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El calendari i 

el santoral

4

 OCTUBRE

L’1 d’octubre o 1r d’octubre és el dos-cents setanta-
quatrè dia de l’any del calendari gregorià i el dos-cents 
setanta-cinquè en els anys de traspàs. Queden 91 dies 
per finalitzar l’any. Es perden prop de dos minuts i 44 
segons de llum cada dia, entre el que es perd amb 
l’albada i la posta de sol Amb els primers freds moren 
molts insectes. Altres animals de sang freda i de bosc, 
sargantanes, gripaus, lirons..., s’amaguen per hivernar. 
La tardor del 2022 ens farà parlar de planetes. Júpiter 
i Saturn es veuran amb l’inici de l’estació i seran vi-
sibles des de casa nostra sempre que les condicions 
meteorològiques acompanyin. 

El canvi d’hora enguany, el cap de setmana del 29 i 
30 d’octubre. La matinada del diumenge 30, quan el 
rellotge marqui les tres de la matinada el farem tornar 
a les 2 h

 DITES POPULARS

A la tardor ni fred, ni calor.

Si vols tenir un bon favar sembra per la 
Mare de Déu del Pilar.

Les mosques per Sant Narcís (dia 29), 
en cada picada en mates sis.

Quan al octubre plou, el rovelló es mou. 

Octubre tronat, hivern nevat.

Dimarts 4 Sant Francesc d’Asis
Dissabte 15 Santa Teresa

SANT MARTIRIÀ
Conte la tradició que aquest sant era florentí i que la seva ciutat no sentia 
per ell la devoció que mereixia. Una nit es va aparèixer a dos joves i els va 
demanar que portessin el seu cos a un monestir de monjos benedictins, 
vora del qual hi havia una font que mai no s’aixugava. Els dos nois van 
posar el cos del sant dins d’una caixa de fusta i van començar a cercar el 
convent amb la font. Així van arribar a Banyoles, on hi havia dos menestirs 
benedictins a les ribes del llac, les fonts del qual mai no han deixat de 
rajar. Els nois van creure que havien trobat finalment el lloc i van lliurar la 
relíquia a un dels convents. Aquella mateixa nit, però, enmig d’una gran 
resplendor i d’una melodia suau i harmoniosa, que va embalsamar l’aire 
d’una aroma molt dolça, una processó d’àngels va dur les relíquies del 
sant a l’altre convent, el dels monjos negres, on han estat fins ara.

Dilluns 24 Sant Martirià
Disabte 29 Sant Narcís

OCTUBRE / CALENDARI / 2022
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CENTRE D’OPTOMETRIA  TERÀPIA VISUAL, I AUDIOLOGIA
Hores convingudes: Tel. 972 584 986    696 596 807

C/ Born, 14 - banyoles@vistaoptica.com

L’EQUIP DE 
VISTAOPTICA 

BANYOLES US DESITJA 
UNA BONA FESTA 

MAJOR!!! 
I US ANIMA A FER UNA 

REVISIÓ AUDITIVA 
GRATUÏTA!
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Cinema
Els arqueòlegs de la 
Draga fan prospeccions 
a la vora occidental de 
l’Estany per delimitar-hi 
un possible assentament

L’investigador de l’Institut Ca-
talà de Paleoecologia Humana 
i Evolució Social (IPHES) 
Jordi Revelles ha explicat que 
els sondejos que es van fer fa 
uns anys van evidenciar uns 
nivells d’incendis i de cultius 
de cereals que fan pensar que a 
prop d’aquests camps hi havia 
un assentament del Neolític 
final, fa uns 4.700 anys.

Premis
Fatou Kanteh, Banyolina de l’Any per la 
seva contribució a la promoció de l’es-
port femení

Els guardons també han reconegut la trajectòria de l’entitat Ei, 
gent!, l’empresa Durbanis com a millor iniciativa empresarial, i 
l’investigador Miquel Duran com a millor iniciativa social.

Els guardons han reconegut la seva contribució a la promoció i 
difusió de l’esport femení, així com el seu compromís social per al 
foment de la pràctica esportiva.

Nascuda a Banyoles el 1997, Fatou Kanteh va debutar amb 14 anys 
amb el primer equip femení de la Unió Esportiva Porqueres i, 
després d’aconseguir el campionat de lliga amb el club, va fitxar 
per l’EDF Logroño, amb qui va aconseguir el campionat de lliga de 
segona divisió i l’ascens a la màxima categoria femenina. La tem-
porada 2019-2020 va fitxar per l’Sporting de Huelva, equip amb el 
qual, després de dues temporades, el maig passat va ser subcam-
piona de la Copa de la Reina. Aquesta temporada, la cinquena a 
la màxima categoria del futbol femení, ha fitxat per al Villareal. 
També ha debutat a la selecció nacional femenina de Gàmbia, 
el país natal del seu pare, i on ha impulsat el ‘Projecte Gàmbia’, 
per fomentar l’esport entre els i les joves del país facilitant-los 
material esportiu.

Notes 
informatives

OCTUBRE / NOTES INFORMATIVES / 2022

Movilitat
Banyoles inverteix més 
d’un milió d’euros en mi-
llores a la xarxa ciclable 
de la ciutat

Entre les principals actuaci-
ons, s’hi inclouen la construc-
ció de nous camins escolars 
com els de les escoles Camins 
i Can Puig; els arranjaments 
dels carrils bici de l’estany o 
del carrer Girona i la cons-
trucció de la nova via verda 
Girona- Serinyà.
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Cortina de vidre

Porta seccional

Tanca i porta de jardí

Persiana apilable i orientable

Pèrgola bioclimàtica

Porta d’entrada Contra finestra

Porta automàtica

Finestres de PVC - Fusta

SISTEMES DE CONTROL SOLAR

TANCAMENTS EXTERIORS

AUTOMATISMES

DOMÒTICA I CONTROL D’ACCÉS

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

PVC, ALUMINI I VIDRE

OCTUBRE / NOTES INFORMATIVES / 2022

Medi natural
El Consorci de 
l’Estany realitza 
treballs de restau-
ració ecològica 
i de recuperació 
paisatgística a 
l’entorn de l’esglé-
sia de Porqueres

Les actuacions han de perme-
tre la restauració ecològica i 
paisatgística d’unes finques 
situades al sud-oest de l’Es-
tany de Banyoles, concreta-
ment entre l’església de Santa 
Maria de Porqueres i la làmina 
d’aigua de l’estany.

Celebració
Can Ralita 
celebra 100 anys 
d’història

Can Ralita de Banyoles és una 
d’aquelles excepcions que 
permeten mantenir la fe en els 
negocis familiars. Compleix 
cent anys, amb el traspàs de la 
tercera a la quarta generació. 
La Maria Carme Casadevