adaptem audiòfons.
Ja has revisat la teva oïda aquest any?

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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Diada

Banyoles Solidària

Autocars a la Manifestació de la Diada a Barcelona. Avinguda del Paral·lel.
Els tiquets es venen a la Pata i a la parada de l’ANC
dels dissabtes al matí a la Plaça Major de Banyoles.
Els busos sortiran del Recinte de Barraques de
Banyoles a les 13 hores i tenen un preu de 10 euros.
El punt de trobada pel Pla de l’Estany a l’inici de la
manifestació és el tram 7: a l’Avinguda Paral·lel entre Carrers Calàbria/Concòrdia i Carrers Viladomat
/ Blasco Garay. Més informació podeu consultar:
https://diada.assemblea.cat/11-s/

Què fa Esponellà en una
guarderia de Nicaragua?
BANYOLES SOLIDÀRIA presenta els seus
projectes al Local 1 d’octubre. Divendres, 16 de
setembre de 2022 a les 6 de la tarda.
Exposició de fotos per a donar a conèixer els
nostres projectes.
Del 16 al 25 de setembre

5 ANYS DEL 1 D’OCTUBRE. ACTE CENTRAL A BARCELONA

Desplaçament en autocar.
Sortida autocars: 1 d’octubre a les 13 hores. Recinte de Barraques de Banyoles. El cost del tiquet és de 10 €
i es venen al bar Abeurador (La Pata)
Organitza: Consells locals de la República
L’acte serà en format concentració a les 17 hores a l’Arc de Triomf de Barcelona

AVUI, S.L.

assessoria

SERVEI INTEGRAL
I ALTAMENT
QUALIFICAT

Josep Tarradellas, 2 Baixos 3 - 17820 Banyoles
Tel. 972 570 003 • www.assessoriaavui.cat
6

PVC, ALUMINI I VIDRE
SISTEMES DE CONTROL SOLAR

AUTOMATISMES

TANCAMENTS EXTERIORS

DOMÒTICA I CONTROL D’ACCÉS

Cortina de vidre

Finestres de PVC - Fusta

Pèrgola bioclimàtica

Porta seccional

Porta automàtica
Tanca i porta de jardí

Persiana apilable i orientable

Porta d’entrada

Contra finestra

C/ Sant Andreu, 4 · Porqueres · Tel. 972 090 620 · 669 038 981
info@finestra.cat · www.finestra.cat
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Cinema
“Pacifiction”, d’Albert
Serra, preseleccionada
pels Premis del Cinema
Europeu

Patrimoni gràfic

Projecte Odt, un web de productes i objectes de Banyoles, de souvenirs alternatius
L’objectiu del projecte és donar valor a la nostra ciutat i dotar-la de
peces i objectes que la promocionin des d’un punt de vista més local
i singular. Un producte que es dirigeix a l’individu local, a persones
que, com nosaltres, se senten orgulloses de la seva ciutat i volen fer-ne
bandera, però també que està pensat per a gent amb una sensibilitat
especial que aprecia la qualitat, la singularitat i el disseny.

La 35a edició dels Premis del
Cinema Europeu, un festival de
l’Acadèmia de Cinema Europeu
per reconèixer l’excel·lència en
les produccions cinematogràfiques. Entre els films preseleccionats també hi ha ‘Alcarràs’, de
Carla Simón, i la coproducció
catalana ‘As bestas’, de Rodrigo
Sorogoyen. Els finalistes s’anunciaran el 8 de novembre i els
premis seran entregats el 10 de
setembre a la gala de Reykjavík.

Recentment, hem reeditat una samarreta icònica de la Banyoles
preolímpica, amb la marca turística d’aquell moment, encetant així
una nova línia del projecte que vetlla per la recuperació i la reedició de
peces clàssiques del patrimoni gràfic de la nostra ciutat. Una part del
patrimoni que poques vegades es té en compte i que nosaltres, des del
punt de vista de grafistes, pensem que és important posar-la en valor.

www.odt.enserio.ws
Arqueologia
La campanya arqueològica a
Roca Foradada treu a la llum
més de 350 peces lítiques
El jaciment de Fontcoberta datat del
paleolític mitjà (80.000 - 40.000 aC).
Els treballs han anat a càrrec d’estudiants d’arqueologia provinents
d’arreu del territori espanyol.
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Agricultura
Els pagesos del Pla de
l’Estany alerten que la
sequera d’aquest estiu farà
pujar el preu dels cereals
La falta d’aigua i les altes temperatures han perjudicat molt la
collita de farratges a la comarca.
Un escenari generalitzat arreu
d’Europa, on s’ha collit molt poc
cereal durant l’última campanya.

SANT LLOP
DIVENDRES 2 DE SETEMBRE DE 2022

DIUMENGE 4 DE SETEMBRE DE 2022

19 h / La grUtesca d’Escarlata Circus
Assaig obert al Centre Cívic de Porqueres.
Durada: 50 min. Aforament limitat.
Reserves a www.centrecivicporqueres.cat

11:30 h / Iconografia religiosa
del Pla de l’Estany
Presentació del llibre de Jordi Galofré, Josep M.
Massip i Miquel Rustullet

DISSABTE 3 DE SETEMBRE DE 2022

12 h / Ofici solemne
Amb concert de la coral Les Estunes
del Centre Cívic de Porqueres

17 h / La grUtesca d’Escarlata Circus
Assaig obert al Centre Cívic de Porqueres.
Durada: 50 min. Aforament limitat.
Reserves a www.centrecivicporqueres.cat
19 h / La grUtesca d’Escarlata Circus
Assaig obert al Centre Cívic de Porqueres.
Durada: 50 min. Aforament limitat.
Reserves a www.centrecivicporqueres.cat
21 h / Trio Nilo
Sopar-concert al Rocacorba Foodtruck de Can
Campolier. Preu: 23 €. Reserves: 679 499 463

13 h / Benedicció de les collites
des del pedró de Miànigues
13:30 h / Cobla Bisbal Jove
Audició de sardanes i vermut per a tothom
17:15 h / VI Cronoescalada Biciclista
Preu: 2 €. Inscripcions: info@sonoramusica.com
i el mateix dia a les 16:45 h
18 h / Jocs de taula
19:15 h / Pere Hosta: Dis-order
Activitat familiar
20 h / La Ludwig Band
Concert

I TAMBÉ:
Projecció audiovisual amb la història de Miànigues i sorteig
d’una panera amb productes de proximitat recollits pels veïns
de Miànigues.
* Totes les activitats són gratuïtes excepte el Sopar-concert
amb Trio Nilo al Rocacorba Foodtruck de Can Campolier i
la VI Cronoescalada Biciclista. Les activitats del diumenge
tindran lloc al nucli situat al voltant de l’església de Sant
Romà de Miànigues. Hi haurà servei de bar, crispetes, coques,
gofres i entrepans.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
www.sonoramusica.com
www.facebook.com/FestaSantLlopMianigues
www.twitter.com/stllopmianigues
www.instagram.com/santllopmianigues
info@sonoramusica.com

MIÀNIGUES
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01

inicialment s’havia de celebrar
aquesta competició i es comptarà amb diversos actes amb
l’objectiu de recaptar fons per al
poble ucraïnès.

Dijous

Per a més informació, consulta la
pàgina web banyolesdragonboat.com

Campionat Europeu
de Dragon Boat

Fira

Fira del drac
de l’1 al 4 de setembre /
Parc de la Draga
La Fira del Drac se celebrarà com
a activitat paral·lela al Campionat
Europeu de Dragon Boat.

La setmana del 31 d’agost al
4 de setembre tindrà lloc a Banyoles el Campionat Europeu de
Dragon Boat, un esdeveniment
esportiu de caràcter internacional i gran magnitud.
També es durà a terme la Kyiv
Cup en homenatge a la ciutat on
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Divendres

Futbol

VII Copa de Clubs
del Pla de l’Estany
Divendres 2, dissabte 3 i
diumenge 4 de setembre

Lloc: camp de futbol Munucipal
de Miànigues. Entrada gratuïta

Festa

Festa Major de Vilert
2022
Dies 2,3 i 4 de setembre
Divendres 2 A les 8 del vespre
CAMINADA sopar de carmanyola
Dissabte 3 A les 10 del matí
CAMPI QUI PUGUI baixada en
barca. A la tarda ACTIVITAT PER
JOVES I SOPAR DE VEÏNES I VEÏNS
a la plaça.
A les 10 del vespre concert amb
JOJET I MARIA RIBOT
Diumenge 4 A 2/4 de 12 del matí
OFICI SOLEMNE

www.firadeldrac.com

de l’1 al 4 de setembre
Parc de la Draga

La Fira del Drac se celebrarà com a activitat paral·lela
al Campionat Europeu de Dragon Boat.

En aquesta fira conviuran, entre altres, expositors artesanals, comercials
i foodtrucks, i comptarà amb actuacions musicals, culturals i activitats
esportives i lúdiques, tant per adults com per infants.
CONCERTS DE LA FIRA DEL DRAC
La nevera rosa Dijous 1 de setembre a les 20h
Unite events – Two dj’s Dissabte 3 de setembre de 20h a 23h
10
Didacellist Diumenge 4 de setembre de 20h a 21:30h

SETEMBRE / PROGRAMA D’ACTIVITATS / 2022
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Festa

Turers de 10h a 20h.
Havaneres amb el grup Retorn
a la Pl. Major a les 21:30 h

Visita teatralitzada

Activitat familiar

Dissabte 3. 19:00 h.

Nuptialis

Fes créixer el petit
artista
19 h / La grUtesca d’Escarlata
Circus Assaig obert al Centre
Cívic de Porqueres. Durada: 50
min. Aforament limitat. Reserves
a www.centrecivicporqueres.cat
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Dissabte 3 / 11:00 h

Dissabte
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
participants s’emportaran a casa
una obra acabada, realitzada per
ells mateixos,
Lloc: Oficina de Turisme
Preu: 3€ per persona

Esdeveniment esportiu

Memorial Joan
Canals
Dissabte 3 i diumenge 4

Més informació i reserves a l’Oficina
de Turisme, al 972 58 34 70, per whatsapp al 690 85 33 95

Els habitants de Vilauba estan de
festa! Es casa la filla del propietari. Assistirem, com a convidats
inesperats, a una cerimònia de
casament a la romana. Serà un
casament tradicional seguint els
ritus o les coses es torçaran?
Esperem que al final puguem
brindar per la salut dels nuvis.
Lloc: Vil•la romana de Vilauba
Preu: 5 €/persona
Durada: 1 hora
Informació: Museu Arqueològic de
Banyoles, 972 57 23 61

Festa

Visita guiada
El torneig es dividirà en categories masculina i femenina amb
les seleccions de: Aquitània, Ginebra, Catalunya Central, Girona,
Tarragona i Lleida.

Visita al Parc
Neolític de la Draga
Dissabte 3. 11:30 h

Comerç

Gangues
al carrer
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2 x mut i
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DES 1 m3
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usdeapsetembre
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la
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e
tirOMPT us
ona E a

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

al carrer

Informació i reserves: Museu Arqueològic de Banyoles, 972 57 23 61

A la plaça Major i plaça dels
3 de setembre de 2022

12 HAVANERES AMB EL GRUP ‘RETORN’
A la Pl. Major - 21.30h

Per a més informació:

www.banyolescomerciturisme.cat

EOG_22

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

17 h / La grUtesca d’Escarlata
Circus Assaig obert al Centre
Cívic de Porqueres. Durada: 50
min. Aforament limitat. Reserves
a www.centrecivicporqueres.cat
19 h / La grUtesca d’Escarlata
Circus Assaig obert al Centre
Cívic de Porqueres. Durada: 50
min. Aforament limitat. Reserves
a www.centrecivicporqueres.cat
21 h / Trio Nilo
Sopar-concert al Rocacorba
Foodtruck de Can Campolier.
Preu: 23€. Reserves: 679 499 463

SETEMBRE / PROGRAMA D’ACTIVITATS / 2022

Plaça dels Turers, 12 - Banyoles Tel. 972 57 48 68 / 622 643 101
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13 h / Benedicció de les collites des del pedró de Miànigues
13:30 h / Cobla Bisbal Jove
Audició de sardanes i vermut per
a tothom
17:15 h / VI Cronoescalada
Biciclista
Preu: 2 €. Inscripcions: info@
sonoramusica.com i el mateix dia
a les 16:45 h
18 h / Jocs de taula

19:15 h / Pere Hosta: Dis-order
Activitat familiar

04

Diumenge

rès i tot seguit resoldre enigmes
i reptes amb el mínim temps
possible.

Activitat familiar

Informació: 972 58 34 70, per Whatsapp al 690 853 395

Gimcana digital

Festa

20 h / La Ludwig Band Concert

Visita guiada

El món de les
cigonyes

Diumenge 4 - 11:00 h

Diumenge 4 - 10:30 h

Viuràs una experiència en la que
descobriràs l’entorn del Parc de
la Draga i coneixeràs el nostre
territori, la cultura local i l’esport
de Banyoles. Amb l’ajuda de la
brúixola, hauràs de descobrir on
estan amagats els punts d’inte-
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11:30 h / Iconogra a religiosa
del Pla de l’Estany
Presentació del llibre de Jordi
Galofré, Josep M. Massip i Miquel
Rustullet
12 h / Ofici solemne
Amb concert de la coral Les
Estunes del Centre Cívic de
Porqueres

Coneixerem el seu hàbitat i
costums
Us proposem descobrir una nova
llacuna i uns estanyols que són

SETEMBRE / PROGRAMA D’ACTIVITATS / 2022

l’hàbitat de fauna molt diversa i,
especialment, de les cigonyes.
Explicarem un bonica història,
la del retorn de les cigonyes a la
comarca i, tot jugant i experimentant, coneixerem a fons
aquests ocells tan emblemàtics.
Lloc: camp de futbol Estadi
Miquel Coromina

panyats d’una persona adulta.
Lloc: Museu Darder de Banyoles
Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6
anys, entrada gratuïta.

Fira de la Ramona

Durada: 2 hores
Més informació i reserves: Museu
Darder de Banyoles, Tel. 972574467;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Diumenge 4 / De 10:00 a 20:00
/ Passeig Darder
A la Fira de la Ramona trobaràs
diferents creadors i artesans
davant l’estany de Banyoles.

Arrossada

Activitat familiar

Diumenge 4 de setembre

Arrossada popular
de Centenys
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Dijous

Presentació de la
programació de
cultura Banyoles
tardor hivern 2022
Dijous 8 de setembre, 20 h
Presentació de la programació
cultural, seguidament actuació
musical de Gracià Pedro.
El mateix dia de la presentació
es podran comprar entrades a la
taquilla de l’Auditori amb un 25 %
de descompte.
Preu: Gratuït
Lloc: auditori de l’Ateneu
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Investiguem els
mamífers
Diumenge 4 - 11:00 h.
Vine amb família i descobrirem
a través de l’observació moltes
coses dels mamífers de les nostres contrades. A l’Espai Darder,
coneixerem mamífers de terres
molt llunyanes. A més, te n’enduràs una petita part...
Edat: a partir de 6 anys acom-

Reserva de tiquets: Tel. 972 59 78 00 ajuntament@esponella.cat

Presentació

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

Fira

LA TAVERNA DE XATRAC

Dissabte

Visita guiada
A partir de les 11 del matí JOCS
PER LA MAINADA.
A les 12 del migdia ARROSSADA
POPULAR
A les 6 de la tarda concert amb

Visita guiada al
Museu Darder
Dissabte 10 - 11 h
El 1916 es crea el Museu Darder
amb les col•leccions del vete-
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rinari i taxidermista Francesc
Darder (1852-1918). El 2007 es fa
una remodelació integral. A l’Espai Darder s’explica l’origen dels
museus de ciències naturals. A
l’Espai Estany, les característiques de l’estany de Banyoles.

Edat: a partir de 7 anys
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 de Banyoles, 972 57 23 61; comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Visita guiada

Estudi taller Carles
Fontserè
Dissabte 10 - 19 h

Clàssics la Vall del Terri

III Classic Sprint Pla
de l’Estany
Edat: No recomanada per menors de 7 anys.
Lloc: Museu Darder
Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6
anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hores

Dissabte 10 de setembre

Més informació i reserves: Museu
Darder de Banyoles, Tel. 972574467;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org;

Visita guiada

Vilauba en 3D.
Entrem a la vil•la
romana
Dissabte 10 - 17 h

Festa Major

Festa Major de
Pujals dels Pagesos
Dissabte 10 de setembre i
Diumenge 11 de setembre

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. L’espai ofereix una mostra
d’alguns dels quadres de l’artista, objectes personals, llibres i
fotografies que permeten a qui el
visita conèixer part de l’univers
creatiu de Fontserè.
Preu: Entrada general: 4€ / Entrada reduïda: 2€
Més informació Ajuntamnt de Porqueres Web oficial de l’Ajuntament de
Porqueres IconWeb oficial de l’Ajuntament de Porqueres
Tel. 972 570 102

Festa

Festa Major d’Orfes
Dissabte 10 i diumenge 11

La vil.la fou un centre d’explotació 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 entendrem com eren les habitacions, quin era el seu sistema
de vida i com s’organitzaven els
seus habitants...
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Dissabte 10 de setembre
17h Xocolatada Popular
21h Sopar de Festa Major i concert d’Havaneres amb el grup
Bon Retorn
Diumenge 11 de setembre
11h Ofici Solemne amb el grup
Udols de Llop i seguidament
vermut.

Amb jocs per la mainada, sopar
i ball popular. El diumenge missa
solemne i audició de sardanes!

SETEMBRE / PROGRAMA D’ACTIVITATS / 2022

Diada / Banyoles

Acte institucional
de celebració de la
Diada Nacional de
Catalunya
7 de la tarda
Plaça Major de Banyoles

Organitzen: Ajuntament de Banyoles i
Consell Comarcal de Pla de l’Estany

Diada / Camós

Cantada
d’havaneres
A 2/4 de 10 del vespre a la
plaça de l’Ajuntament

Amb el grup Terra Endins

Palol de Revardit

Sopar de la diada
Dia 10 de setembre de 2022 a
les 21h al Pavelló de Palol de
Revardit.
Sopar gratuït per la gent empadronada al municipi.
Cal reservar el tiquet abans del
dia 7 de setembre a l’Ajuntament
L’aplec de Sant Ferriol:
la cavalcada. Foto; Família Cuyàs
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(972 59 44 48) o bé a la Ferreteria Soler.
Per la gent no empadronada al
municipi, el preu del tiquet és de
12 euros.
Cal portar plat, got i coberts.

Presentació llibre

Baules. Cartes
generacionals
Dissabte, 10 de setembre,
a les 20.00 h, a Can Xerric
(Sala Francesca Bartrina) de
Serinyà.

assegurança i obsequi
Es recomana portar un lot.
+ informació www.cornelladelterri.cat
/ 619706130

11

grup de pagesos i ramaders
neolítics. Lloc: Parc Neolític de
la Draga

Diumenge

Visita guiada

Els recs de Banyoles
Diumenge 11 - 10:30 h

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

Fira

De David Pagès i Cassú i amb
pròleg de Josefina Salord.
Presentat per Vicenç Viñas, professor de català i el mateix autor.

Fem drecera

Marxa nocturna la
Vall del Terri
Dissabte 10 - 20:30 h

Els recs creen un laberint d’aigua
que s’estén per tota la ciutat i
ens parlen de temps passats,
quan van ser responsables del
creixement d’una Banyoles primer pagesa i després industrial.
Al llarg d’aquests passejada
circular podrem conèixer com i
quan van ser construïts els recs,
quins usos tenien, observarem
elements i edificis singulars (rentadors, bagants, molins, el límit,
el tint...) i descobrirem quins
animals els habiten.
Lloc: Oficina de Turisme

Fira de la Ramona
Diumenge 11 - De 10:00 a
20:00 h - Passeig Darder
A la Fira de la Ramona trobaràs
diferents creadors i artesans
davant l’estany de Banyoles.

Xerrada

Conspiració contra
Catalunya
Diumenge 11. 12 h

Més informació i reserves a l’Oficina
de Turisme, al 972 58 34 70, per whatsapp al 690 85 33 95 o a turisme@
ajbanyoles.org

Visita guiada

Lloc: Pavelló de Cornellà del Terri
Preu: 8 € anticipades (inscripcions a www.ceplaestany.cat)
12€ mateix dia a partir de les
19:30h
Inclou entrepà calent, beguda,

18

Visita al Parc
Neolític de la Draga
Diumenge 11 - 11:30 h
En la visita al parc, podrem
entrar a dins les reconstruccions
de les cabanes prehistòriques
i descobrirem el dia a dia d’un

A càrrec d’Stefano Cingolani
Gingolari és un dels autors de
Pseudohistòria a Catalunya, obra
col·lectiva que pretén denunciar,
des del rigor historiogràfic, els
usos i els abusos que es fan de
la nostra història. La conferència
posarà de relleu aquesta mani-
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pulació interessada del passat,
tant per part de l’espanyolisme
com de l’Institut Nova Història.
Lloc: Arxiu Comarcal del Pla de
l’Estany / Gratuït

A partir de 2/4 de 9 del vespre
sopar popular.
Els tiquets del sopar s’ha d’encarregar al whatsapp del Manípul
621.209.109 fins al divendres, 16
de setembre de 2022, indicant
el nom i la quantitat. S’ha de
passar a pagar a la Plaça Major
el dissabte, 17 de setembre de
2022 d’11 a 13h.

Serinyà

Diada Nacional de
Catalunya
Diumenge 11 de setembre, a les
18 h, havaneres a la plaça de
Sant Andreu, amb TERRA ENDINS.
Amb rom cremat per a tothom.

16

Divendres

Festa Major

Festa Major
d’Esponellà
Del 16 al 18 de setembre

Festa Major

Festa Major de
Borgonyà
Del 16 al 18 de setembre

17

Dissabte

Manípul de Manaies

Manaies x Banyoles
Dissabte 17 de setembre

Aprofitant la festivitat de la Mare
de Déu dels Dolors de setembre,
organitza un reguitzell d’activitats per apropar els manaies als
ciutadans de Banyoles.
A les 9 del matí: Despertar
amb la Banda del Manípul de
Manaies. Plaça de les Rodes
D’11 a 1 del matí Tallers a la
Plaça Major
Diferents tallers per introduir
el món manaia a la mainada.
Diferents recorreguts per la plaça
Major i el carrer del Born.
Apunta’t si vols venir a picar amb
nosaltres i fer de manaia, podràs
participar a la sortida de la tarda! Fotografies en un fotoreclam
per col·laborar amb l’associació:
Junts i endavant.
De 5 a 7 de la tarda a la Plaça
Major
Fotografies en un fotoreclam
per col·laborar amb l’associació
Junts i endavant.
A les 7 de la tarda. Sortida
múltiple del Manípul de Manaies per arribar a la Plaça Major,
piquem per: Junts i endavant.
Diferents formacions es trobaran
a la Plaça Major on faran les
evolucions i quan acabin sortiran
juntes de la plaça Major, cap al
carrer Àngel Guimerà, avinguda Països Catalans, plaça dels
Turers, carrer Jacint Verdaguer,
carrer Vallespirans i plaça de les
Rodes.

Per més informació: manaiesbanyoles.
cat i juntsiendavant.org

Visita guiada

Visita al Parc
Neolític de la Draga
Dissabte 17 - 11:30 h.
En la visita al parc, podrem
entrar a dins les reconstruccions
de les cabanes prehistòriques
i descobrirem el dia a dia d’un
grup de pagesos i ramaders
neolítics.
Lloc: Parc Neolític de la Draga
Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6
anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hora
Informació i reserves: Museu Arqueològic de Banyoles, 972 57 23 61; comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Visita guiada

Banyoles medieval:
del carrer al
campanar
Dissabte 17 - 17 h.

Passejarem pels carrers per conèixer com es va fundar Banyoles i com s’hi vivia durant l’edat

19
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SETMANA EUROPEA
DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
BANYOLES - 15 al 25 de
Setembre 2022
Dijous 15
3r CONCURS DE PINTURA
MURAL SOBRE MOBILITAT SOSTENIBLE
Obertura de la convocatòria.
Bases a la web de l’Ajuntament de Banyoles

Divendres 16
PROJECTE TREN-TRAM
GIRONA-BANYOLES-OLOT
Presentació del projecte
a càrrec de la plataforma
impulsora del projecte.
19,00h Museu Darder

Dissabte 17
BICICLETADA FAMILIAR PER
LA VIA VERDA (BANYOLESBORGONYÀ / BORGONYÀBANYOLES)
A Borgonyà: taller familiar
de matrícules i breu xerrada sobre les Vies Ciclables
del Pla de l’Estany.
9,30h Punt de trobada:
Carrer Figueres (plaça davant farmàcia de Can Puig)
GIMCANA “MOVEM-NOS BÉ”
Reptes pel Barri Vell per fer
amb família o amics. Feu el
vostre grup i apunteu-vos!
Obsequi a tots els participants.
20

Inscripcions a la web de
l’Escola de Natura o presencialment ½ hora abans.
17,30h Plaça Major

Dijous 22
PROJECTE BICIBÚS
Presentació a càrrec de
Mou-te en bici-INS Serrallarga de Blanes i AFA de
l’Escola Can Puig.
19,00h Museu Darder

Diumenge 25
(En el marc del Dia de
l’Estany)
VOLTA A L’ESTANY EN BICI
Bicicletada familiar. En arribar, jocs i tallers ambientals per a tota la família.
10,00h Sortida de l’Escola
de Natura
TALLER “LA BICI EN FORMA”
Taller de reparacions bàsiques i nocions de primers
auxilis.
11,00h a 13,00h Parc de la
Draga

SOM MOBILITAT
Demostració del projecte de mobilitat elèctrica
compartida.
11,00h a 13,00h Parc de la
Draga
ORGANITZA
Ajuntament de Banyoles
Escola de Natura de l’Estany de
Banyoles
Mou-te en bici Pla de l’Estany
Emergència Climàtica Pla de de
l’Estany

SETEMBRE / PROGRAMA D’ACTIVITATS / 2022

mitjana i arribarem al monestir
de Sant Esteve on visitarem una
joia del s.XV, l’Arqueta de Sant
Martirià, una de les peces més
remarcables de l’orfebreria medieval catalana.
Edat: a partir de 7 anys
Lloc: Museu Arqueològic de
Banyoles.
Durada: 1,5 hora
Preu: 4 euros; més grans de 65
anys, 2,5 euros; menors de 6
anys, entrada gratuïta.
Informació i reserves: Museu Arqueològic de Banyoles, 972 57 23 61

#Escambell30anys

Festa 30 anys
Escambell💚
Dissabte 17 de setembre

la riba de l’Estany, visitarem les
llacunes del Pla de Can Morgat
fent parada a l’observatori d’aus
i, tot creuant la zona agrícola sota els turons de ponent,
arribarem a l’Església romànica
de Santa Maria de Porqueres i
l’estanyol del Vilar.
Joc familiar dinamitzat de descoberta del barri vell
Voleu saber quina solució van
trobar els habitants de Banyoles
per evitar les disputes per l’aigua? Ho descobrireu jugant amb
nosaltres al joc “Entre la pedra i
l’aigua”. Voltarem pel barri vell i
caldrà buscar coses amagades,
observar, comptar, imaginar,
respondre preguntes, prendre
mides, descobrir... en definitiva,
posar a prova el vostre enginy i
la vostra capacitat de jugar en
equip.
Lloc: Plaça Major / activitat gratuïta

Lloc: Escola de Natura
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

El Rec Major: un
passeig històric i
natural
Diumenge 18 - 11 h

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

Els turons de ponent
A la pista coberta de l’escola
l’Entorn.
Fem 30 anys i ho volem celebrar
amb tu!
després del sopar popular, a
les 23h Nit de concerts amb @
mcmillanrockclub @campikipugui
i dj’s de la casa.
Barra amb preus populars.

18

Diumenge 18 - 10:30 h

Diumenge

Activitat familiar

Entre la pedra i
l’aigua
Diumenge 18 - 10:30 h

Paisatges suaus entre aigua,
boscos i camps.
Començarem la ruta enfilant-los
al Puig de Sant Martirià, un excel·
lent mirador del paisatge lacustre i de les comarques veïnes.
Passant per Lió baixarem fins a

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

21

SETEMBRE / PROGRAMA D’ACTIVITATS / 2022

22

SETEMBRE / PROGRAMA D’ACTIVITATS / 2022

20

Dimarts

Club de lectura

La drecera
Dimarts 20 de setembre / 19h
/ Museu Darder

veu créixer i que sembla perillar,
amenaçat per un nou model de
vida. Conductor: Albert Torrescasana

22

Dijous

Club de lectura infantil

Les germanes
Grémillet
Dijous 22 de setembre / 17 h /
Biblioteca

Amb l’autor, Miquel Martín.
El narrador de la novel•la, tot just
sortit de la infantesa, viu en un
petit poble de l’Empordà. Amb
el pas del temps, replegarà la
seva mirada sobre l’entorn que el

Di Gregorio & Barbucci Les
germanes Grémillet troben una

misteriosa fotografia de la seva
mare embarassada, però qui
és el nadó? L’única manera
d’esbrinar-ho és endinsar-se al
bosc ple de secrets de la família
Grémillet. A banda, comentarem
també les lectures estiuenques.

English Reading Club

Save me The Waltz
Dijous 22 de setembre - 20 h
Biblioteca

By Zelda Fitzgerald During the

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

Kayak del Ter www.kayakdelter.com • info@kayakdelter.com
23
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years when F. Scott Fitzgerald
was working on Tender is the
Night, his wife, Zelda Fitzgerald,
was preparing her own story,
which parallels the narrative of
her husband, throwing a fascinating light on F. Scott Fitzgerald’s
life and work.
Moderator: Matthew Tree

24

Dissabte

Activitat familiar

Avui fem de
Neolítics
Dissabte 24 - 17 h.

Molts secrets. Una única via de
sortida: la veritat. La comèdia
més delirant de la temporada
capgira els plans de dues disposades a passar una gran nit a un
escape room.
Preu: 4’5 €
ESPAI: AUDITORI DE L’ATENEU
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Diumenge

Fira

Fira de la Ramona
Diumenge 25 / De 10:00 a
20:00 / Passeig Darder
A la Fira de la Ramona trobaràs
diferents creadors i artesans
davant l’estany de Banyoles.

Quads Ravós del Terri

Visita a l’interior de les cabanes
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

Cinema / Cicle Gaudí

Escape Room
Dissabte 24 de setembre, 20 h

Quatre amics. Una habitació.

24

Lloc: Zona dels desmais de l’Estany de Banyoles

Trofeu Quad
Resistència
Catalunya

Preu: 2 €
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

18è Dia de l’Estany
Diumenge 25 - 11:30 h.

Diumenge 25 setembre

Resistencia 4 horas.

Benestar

Ioga als desmais
Diumenge 25 - 11:00 h.
Millora la teva qualitat de vida.
Regala’t una dosis de calma i
serenitat, als desmais de l’Estany
de Banyoles.
Amb la pràctica del ioga trobaràs
l’equilibri i el benestar físic, mental i emocional.

A les 10h. davant l’Escola de
Natura
VOLTA A L’ESTANY AMB
BICICLETA
A partir de 2/4 d’11 al Parc de la
Draga
ACTIVITATS AMBIENTALS
Ballada amb en Blauet, jocs,
tallers, demostracions, alliberament d’un animal recuperat...
Organitza i dinamitza:
Escola de Natura de Banyoles

SETEMBRE / PROGRAMA D’ACTIVITATS / 2022

Aplec

Aplec de Sant Miquel
Sesvinyes
Diumenge 25 de setembre

per l’Esclerosi Múltiple

Més info: www.serinya.cat

Visita guiada

Visita al Parc
Neolític de la Draga
Diumenge 25 - 11:30 h.

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

Kebyart Ensemble
Diumenge 25 setembre, 18 h

Jacobo Grinberg va desaparèixer
misteriosament. Les estranyes circumstàncies de la seva
desaparició han donat peu a
múltiples hipòtesis i teories que
han contribuït a ocultar la veritat
del cas. Preu: 3 €
Lloc: Auditori de l’Ateneu

30
L’Artista resident oferirà un
recital que obrirà amb el quartet
que Mozart dedicà al rei de
Prússia i continuarà amb els
quatre moviments per a quartet
que Mendelssohn va compondre
al llarg de la seva vida i el primer
quartet de saxos del reconegut
clarinetista i
compositor Jörg Widmann.
Preu: 12 €
ESPAI: AUDITORI DE L’ATENEU

29

Dijous

Cinema documental

El secreto del
Doctor Grinberg
Dijous 29 de setembre, 20 h

Divendres

Música clàssica

Ds. Octubre

Activitat familiar

El joc #DeBanyoles
Dissabte 1 - 11:30 h.

Divendres 30 - 20 h

Breaking Bach és un concert
sorprenent on es planteja el
repte estètic de trencar amb la
tradició alimentant-se d’influències tan eclèctiques com la
música electrònica, el hip hop,
Carles Santos, Paco de Lucía,
Joan Magrané, Franz Liszt i, com
a fil conductor, Johann Sebastian
Bach. Preu: 10 €
Lloc: Auditori de l’Ateneu

Fira de l’All de
Cornellà del Terri

26

01

Carles Marigó

Fira

El 1994, i en ple clímax de la
seva carrera, el doctor mexicà

+ informació www.cornelladelterri.cat i a les xarxes socials de
l’Ajuntament.

Divendres 30 setembre, dissabte
1 octubre i diumenge 2 octubre.

Tira el dau, avança les caselles,
supera els reptes i respon a les
preguntes. Posa a prova tot el
que saps de Banyoles! Tu i el teu
equip sereu els primers a acabar
de fer la volta a l’Estany?
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’un adult
Lloc: a la Plaça de la Font
Preu: gratuït
Durada: 1,5 hora
Informació i reserves: Museu Arqueològic de Banyoles, 972 57 23 61

02

Dg. Octubre

Activitat familiar

Descobrim els
insectes
Diumenge 2 - 11:00 h.
Quan arriba la primavera i els
insectes ja surten a visitar-nos...
t’atreveixes a classificar-los?
Vols saber com són, què mengen, on viuen, com canvien al
llarg de la seva vida?...en família i
al Museu Darder ho descobrireu.
Ep! Els hi farem una casa...
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Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una persona adulta.
Lloc: Museu Darder de Banyoles
Preu: 5 euros; menors de 3 anys,
entrada gratuïta
Durada: 1,5 hores
Més informació i reserves: Museu
Darder de Banyoles, Tel. 972574467;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Fira

Fira del cop d’ull
infantil
Diumenge dia 2 d’octubre

Al passeig Mas Riera, al igual que
l’any passat.

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

Residència
per a gent gran

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

Tel. 972 58 04 63

27

EXPOSICIONS
LECTURES
FRESQUES
D’ESTIU

FINS AL 15 DE SETEMBRE /
BIBLIOTECA - EXPOSICIÓ

ESCULTURES
TRANSITABLES

FINS AL 30 DE SETEMBRE
EXPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
DE JOSEP MIÀS
Josep Miàs, arquitecte banyolí
fundador del reconegut estudi
MIAS Architects. La mostra, que
posa en relleu obres tan significatives com la remodelació del
Barri Vell, és un recull de les maquetes escultòriques exposades
al Centre Pompidou el 2020 i el
Museu del Disseny el 2021.
Llocs: Espai Can Tarradas i l’Espai Eat Art

28
28

XX CONCURS DE
FOTOGRAFIA DE
LA NATURA
“PAISATGES METEOROLÒGICS”
FINS A L’11 DE SETEMBRE
MUSEU DARDER
Exposició de les millors fotografies presentades en la darrera
convocatòria del concurs.
Organitza: Centre d’Estudis
Comarcals, Limnos, UdG, Museu
Darder, Ajuntament de Banyoles.

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!

BIOGRAFIES

FINS AL 2 DE SETEMBRE /
BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ
Una selecció de novel·les
biogràfiques i biografies de
persones dedicades a l’àmbit de
la ciència, política, esports, art,
cinema, literatura, activisme....
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Cultura

INSPAI publica el llibre Mirades a la col·lecció:
Una lectura contemporània a 100 anys
d’imatges (1860-1960)
Tretze autors rellegeixen amb una òptica actual una selecció de 325
fotografies antigues del Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.
Una lectura contemporània a 100 anys d’imatges (1860-1960). Consisteix
en una selecció de 325 fotografies antigues, en blanc i negre, de deu fons i
col·leccions d’INSPAI.
Les fotografies estan protagonitzades per mirades; instants de felicitat,
equilibris, identitats, grups, avantpassats, multituds, escenes, contrallums, sororitats, absències i dualitats.

Ball de festa major a Cornellà del Terri, 1940-1950. Foto: Rafael Vilarrubias Ros.

ES BUSQUEN voluntaris i voluntàries per col·laborar amb la 14a edició de la Fira
Medieval Aloja de Banyoles, els dies 8 i 9 d’octubre de 2022. Interessats/ades trucar
a l’Ajuntament de Banyoles al telèfon 972 58 40 73, de 8 a 3 h del matí, enviar un
correu electrònic a cgordillo@ajbanyoles.org, o al whatsapp 696 268 667.
29

Participants de la primera Travessia de l’Estany setembre de 1944 a punt per sortir.
Foto: Josep M. Mateu. Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany.
Entrenaments infantils de la Travessia. Autor desconegut (1969). Arxiu Comarcal, col·lecció Lluís Martí.

30

Inundacions a Banyoles any 1982: restaurant Mirallac, discoteca El Cisne,
cases i cotxes negats d’aigua. Foto: Dani Duch. Diputació de Girona.
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ESTIMEM
EL PATRIMONI COMARCAL
Jordi Galofré
(Secció de Patrimoni
del CECB)

CAMÓS:
MASIES I FONTS

Cinc de les nombroses masies de Camós han
estat declarades Béns Culturals d’Interès
Local (BCIL). Quatre estan situades al veïnat
de Sant Maurici: Can Llapart (s. XVII-XVII),
Can Congost (s. XVII-XVII), Can Pigem (s.
XV) i Can Palmes (s. XV-XVII). La cinquena, Can Freixenet o Can Por (s. XIV-XV) es
troba al Pla de la Quintana. Totes elles, tot
i les modificacions, reformes i ampliacions
que han sofert, mantenen diversos elements
originaris, com ara finestres amb arcs, llindes,
inscripcions, arcs, escuts, etc.

Can Pigem.

L’inventari del patrimoni elaborat pel Consell Comarcal esmenta altres masies que
convé protegir. Algunes, com Cal Ferrer, Can
Besalú, Can Mariscot, Cal Rei, Can Ribes,
Can Serrà, Can Paisà o la Torre de Dalt, són
d’origen medieval. Altres són d’època posterior, com Can Bosch (segles XVI-XVIII), Can
Prat de la Mitjavila (s. XVI-XIX), Can Xipis
(s. XVI-XIX), Can Tapis (s. XVII-XVIII) i Can
Pedrers (s.XVIII). Moltes d’elles conserven
elements d’interès, com finestres, llindes
amb inscripcions, portes d’arc de mig punt
amb dovelles, galeries, escuts, espitlleres,
etc. Totes aquestes masies són de propietat particular i, per tant, visitables només
des de l’exterior. Algunes, com Can Ribes,
Can Tapis o la Torre de Dalt, s’han dedicat
al turisme rural.
Hi ha encara més masies d’interès, a Camós.
Però a més de l’agricultura hi hagué a Camós
una certa activitat industrial, que ha deixat
rastres en el molí de Can Milleres (s. XIX),
que va estar en funcionament fins a la dècada
de 1940 i que encara conserva dues moles,
una per al blat i l’altra per a l’ordi i la civada.
No queden rastres, en canvi, de la bòbila de
Can Pepis, però sí que es conserva la llarga
xemeneia (15 m) de la bòbila d’en Ventura,
de principis del s. XX.
Esmentem, per acabar, el pont de la Font del
Salt Dalmau, d’una sola arcada, construït el
1880 sobre el riu Matamors i la Font del Salt
Dalmau, que és un element a protegir, tant
per l’encant del paisatge com per una llarga tradició de fer-hi fontades. És una de les
quaranta-vuit fonts del municipi, algunes de
força anomenada, com la font de Garravar (o
Garrabar) i la font de la Perpinyana, una de
les més antigues de la comarca, que només
raja en èpoques de pluges.
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Oferta de feina!
Pròximament obrirà a Cornellà
del Terri un Supermercat
Spar, i busquen persones
responsables i entusiastes per
dur a terme tasques pròpies
d’un supermercat (caixa,
reposició, fleca, fruita, carn...)
per treballar-hi!
Es valorarà experiència prèvia
en aquest sector, i és necessari
tenir carnet i cotxe propi. Es
poden enviar curriculums a
l’adreça personal@valvi.com
amb l’assumpte “Spar
Cornellà”
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CURSOS TALLERS LECTURA
CASALS CONCURSOS
BANYOLES
Taller de dibuix de
natura per a nens i
nenes de 6 a 13 anys.

DIBUIXEM MAMÍFERS
AL MUSEU DARDER

Dissabte 24 de setembre

Professora: Bruna
Dinarès (il•lustradora
científica)
Horari: de 10:30 h a
13:30 h
Límit màxim de participants: 15 nens i nenes
Organitza: Museu
Darder de Banyoles,
Limnos, Ajuntament de
Banyoles.

CURS PER CONÈIXER
ELS ARBRES,
ARBUSTS I LIANES

Curs per aprendre a
identificar els principals
arbres, arbusts i lianes
del boscos i bosquines
del nostre entorn.
34
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Dates:
Classes teòriques i
presencials
(al Museu Darder de
19:30h a 21h):

30 de setembre (divendres): Les parts vegetatives de la planta.
6 d’octubre (dijous):
La reproducció de les
plantes: flors i fruits.
14 d’octubre (divendres): Principals famílies de plantes llenyoses
I: pinàcies, fagàcies,
salicàcies, betulàcies,...
21 d’octubre (divendres): Principals famílies de plantes llenyoses
II: rosàcies, ericàcies,
cistàcies,...
28 d’octubre (divendres): Exemples i ús de
claus dicotòmiques i
visuals de determinació.
4 de novembre (divendres): Les plantes llenyoses en el paisatge.
Comunitats vegetals. .
Sortides de camp:
15 d’octubre (dissabte): Boscos montans
i subalpins. Anirem al
Ripollès al matí per

conèixer les comunitats vegetals d’alta
muntanya i de tornada
pararem a la Garrotxa,
(de 2/4 de 9 del matí a
5 de la tarda)
29 d’octubre (dissabte):
Boscos riparis del Fluvià
i de la rodalia de l’estany de Banyoles (de 9
a 1 del migdia)
5 de novembre (dissabte): Boscos de terra
baixa, com l’alzinar i
la sureda.(de 9 a 1 del
migdia)
Preu: 50 € (35 € socis
de Limnos)
Inscripcions: museudarder@ajbanyoles.org,
tel. 972 57 44 67
Hora: 19:30 h
Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder de Banyoles
Professorat: Joan Font

CICLE DIJOUS
IL•LUSTRATS

Al llarg de quatre
dijous, a cavall de
setembre i octubre,
realitzarem diferents
activitats relacionades
amb el món dels
àlbums il•lustrats.

Dijous 29 de setembre
/ 17:30h / Biblioteca

TALLER INFANTIL
Il•lustrem junts?

a càrrec de Txell Darné
Taller d’il•lustració on
tastarem diferents
tècniques de creació
artística com el
collage, el llapis de
fusta o l’aquarel•la.

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,

CONCURS

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

UNA BOLETA
GRISA DE PÈL
QUE ES LLEPA
ELS BIGOTETS
QUAN ROSEGA ELS
FORMATGETS

Estrenem sala d'espinning
Més horaris disponibles!

Noves activitats de ball
Ball jove i ball infantil
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educació tecnològica
de Banyoles
Activitats extraescolars
pel curs 22/23:

Alfabetització digital i
mecanografia:
A partir de 3r de
primària.

Robòtica:

Robòtica 1: de 6 a
9 anys (1r a 3r de
primària).
Robòtica 2: de 9 a
12 anys (4t a 6è de
primària).
Robòtica maker: de 12 a
16 anys (1r a 4t d’ESO).

Creació de videojocs:
Videojocs 1: a partir de
3r de primària .
Videojocs 2: a partir de
1er d’ESO.

Inici dels cursos: A partir del 5 de setembre
Més informació i horaris
a www.espaitic.cat
Tel.: 691 96 88 67
info@espaitic.cat

AJUDES AL TRANSPORT
Si tens entre 16 i 25
anys, estudies 1r de
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batxillerat, grau, cicle
formatiu o un PFI a
Girona, Barcelona o
Olot, i ets de Banyoles,
pots demanar l’ajuda
al transport. El termini
de presentació de
sol•licituds és del 5 al
30 de setembre, i ho
pots fer telemàticament
a través de la seu electrònica de l’Ajuntament
de Banyoles o presencialment a l’Oficina Jove
+ info: plaestanyjove.cat

BEQUES EQUITAT

Aquest mes de setembre es convocaran les
beques Equitat per a
estudis universitaris.

BUS NIT OLOT

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

TÈCNICA D’OCUPACIÓ
JUVENIL

Busques feina? Et
podem ajudar! T’oferim
orientació laboral,

recerca de feina i formacions. Contacta amb
la Roser!
+ info: 672 386 866 /
rguiu@plaestany.cat / @
promocioterritorialccpe
(Instagram)

FES-TE EL CARNET
JOVE DBNY

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

CAL DRAC CENTRE
COL•LABORADOR
LABDOO

L’Oficina Jove del
Pla de l’Estany – Cal
Drac participa en la
xarxa Labdoo. Labdoo
és una xarxa social
col•laborativa que té per
objectiu donar una nova
vida en l’àmbit escolar
a ordinadors portàtils
reciclats.

CASAL cívic i
comunitari
Programació setembre a
desembre

ARTS ESCÈNIQUES I
MUSICALS:

Teatre musical: dilluns
a les 19.15 h amb Martí

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

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

CUINA:

Cuina de tardor: dimarts
a les 19h 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 i a les 10.30 h
(organitza AGGB)

SALUT I BENESTAR

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

Cursos gratuïts
d’anglès i francès –
sector turístic

Cursos gratuïts
d’anglès (B1 intermedi)
i francès (A2 bàsic)

(establiments turístics,
hostaleria, restauració,
etc.). Tots dos cursos

són presencials i es fan
els dilluns al matí de 9
a 12 a l’EOI de Banyoles.
En aquest període de
tardor, comencem
les classes el 26 de
setembre i acabem el 12
de desembre.
Info: 972 584 929

Cursos
22/23

NOVES TECNOLOGIES

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

FORMACIÓ AL LLARG
DE LA VIDA

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

INSCRIPCIONS I
INFORMACIÓ

De l’1 al 8 de setembre
Presencialment al
Casal Cívic i Comunitari
Banyoles o trucant al
972571162
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CORNELLÀ
ACTIVITATS
ATENEU CULTURAL
VALL DEL TERRI
De dilluns a divendres,
de 15 a 17 h. Obert.
Sessions de jocs de
taula.
Divendres 2 de setembre, 19 h. CLUB DE
LECTURA
Divendres 16 de setembre, de 19 a 21 h. REUNIÓ SECCIÓ PATRIMONI
Dissabte 17 de setembre, de 12 a 13 h.
“VERMUT A LA PLAÇA”.
Dijous 22 de setembre,
18 h. Xerrada divulgativa: MORT DIGNE i VOLUNTATS ANTICIPADES
Divendres 23 de
setembre, de 19 a 21 h.
TERTULIA: El model de
recollida de residus
Dissabtes 10, 17 i 14 de
setembre, de 11 a 13
h. Tallers de robótica
ROBOTERRI

PORQUERES
CASAL GENT
GRAN

DINAR PER LA DIADA

Dissabte, 10 de
setembre de 2022
A les 14h a Can Carreres
38
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I tot seguit ball amb
Àngel Puertas.
Preu socis: 15 Euros i
Preu no Socis: 20 Euros.

SERINYÀ
Inscripcions obertes
HATHA-IOGA

D’octubre a juny
Dia: dimarts i divendres,
de 19 a 20.15 h
Preu: 1 dia 35 €/mes
- 2 dies 50 €/mes
A càrrec de Ra
(Raül Carracelas)
Inici: dimarts 5
d’octubre

PILATES

D’octubre a juny
Dia: dimarts, de
19 a 20.30 h
Preu: 35 €/mes
A càrrec de
Leslie Rekow
Inici: dimarts 5
d’octubre

ETNOBOTÀNICA

D’octubre a juny
Dia: dimarts, de
19 a 20.30 h
Preu: 35 €/mes
A càrrec de Laura Sitjà
Inici: dimarts 5
d’octubre

MÚSICA I MOVIMENT

Per a nens de P3 i P4.
D’octubre a juny
Dia: divendres, de
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16.45 a 17.30 h
Preu: 35 €/mes
Inici: divendres
7 d’octubre

SENSIBILITZACIÓ
MUSICAL
D’octubre a juny
Dia: divendres, de
16:45 a 17.30 h
Preu: 35 €/mes

LLENGUATGE MUSICAL

D’octubre a juny
Dia: dilluns, de
17 a 18.45 h
Preu: 35 €/mes
Inici: dilluns 3 d’octubre

CORAL

D’octubre a juny
Dia: dijous, de
20.30 a 23 h
Preu: 15 €/mes
Inici: dijous 6 d’octubre

CURS D’EXCEL

D’octubre a desembre
Dia: dilluns, de 19 a
20.30 h Preu: 60 €
Inici: dilluns 3 d’octubre

APRÈN A COSIR

D’octubre a desembre
Dia: dimecres,
de 19 a 20 h
Preu: 20 €
A càrrec de Pilar
Carreras.
Inici: dimecres
5 d’octubre

EL CICLE DE LES
PLANTES D’HORTA

Del 6 al 27 d’octubre
Dia: dijous, de 19 a
20.30 h Preu: 35 €

FEM PASTA FRESCA

Dia: dissabte 8
d’octubre, de 10 a 13 h
Preu: 15 €

INICIACIÓ A
L’ENQUADERNACIÓ

Dia: dissabtes 5 i 11 de
novembre, de 10 a 13 h
Preu: 40 €

SCRAPBOOK:
ÀLBUM D’HIVERN

Dia: dissabtes 22 i 29
d’octubre, de 10 a 13 h
Preu: 35 €

TALLER DE MEMÒRIA

Reiniciem les sessions el
dijous 15 de setembre,
de 15.30 a 16.30
h, a Can Xerric.
Inscripcions i més
informació a l’Ajuntament
(972 59 31 28).

FEM CAMÍ

Dimarts 13 i 27, a les
15.30 h. Passejades en
grup per a la gent gran.
Activitat quinzenal.
Gratuïta.

PALOL DE
REVARDIT

CLASSES PARTICULARS

DIBUIX, PINTURA, RETRAT, CARICATURA

BERENAR ANIVERSARI
CASAL DE GENT GRAN

13 de setembre de
2022 a les 18:00h al
Local del Casal.
Amb motiu del 9è
aniversari convida,
a totes les persones
més grans de 65
anys del nostre
municipi, al berenar de
celebració. Confirmeu
la vostra assistència
a l’Ajuntament (972
59 44 48) o al mateix
Casal, fins el divendres
9 de setembre.

xpaugratacos@gmail.com
Tel. 691 204 713
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PACKS femenins

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

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

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

35 €

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

59€

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

89€

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

PROMOCIÓ

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

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

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

ESTÈTIC MÒN

C/ Colom, 1
17820 Banyoles
www.esteticmonreservas.es
Tel. 972 574 543
Tel. 686 904 533
41
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ESPECIAL
CURS 22-23
L’agenda us desitja un
nou curs ple de noves
descobertes experiències,
coneixements i vivències
positives.
Per obrir les portes al
coneixement, la cultura
l’amplitud de mires, la salut, el
benestar, la creativitat, etc...
Les teniu ben a prop!!
Gaudiu-les!!

El nivell acadèmic dels alumnes Catalans cau en
totes les competències. –La Vanguardia 4 agost.
Matemàtiques i l’Anglès son els pitjors rendiments.

Problema? - Tenim una solució.

Adults – Joves- Nens.
Converses – exàmens –repàs
escolar.- Aquí parlaràs.
Carrer Canat 95
Tel. 972-571522
johnandjohnbanyoles@gmail.com
www.johnandjohnbanyoles.com
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Això és el que passa en
una aula Montessori

VOLS VEURE-HO?

Visites guiades en horari lectiu

www.montessori-palau.net 43
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xpaugratacos@gmail.com
Tel. 691 204 713
44
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CLASSES

D’ANGLÈS
A BANYOLES
PROFESSORS 100% NADIUS

Taxa d'aprovats

del 100%
per als exàmens de Cambridge English

C L A S S E S A MB
ACTIVI TATS
La majoria de les classes són
basades en jocs, projectes i
activitats pràctiques!

Els
teus fills
han de
millorar
el seu
anglès?
A la nostra escola a Banyoles, els
nens, nenes i adolescents aprenen
anglès d’una manera ràpida,
parlant constantment mentre
juguen a jocs i fan projectes
motivadors.

SPE A K ING
Maximitzem el temps de
speaking, augmentant la
fluïdesa i la confiança!

NO H E U D E
COMPR A R L L I BRE S
No haureu d’invertir en la
compra de llibres i material
d’aprenentatge.

WWW.BNYLC.COM
INFO@BNYLC.COM
+34 681 028 936
PASSEIG DE LA GENERALITAT
20, 17820 BANYOLES
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L’Escola Multiesportiva és l’extraescolar estrella del Consell Esportiu destinat als nens
i nenes de 3 a 12 anys de totes les escoles del Pla de l’Estany i Besalú.
L’objectiu és que a través d’una oferta poliesportiva de qualitat s’ajudi a millorar el
desenvolupament motriu, personal i emocional de l’infant.
L’activitat extraescolar es duu a terme a les escoles i tenint en compte el projecte
curricular de cadascuna d’elles, amb la finalitat d’actuar en la mateixa línia i seguir el
seu funcionament.
El programa, coordinat pel Consell Esportiu del Pla de l’Estany i dissenyat conjuntament
amb les AMPA i AFA dels centres educatius, pretén promoure les activitats físiques i
esportives, també, amb una besant educativa.
Les propostes que s’ofereixen són MULTIESPORT i BALL I RITME, pel seu caràcter
polivalent i educatiu.
Per altre banda, també s’ofereixen disciplines més específiques com són, l’ ESCACS i
l’ HANDBOL en alguns grups de 1r a 6è de primària.
I és que pels grups de grans, el Consell Esportiu coopera amb entitats esportives de
la comarca per donar a conèixer l’entitat, la modalitat esportiva i els beneficis de practicar-la. Concretament aquest curs els col•laboradors són el Club Escacs Banyoles i
el Club Handbol Banyoles.
46

47

Tot per l´escola
Curs 2022-23
Avda. Països Catalans, 227 Tel. 972 57 53 10
48

LLIBRETES, RETOLADORS,
CARPESANS, MOTXILLES, PINTURES...

OBRIM DE DILLUNS A DISSABTE MATÍ I TARDA

Vols aprendre a muntar a cavall?
Si el que vols és que els més petits aprenguin a
practicar un esport divertit i intens i alhora es
relacionin amb la naturalesa, no ho dubtis.
Les activitats en la naturalesa ensenyen als nens el
respecte i amor pels animals, creant una relació de
complicitat, confiança i de respecte mutu. Els beneficis de l’equitació són físics, psicològics i socials.

Dimarts i dijous de 17:00 h
a 18:30 h per 55€ mes

Tel. 628 940 815 • Gmail: genetscalcau@gmail.com • Esponellà/Centenys • @_hipicageca

ta’t
n
u
Ap

Club patinatge Artístic Porqueres
C/ Montseny s/n • 17834 Porqueres, Girona Tel. 669 716 180 (Pilar) / 649 150 559 (Irene)
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Escola
de Ballet
CONCEPCIÓ GRATACÓS
MATRÍCULA OBERTA A PARTIR DEL 5 DE SETEMBRE
DE 7 A 9 H DE LA TARDA

48 anys de ballet a Banyoles
Carrer de la Barca, 17 - baixos • 17820 Banyoles • Tel. 972 572 541 / 636 665 490
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Els cavalls estan experimentant una creixent repercussió en la societat.
Tant en l’àmbit de l’esport, lleure, ensenyament,
turisme, equinoteràpia, relació cavall- persones, han
experimentat una evolució molt gran a nivell global
i en les nostres comarques en particular.
Els beneficis que aporten els cavalls amb la seva
sensibilitat són inqüestionables:
L’educació cap el seu respecte i benestar. La formació en les seves necessitats i etologia (comportament) dirigit a les persones que s’acosten a aquest
apassionant món del cavall. El pes econòmic creixent
que es deriva d’aquestes activitats genera riquesa i creació de llocs de treball en les nombroses
professions que envolten als cavalls: cuidadors,
professors, guies, terapeutes, genets, ferradors,
criadors, domadors, fabricants de pinsos, farratges,
veterinaris, hípiques, transportistes, manteniments
i serveis auxiliars varis, i un llarg etcètera.
A EQUINATUR estem implicats en aportar a tot
aquest procés des de fa mes de 20 anys una experiència de creixement personal.
Els cavalls son l’eina perfecte per fer i formar millors
genets i amazones, millors professionals, però per
sobre de tot, millors persones.
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EQUINATUR es un centre de
formació i club esportiu. Ofereix:
CLASSES D’EQUITACIÓ en les
disciplines de DOMA CLÀSSICA,
SALT D’OBSTACLES, i les diverses modalitats de WESTERN.
Formació, entrenament, preparació
i exàmens dels galops dels genets.
RUTES A CAVALL des-de 1 hora fins
a 7 dies. Passejades en carruatge,
celebracions i esdeveniments. Colònies i crèdits escolars i universitaris.
FORMACIÓ REGLADA AMB CURSOS DE CAPACITACIÓ PROFESSIONAL PER PERSONES ATURADES,
JOVES I PERSONES TREBALLADORES 100% SUBVENCIONADES.
• Cura i maneig del bestiar equí.
• Guia eqüestre per entorns naturals
• Realitza FORMACIONS A
MIDA en els àmbits de:
• Protecció i coneixement
dels entorns naturals.
• Cura, maneig i alimentació de
la ramaderia, amb una assignatura especifica de maneig
del bestiar a cavall.

Per informació:
www.equinatur.com • Tel. 609435108 • info@equinatur.com
Camí de Martís s/n • 17852 SERINYÀ (Girona)
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AUGUST COROMINAS
Professor de la Universitat de Múrcia i de la Universitat Autònoma de Barcelona i acadèmic emèrit
i membre del Senat de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

CONSTRUIM EL FUTUR DESITJAT
Quan neix un ser humà, nen o nena, sempre
em pregunto com serà el seu futur. Serà bon
ciutadà? serà bon professional? tindrà l´ofici
de cuiner? tindrà fills?... Les preguntes venen
perquè un nou nat no té passat. Té un petit present i tot el futur del món... Pot construir el seu
futur... Però per a construir el seu futur precisa
formació, ajuda de familiars, salut...
Al principi necessita
cures i nutrició amb llet
maternal o maternitzada.
Ha d´aprendre a caminar, a parlar, i s’han de
posar les vacunes corresponents. Segurament
anirà al Jardí d’Infància
a jugar, i a socialitzar-se
amb els companys.
Segurament tindrà constipats, grips, diarrees i
patologia banal.
Als 3 anys iniciarà l’escola primària. Començarà
educació i formació. Encara que no ho sembli
és molt important la seva formació i protecció
contra accions externes indesitjables. Fins els
6 anys farem promoció de la salut, relacions
interpersonals, mostrar i rebre efecte, escoltar
als altres. Sempre serà molt important la família, l´escola mai pot substituir-la, una s´ha de
interaccionar amb l’altre.
Després d’una etapa de creixement i evolució,
s´inicia una etapa de molt canvi: l’adolescència,
on hi ha un procés de maduració i “revolució
hormonal” on aquestes s´activen en quantitat
. Hi ha un desenvolupament psicològic, emocional i social. És un període dinàmic de gran
renovació on és van definint les formes adultes.
En les noies s’expressa en la menarquia i en
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els nois en la pol•lució. És una època en que es
necessiten molts nutrients, es aconsellable la
dieta mediterrània, augmentar l´exercici físic i
evitar l’embaràs i el consum d´alcohol. Vigilar
també la salut emocional i cuidar-la evitarà mals
majors en l’edat adulta.
És l’època de reunió dels adolescents en els
famosos “botellons”. Hi ha canvis en l’alçada i
el pes , en la composició
de greix i massa muscular
en homes (estil atlètic) i
en les noies el desenvolupament dels pits i els
malucs. En els barons es
duplica el cor. Augmenta
la capacitat i la pressió
arterial. El cervell adquireix la mida d´adult.
Hi han 3 etapes de l’adolescència: primera (10-13
anys); adolescència mitjana (14-16 anys) i adolescència tardana (1719). En aquestes edats hi ha moltes relacions
interpersonals, acceptació de la imatge corporal,
desig d’independència i adquisició de valors
humans, ètics i culturals. És en aquesta etapa
on s’estructura l’autentica dimensió humana, la
moral, i va evolucionant el caràcter.
MESTRES I PROFESORS. En els darrers anys de
formació tenen una influencia decidida sobre
el futur del adolescent. Per això dic que els
docents necessiten vocació, empatia, honestedat i molta paciència. Poden fer, juntament
amb la família, molt bé o molt mal en la vida
d’un/a jove/a.
UN FUTUR PLE DE FELICITAT EN EL TREBALL I EN
LA FAMÍLIA!

Encetem un
nou curs!!

Plaça Major, 16, Banyoles
972 57 46 02
@tallerjoandepalau
www.tallerjoandepalau.com

Tornem amb noves propostes artístiques. Tallers de pintura a partir de 6 anys.
Tallers d’adolescents i adults. Obertura dia 5 de setembre’22.
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Festival a la cuina

Neus Sala

Conill al romesco
Ingredients per a 4 persones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100gr polpa de nyora.
15 atmetlles torrades.
15 avellanes torrades.
1 cabeça d’alls.
3 tomàquets madurs.
1 llesca de pa de pagès.
1 cull. pebre vermell dolç.
1 conill tallat a octaos.
1 ceba.
250g xampinyons sencers.
julivert
Sal, pebre.
Oli d’oliva verge extra.
Vinagre.

Recepta:
1. Per fer el romesco començarem escalivant la cabeça d’alls i els tomàquets madurs al forn a
una temperatura de 180º durant uns 30 minuts.
2. Posarem la polpa dels alls en un recipient per triturar, juntament amb els tomàquets nets de
pells i llavors, la llesca de pa de pagès fregida, les atmetlles i avellanes, la polpa de nyora, una
culleradeta de pebre vermell dolç, un raig de vinagre i l’oli d’oliva. Tot això ho triturarem i ho
reservarem.
3. Per altra banda salpebrarem el conill, i el rossejarem en una cassola en abundant oli fins que
quedi ben daurat. El reservarem.
4. En aquest mateix oli hi sofregirem una ceba tallada ben petita i quan estigui transparent i
hi afegirem el conill. El cubrirem amb brou de verdures o bé aigua i la salsa de romesco. Ho
deixarem coure tapat durant uns 40 minuts a foc molt baix. En els últims 10 minuts de la
cocció hi afegirem els xampinyons i una mica de julivert picat.

Consells:
Deixar reposar d’un dia per l’altre perquè quedi més gustós.
També es pot utilitzar qualsevol carn blanca com ara pollastre, picantons o porc.
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GASTRONOMIA DE TERRITORI
GASTRONOMIA DEL PLA DE L’ESTANY
GASTRONOMIA DE NATURA
GASTRONOMIA DE PERE ARPA

CAN MOTES
RESTAURANT

RESERVES al 872 591 721 • www.hotelcasaanamaria.com
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ETS FELIÇ? ET SENTS
REALITZAT/DA EN LA
TEVA VIDA?

recerca i pràctica mèdica en diferents àmbits,
a la dècada de 1930 va descobrir 38 remeis
naturals, que d’una manera molt suau i senzilla,
ens ajuden a restablir la nostra salut mitjançant
l’equilibri de les nostres emocions.

Si has respost que si, et felicito, ets una persona
privilegiada! Moltes persones ens sentim perdudes en algún moment de la nostra existència,
desitgem que alguna cosa sigui diferent a la vida
o bé les circumstàncies actuals ens fan sentir
infeliç@s, trist@s, emprenyats,... I, encara que
pugui semblar un tòpic, canviar la teva vida és
a les teves mans.

Les flors de Bach son una teràpia complementària que es fonamenta en quatre principis
bàsics: senzillesa, autoajuda, emocions como
arrel de la malaltia i elecció personalitzada
dels remeis. Els remeis son naturals, no creen
efectes secundaris i es poden combinar amb
qualsevol altre tractament, tenint en compte
que contenen un petit percentatge d’alcohol.
La teva salut física i emocional és important,
aprèn a gestionar-la amb les flors de Bach i
com acompanyar a la teva familia i amics, i, si
vols, fer consulta profesional de flors de Bach.
La terapia floral és a l’abast de tots i totes. A la
Formació de flors de Bach, acreditada pel
Centre Bach d’Anglaterra, que inicia a l’octubre a Gestalt Banyoles, coneixeràs les 38 flors
de Bach i com aplicar-les a diferents etapes
vitals i circumstàncies de la vida quotidiana.
Aprendràs a fer preparats personalitzats per a
tu i per acompanyar la teva familia, amics i, si
ho desitges, fer una consulta professional con
a Practitioner Bach

Sovint canviar el que vivim no és possible (separació, canvi de feina, conflicte familiar, dol,
...), però si que podem ser conscients de com
reaccionem al que ens passa, acollir les nostres
emocions i canviar la nostra reacció al que
estem visquent. Les flors de Bach et permeten
justament això: identificar les teves emocions
i equilibrar-les mitjançant un preparat floral
personalitzat.
El doctor Bach fou un metge anglès que va
buscar incansablement una cura natural per
la malaltia. Després de més de vint anys de

Formació flors de Bach:
un dissabte al mes de 10 a 19:30 hrs
Inicia dissabte 22 octubre
Facilita:
Alba Sagarra
Més informació:
647486333 - 699127451
hola@albasagarra.com
www.gestaltbanyoles.com

ALBA SAGARRA

Psicòloga, BFRP i formadora de flors
de Bach acreditada pel Centre Bach
d’Anglterra. Ballarina i terapèuta
corporal
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Osteopatia
Julia Serra

Rosa Garcia

Massatge i Teràpies
Ayurveda i Par Biomagnètic
Montse Barbena

Estiraments de cadenes
musculars
Carina Coll

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

Mindfulness Individual i Grupal
(sessions setmanals i intensius)

Teatre Laboratori, Cant i
Dansa extàtica.
Júlia Mora

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

Marta Casarramona

gestaltbanyoles@gmail.com
699127451 / 679382827
www.gestaltbanyoles.com

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

Plantes, flors
i planters d’horta
Josep Pla Caldas
Gerent i Administrador
T 685 459 743 josepplacaldas@gmail.com
www.planteriflors.es

Tel. 972 58 10 93

MERCATS SETMANALS
Dimarts VERGES • Dimecres BANYOLES • Divendres CELRÀ
• Dissabte STA. CRISTINA • Diumenge QUART
Venda ambulant
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Hort

Sembrarem i plantarem escaroles, espinacs, bròquils, cols, bledes,
cebes,... Recollirem tomates, pebrots, ravanets, porros, enciam,
escarola, mongetes,...Les tomates de penjar s’han de treure a rams
i posar-les en un lloc sec. Les escaroles s’han de regar amb molta
freqüència, si no volem que s’espiguin. Els trossos de terra sense
plantar s’hi pot sembrar un adob verd(fenc, sanagrecs civada,..),
per protegir el terreny i matar les males herbes. A la primavera
l’enterrarem i i aconseguirem un adob de grans qualitats fertilitzants. Comença la verema. Recol·lecció de fruits (prunes, pomes,
figues, nous, castanyes, mores per a fer confitura).

Jardí

El puput al
setembre emigra
cap al nord i centre
d’Àfrica, i retorna al
febrer

Sembreu: pensaments d’hivern i crisantems. Planteu rosers. treieu
els bulbs i tubercles de varietats no resistens al fred i enmagatzameu.los en un lloc fresc. Feu esqueixos de crisantems i heures.
Separeu de la planta mare els brots dels clavells i planteu-los.
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ENERGIA VERDA

Ara sí, carrega amb Agrienergia
Cada vegada, som més conscients de
la necessitat de no dependre dels combustibles fòssils, contaminants i a més
associats a circumstàncies geopolítiques
que no controlem.

Treballem amb fabricants de prestigi,
tenint cura tant de la part tecnològica
com de la integració del carregador a
l’entorn, i som instal•ladors certificats
d’aquestes marques.

És per això que augmenta la venda de
vehicles elèctrics, sense emissions, silenciosos i comparables en prestacions als
vehicles tradicionals.
Però, una vegada tens el cotxe elèctric,
l’has de carregar, i la solució no és només
connectar-lo a la xarxa amb un endoll
estàndard.

Oferim càrrega segura, amb proteccions
elèctriques incorporades i modulació de
la línia, per tal d’evitar pics de potència o
sobretensions, i també càrrega intel•ligent,
ja que el carregador s’adapta a la potència
contractada, i, a més, discrimina i elegeix
les hores més adients per a carregar,
segons els preus horaris de l’electricitat.
Finalment, aquesta solució de càrrega és
integral des d’un punt de vista mediambiental i econòmic, doncs, si tens energia solar, es connecta amb la instal•lació
fotovoltaica, i aprofita els excedents de
generació solar per a carregar el vehicle.
I com a elements addicionals del servei
d’Agrienergia si contractes amb nosaltres
la càrrega del teu cotxe elèctric, t’oferim
un preu especial per l’electricitat, el nostre Pla VE, i la possibilitat d’informar-te
de la convocatòria de subvencions i tramitar-te-la si vols.

La càrrega del cotxe elèctric pot necessitar una potència superior a la contractada
en un habitatge, i pot generar pics de càrrega i consum no desitjats, i que podrien
fer malbé a la instal•lació elèctrica.
Per això és important combinar el vehicle elèctric amb una infraestructura de
càrrega adequada i segura.
Des d’Agrienergia, conscients del creixement del vehicle elèctric, i des de la nostra
voluntat d’oferir als clients els serveis
energètics que necessitin, amb qualitat,
professionalitat i els coneixements del
món de l’energia que tenim, hem fet un
pas endavant per oferir, ara sí, un servei
integral de càrrega intel•ligent, segura
i eficient per a vehicles elèctrics. Amb
solucions innovadores i adients per a càrrega individual o col•lectiva, a empreses,
comunitats de veïns, hotels, etc.
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T’animem a conèixer més de la nostra
solució per a vehicles elèctrics a la nostra web www.agrienergia.com/tarifamobilitat/
Ja ho saps, ara sí, carrega amb nosaltres,
carrega amb Agrienergia!

Ara sí,

carrega amb Agrienergia

compromís | persones | energia

www.agrienergia.com/carrega_amb_agrienergia
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INTANGIBLES

I en el final d’un estiu que semblava impertorbable en el temps, hi trobem
l’inici d’una imminent “hivernització” social. Anys enrere parlaríem de síndrome
postvacacional, però després de la pandèmia en la que ens trobem (si més no
de “consciencia”) i de no haver-nos reubicat en la nova realitat... Avui podríem
dir que la frustració sobre el devanir és el gran obstacle a superar. L’element
clau, el nostre rival és la por. Fictícia i, a la vegada, existent ens l’han introduït
a foc lent els mitjans de comunicació. Clar que sempre hem conviscut amb el
neguit de un apocalipsis econòmic, financer, social, climàtic, nuclear... Però fins
on recorda servidor mai com els moments que ens trobem avui dia. Tot el que
sustenta anteriorment és emocional. Per tant, per menys que ens toqui el sol,
per més llargues, fosques, fredes, sigui el que estigui per venir... hem de ser
més valents que mai i no caure en la desesperació. Aquest estiu hem postergat
el que està per venir per després de vacances i dona la sensació que abans
hi hauria una aturada general indefinida per falta de mòbils (ai com ens tenen
absorbits) que per falta de productes bàsics que posessin en qüestió la nostra
supervivència. Segurament vivim en una hipocresia i demagògia sobre el món
que ens trobem, jo tinc clar que el món no el podem canviar, però en els petits
canvis en el nostre entorn més immediat podem crear un món millor. Davant el
problema hem de trobar l’oportunitat, si ens enfonsem cada cop que el món
ens falla no sortirem mai de l’aigua. La vida ens dóna un cop i renunciem allò
que estimem? En el pròxim hivern, en el camí a “Mordor” ha arribat el moment
de proposar un canvi de consciència. Trencar cadenes, no allargar agonies,
pors, temors, pel que hagi de venir (que és fictici!!!). Treballs per superar l’estrès
de la inacció de no expressar emocions, sentiments, pensaments,... A les flors
se les rega amb aigua fresca, doncs nosaltres ens hauríem de preguntar i ser
conseqüents sobre allò que potser que no ens deixa dormir, fer/desfer, viure,
ser feliç... Perquè al final això és l’ho poc que importa. La cerca de la felicitat
no com estat, en tot cas com activitat. Avui dia hi ha una obsessió malaltissa
on ens fan creure que la felicitat és un dret i no una aspiració. I això porta a
frustracions i a la vegada sofriments. Alguns es consolen dient que la felicitat
està en les petites coses... Sobre allò de “l’olor del cafè del matí, els ocells que
canten,...” No necessàriament estar content comporta ser feliç. Treballem
el que estigui per venir i no ho posterguem gaire més, que les pors no se’ns
mengin. Que el “postureig” sigui l’anècdota i no la nota. Per acabar recordo
un aprenentatge que em va transmetre aquest estiu una ànima bessona: “la
persona que més necessitava, em va ensenyar que no necessitava a ningú.”
Després si que ens necessitem uns amb els altres, però abans comencem en
la pròpia acceptació!!! I com diu una bella cançó... “quan acaba el ball és quan
comença la música.” Siguem valents.
Miquel Sois
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DESPRÉS DE MES DE 30 ANYS AL CARRER MURALLA, LA SEU DE CÀRITAS
DEL PLA DE L’ESTANY CANVIARÀ D’UBICACIÓ TEMPORALMENT.
Després de mes de 30 anys al carrer Muralla, la
seu de Càritas del Pla de l’Estany canviarà d’ubicació temporalment. Ens traslladem als locals de
la Parròquia de Sant Pere. El canvi ve motivat per
la propera reordenació urbanística de la zona de
la Muralla, que suposarà l’enderrocament de la
nostra seu i la cessió dels espais necessaris per a
la nostra tasca en la nova construcció.
Tot i no saber encara la data de començament
de les obres, el precari estat de l’edifici i el
voler fer el trasllat amb tranquil•litat ens
ha emprès a prendre la decisió. També
hem decidit fer el trasllat a l’estiu per
no trobar-nos en haver de fer-ho a mig
curs amb el trasbals que això suposaria
sobre tot pel centenar d’infants, joves i
adults que cada setmana atenem al serveis educatius de Càritas.
Ara només ens queda trobar un espai cèntric
pel Rober, que sigui de fàcil accés i a l’abast de tota
la població. Des d’aquí fem una crida per si algú
ens pot facilitar aquest espai, que es un dels mes
visitats i on s’ha generat un lloc de trobada molt
important que ha propiciat altres activitats, com
diversos tallers molt ben valorats pels participants.
El convent de la Divina Providència on hem
estat fins ara, constava de l’església, el convent de
clausurà i el col•legi per a nenes que va funcionar
fins els anys 70 (abans de la guerra civil havia
sigut mixta) i va continuar com a parvulari fins
a principis dels 80.
Segons escriptura de 1993 les monges clarisses
regalen l’espai a la parròquia de Santa Maria dels
Turers per tal que sigui destinat a fins socials en

la línia de Càritas Parroquial de Banyoles, que
fins aquell moment treballava des de els locals
de la parròquia.
En aquests 30 anys l’edifici ha sofert diverses
reformes per acollir els nous programes que s’han
anat implementant i per fer-lo mes agradable i
acollidor amb l’ajuda d’empreses i entitats de la
comarca, condicionant aules, despatxos, fent el
possible perquè totes les persones que atenem
i que treballen amb nosaltres, nens i
nenes, persones grans, personal tècnic
i voluntari, poguessin estar en les millors
condicions possibles tot i les mancances
estructurals. Aprofitem l’ocasió per donar
les gràcies a totes les persones i entitats
que durant aquests anys ens han ajudat
a millorar les nostres instal•lacions.
Canviem de seu, a l’espera de poder tenir un
nou espai, modern i funcional un cop acabades
les obres de la zona de la Muralla. Ens fa il•lusió
perquè ens permetrà millorar l’atenció a les persones, però no podem negar que la Divina Providència tindrà sempre un lloc al nostre cor, amb
els seus desperfectes i inconvenients, perquè ha
sigut casa nostra durant molts anys, la casa per
on han passat milers de ciutadans cercant ajuda
i suport, on han trobat sopluig i comprensió en
un moment difícil de les seves vides.
El nostre objectiu, siguem on siguem, en edificis nous o precaris es sempre el mateix: acollir,
acompanyar, donar eines per sortir de l’exclusió
social. I esperem continuar comptant amb el
suport dels ciutadans i Institucions de la comarca
per continuar-ho fent.

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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AQUEST ANY 2022, S’HA INAUGURAT A
BANYOLES SOL IXENT, UN ATENEU POPULAR.
Sol Ixent és un espai que sorgeix de la voluntat
i la il•lusió de treballar per a la transformació social. Neix, doncs, amb la idea de construir un projecte assembleari, autogestionat i
transversal, d’oci alternatiu, cultura popular i
sobretot de militància. Un espai segur on totes
les persones es puguin sentir acollides i amb
implicació de la comunitat. Per tant, és un espai
que vol lluitar pels valors propis de
l’associació des de les relacions humanes, de respecte i
d’horitzontalitat, vetllant per
la pluralitat i transversalitat.
L’Ateneu treballa interdisciplinàriament, en xarxa i de
manera transversal a través
de comissions de treball
i assemblees, pel desenvolupament social i cultural de les persones del
territori, per promoure la
transformació social i per
potenciar l’enxarxament i
l’acció comunitària.
Sol Ixent no és un espai de reproducció de
patrons tradicionals, ni es vol quedar estancat,
sinó que busca la creativitat i la innovació. La
funció comunitària és molt important, ja que
entén la comunitat com a un actor clau per a la
transformació, tant pel que fa a solidaritat, com
a justícia social i progrés cap al benestar social.
Aquesta associació es basa en el foment d’un
espai reivindicatiu i d’opinió crítica. Un lloc
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per aprendre, on aportar, rebre, construir de
manera conjunta i transformar la ciutat en
allò que des de l’Ateneu es té com a ideari d’un
model just de societat.
Actualment, l’horari d’obertura de l’espai és
els divendres de 19 h a 22 h i periòdicament s’organitzaran activitats que vagin en consonància
amb els valors i objectius del projecte. Fins al
moment s’ha realitzat l’acte d’inauguració, amb el concert de “Primer
Infant” i la representació de teatre
espontani del grup “La Foguera”,
una sessió oberta de costura dels
coixins de l’Ateneu, i la presentació del llibre TransgresorXs
de Bru Madrenas.
Si tens idees, vols conèixer millor el projecte o
t’interessa saber d’on bé
el nom “Sol Ixent”, NO
DUBTIS EN VENIR!
Pots posar-te en contacte amb l’Ateneu a través del
correu electrònic (solixentateneupopular@
gmail.com) o de l’Instagram (@solixentateneupopular). També podràs trobar més informació del projecte i la feina que es va fent a
la pàgina web (https://sites.google.com/view/
sol-ixent-ateneu-popular). I si ja tens clar que
vols formar part de l’Ateneu i vols implicar-te
en les necessitats socials i polítiques del teu
poble, fes-te sòcia!

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

LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
ESTÀ LATENT

Portem uns mesos on la por està més instaurada
que mai a les dones. Se’ns està privant del dret
a sortir de festa i gaudir de l’oci. Les punxades
acaparen titulars a la premsa. Però no només no
estem segures als espais d’oci, tampoc estem
segures als nostres barris,
amb els nostres veïns.

La violència masclista
s’està accentuant al llarg
de tot el territori i quan
sembla que més consciència social hi ha sobre
aquesta problemàtica
més casos de violència
es produeixen. Al Pla de
l’Estany no podem oblidar
l’assassinat per part de la
seva parella a una veïna
de Porqueres. Tampoc la
investigació de violació
a dues dones el passat carnaval del mes de
març. I ara ens trobem
amb la notícia ocorreguda a Banyoles aquest
mes d’agost on un home de 52 anys ha estat
condemnat per haver abusat sexualment de
dues nenes de tretze anys i per difusió de pornografia infantil.
Però, no podem oblidar que si aquests casos
continuen passant és perquè hi ha un sistema
patriarcal que no castiga ni la violència ni l’abús
sexual. Recentment, s’han fet públiques diverses sentències judicials amb unes condemnes
irrisòries que no contemplen cap reparació de

danys cap a les víctimes ni són condemnes
exemplars pels violadors. Alguns dels casos més
mediàtics han sigut la condemna a dos policies
de 40 i 41 anys per haver abusat sexualment
d’una jove de 18 anys aprofitant-se de la seva
posició de poder. També, hem pogut conèixer la
sentència a un home per
haver abusat sexualment
de la seva treballadora.
Tots aquests homes han
estat condemnats a cursos de reeducació sexual.
Alhora, no hem de deixar de costat tots els
espais que intenten procurar llocs segurs per les
dones. Espais que acaben esdevenint trinxeres
per totes les dones que
han patit violència o que
necessiten construir una
vida que valgui la pena
viure. Una vida de llibertat, esperança, lluny de
la violència patriarcal de la societat.
Al Pla de l’Estany hi ha molts espais que procuren
construir llocs segur i la Xarxa Feminista del Pla
de l’Estany n’és un d’ells. Per aquest motiu, us
animem a participar dels diferents actes que
s’organitzen al llarg del territori. L’organització,
l’autodefensa, la formació són eines imprescindibles per crear espais segur per totes les dones.

Meritxell Castro @urdine
il·lustració: Laura Farlete
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TRANSFÒBIA: LA
PERILLOSA PORTA
D’ENTRADA A
L’EXTREMA DRETA
Guillem Lloret i Triola @lloretitriola
El 6 d’octubre de 1991 van apallissar i assassinar
la Sonia Rescalvo Zafra al Parc de la Ciutadella, a Barcelona. Potser us sona el cas: la sèrie
Crims de TV3 va dedicar-hi un capítol d’aquesta
temporada. La van matar una colla organitzada
de neonazis que sortien a les nits a apallissar
persones. En deien sortir a “tocar el tambor”
pel soroll que feien les seves botes colpejant els
cossos de les seves víctimes. Aquest assassinat
va ser un crim d’odi: la Sonia va ser assassinada
només per ser una persona trans.
La Sonia havia fugit de Cuenca (la seva ciutat
natal) amb 16 anys, expulsada per la seva família
i la societat rural, i s’havia refugiat en l’anonimat de la gran ciutat que era Barcelona. Allà,
però, sense possibilitat d’integrar-se al gruix
de la societat, va ser forçada a la prostitució i
a dormir al carrer.

Han passat els anys i les persones trans han
anat guanyant drets que els havien privat. La
transsexualitat ja no es considera un trastorn
mental, les persones trans menors d’edat ja
poden canviar-se el nom al DNI… Sempre amb
una dura oposició de la dreta: al Parlament de
Catalunya no se’n va poder parlar fins al 2004.
Ara, a ple 2022, l’extrema dreta vol bloquejar la
nova Llei Trans a través d’una estratègia molt
diferent: fer veure que ells són els vertaders
defensors del col•lectiu de lesbianes, gais i bisexuals apinyant-se en contra de les persones
trans com a enemic comú. El clàssic de dividir
l’adversari.
Divideixen amb discursos de por contra el
col•lectiu (“Imagina’t que et fas una operació
de reassignació de gènere i te’n penedeixes”,
“ara deixarem entrar els homes al lavabo de
dones i que ens violin?”). Discursos per tots
els públics, no us penseu que només ataquen
persones sense estudis. Des dels laboratoris de
Vox fabriquen des de memes a llibres per a lectors “intel·lectuals” (com els que promouen els
escriptors d’extrema dreta José Errasti i Marino
Pérez Álvarez). Tots busquen el mateix: tornar
a definir la transsexualitat com una malaltia i
arraconar-la a la marginalitat. Retrocedir a una
època de repressió i atacs.
Fa quatre o cinc anys, en una terrassa d’una
discoteca de Londres m’ho explicava un amic.
“M’agrada molt el concepte queer”, deia l’Elliot,
“perquè, per primera vegada a la vida, no m’he
de definir”. Jo li havia preguntat si se sentia noi
o noia aquells errors de principiant que hem
fet tots. “No sé què em sento”, va dir, “només sé
que, des que vaig identificar-me com a queer,
soc feliç”.
I és que, en el fons, va d’això. Del dret a ser
feliços.

@evolutionofelliot
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www.saloyang.com

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

LA REBOTIGA DEL MOBLE

BOTIGA DE SEGONA MÀ, ANTIGUITATS I
VINTAGE C/Badalona, 37 - 17820 Banyoles
Mòb: 646 292 566 Fix 972 10 63 97

ANUNCIS PER PARAULES publiqueu gratuïtament lagendabanyoles@gmail.com
LLOGO PIS CENTRIC,
3 habitacions, 2 lavabos, cuina, menjador,
traster, calefacció. Tel:
633225529
LLOGO / VENC
LOCAL
De teràpies amb moltes possibilitats, 63 m2.
Totalment equipat.
C/ Figueres, 41
Telefòn: 608106805

ETS EMPRENEDORA/
OR? T’agrada treballar
lliure d’horaris, respectant el medi ambient?
Truca’m 686 832 402 i
t’ho explico.
LA PROTECTORA
D’ANIMALS DE
BANYOLES
Tenim molts gossets
que busquen amos.
Tel. 639 970 004

BUSCO PLAÇA DE
PARKING
a prop de la Vila Olímpica contacteu per
whattsap 646 963 671

BUSQUEM CASES I
PISOS DE LLOGUER al
Pla de l’Estany. Finques
Manel. Tel. 686 283 574
/ 627 449 095

RESTAURACIÓ
i decoració de mobles
i objectes, pressupost
sense compromis. tel.
667940819
www.obrador3a.com

PARATAULA menjar a
domicili a Banyoles i comarca. www.parataula.
com

MEDIADORA
FAMILIAR
(separacions, herències, negocis familiars)
Montse Magin Telèfon
676 539 546, Joan Maragall 16 Porqueres.

BAR RESTAURANT
EL TAPEO DE
BANYOLES
Busca cuiner/a
Envieu curriculum a:
xaronoque@gmail.com

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

LLOGUEM trasters a
Banyoles de 10 m² aproximadament.
Tel. 686 283 574Interessades Tel. 609 134 931
BUSCO FEINA NETEJA
Tel. 632 468 047 - 654
782 578
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Guia comercial de l’A a la Z

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

A ALIMENTACIÓ
A ASSESSORIES
C CONSTRUCCIÓ I MATERIALS
E ESTÈTICA

A

Assessories

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

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

PINTURA INTERIOR
I EXTERIOR
Tel. 656 796 191
eugenpanait11@gmail.com
house-cobstruction-1.jimdosite.com
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www.bangolo.com
Tel: 657 85 63 45
Av. Països Catalans, 124
17820 Banyoles
info@bangolo.com

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

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

Construció
i materials

arquitectura tradicional
contemporània

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

FISCAL• LABORAL
COMPTABLE
ASSEGURANCES • JURÍDICA

C

L LLIBRERIA PAPERERIA
M MODA
O ÒPTIQUES
P PERRUQUERIES

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

E

Escoles

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

F

Fleques i
pastisseries

CONCEPCIÓ
GRATACÓS
Escola de Ballet

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

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

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

Acadèmia

GAMMA

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

CURS D’ESTIU

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

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

OBRIM LES INSCRIPCIONS EL 2 DE MAIG

E

Estètica

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

BRIOIXERIA • CAFETERIA
CREPERIA • ENTREPANS
PASTISSERIA • DEGUSTACIÓ
C/ Àngel Guimerà, 11
BANYOLES
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Fleca i Pizzeria
Pizzes artesanals amb farines
ecològiques i productes bio.
Carrer Fontcoberta, 1 - Melianta
Tel. 972 57 85 53

I

Immobiliàries

Només es viu una vegada,
nosaltres et mostrem on
Plaça Turers, 15
17820 Banyoles
Tel. 972 57 04 74
609 77 81 39
650 74 85 39
www.immobiliarialacaseta.cat

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

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

I

Instal·ladors

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

finques banyoles
COMPRAVENDA D’IMMOBLES
LLOGUERS I ADMINISTRACIÓ
COMUNITAT DE VEÏNS
Pg. de la Indústria, 32, baixos
17820 Banyoles
Tel. 972 57 52 02
info@finquesbanyoles.com
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Carrer Porta Turers, 6
www.pisosicasesbanyoles.cat
info@pisosicasesbanyoles.cat
Laura Mónico Roca
646 939 297
Tati Miret Costabella
659 925 836

IMMOBILIÀRIA I ARQUITECTURA

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

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

L’altell
Ens agrada
llegir

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

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

Pere - Albert

Tel. 972 575 664

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

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

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

Des de 1959

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

IMPREMTA • COPISTERIA

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

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

LL

I

Llibreria Papereria i
Reclam publicitari

Informàtica

Telecomunicacions




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

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

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

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

M

Moda
Roba per la llar
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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

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

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

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

O

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

S

Salut i benestar

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

C/ Jacint Verdaguer, 45
17820 Banyoles 697 218 339

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

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

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

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

T

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

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

PLANXA
I PINTURA

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

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

P

Perruqueries

planchisteriaproject@gmail.com

P

Perfumeria
i Sabons

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

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

C/ Barcelona, 2 - baixos
17820 BANYOLES (Girona)
Tel. 972 573 861
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RESTAURANTS
DEL PLA DE L’ESTANY

CAN BERNAT

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

T 972 57 04 98

BAR RESTAURANT
BORGONYÀ

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

T 972 59 48 94

RESTAURANT
LA CARPA

Podreu fer el vostre àpat amb les
millors vistes de l’estany de Banyoles, Passeig Darder /sn. info@
restaurantlacarpa.com
Banyoles

T 972 58 28 25

T 972 593 083

RESTAURANT
L’ESPORTIU BRASA

RESTAURANT
TABERNA
LA PARRA

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

Fleca - Bar - Restaurant
Esmorzars i menús diaris. Cap de
setmana carn a la brasa. Parking
per a clients
Av. Doctor Tussell, 2
17852 Serinyà

T 661 798 191

Plaça de les Rodes, 41 Banyoles

972 57 15 00 / 650 56 20 21

QUATRE FOCS

Tots els divendres de juliol, sopar i
música en viu.
Especialistes en brasa.
Menú de migdia 14€
Dilluns i dimarts tancat
Pujals dels Cavallers, 23
Cornellà del Terri

T 972 59 40 97

L’ALL

Esmorzars de forquilla. Menú
diari. Menjars per emportar.
Dinars i sopars d’empresa
Carrer E, 6, Cornellà del Terri

T 972 59 51 01

CAN MASONET

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

T 972 59 40 98

PUNT DE TROBADA
EL POLÍGON

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

T 972 58 27 14

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

T 633 978 322

T 972 59 40 80

MAS FERRER

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

T 972 59 40 23

BAR PIZZERIA
NUMIDIA

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

T 632 969 063

CAN SELVATÀ

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

CAN MET

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

T 972 68 02 01

STRALL

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

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

CAFETERIES, BARS,
DE COPES I TAPES

T 629 421 935

EL BAR DEL CÍVIC
Gastrobar

CAN PONS

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

Plaça Major, 7
Banyoles

T 972 57 27 90

T 661 798 191

BAR - FRANKFURT
TRAMVIA

Passeig de Mossèn Lluís Constans,
278 Banyoles

T 972 57 53 90
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CAFÈ LA PEDRERA
Carrer d’Isaac Albèniz, 36, 17834
Mata

T 972 01 01 14

EL TAPEO

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

T 972 58 14 72

IRIS

Croisanteria - cafeteria
Pl. Estudis, 9 • 17820 Banyoles

T 972 57 10 94

BAR EL CAPRITX
Avinguda de Girona, s/n
Cornellà del Terri.
Tancat diumenge tarda

T 972 59 47 70

BADA

PUNT DE TRO

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

Menjar per
emportar

C/ Paper, s/n Tel. 972 58 27 14 - 17820 Banyoles
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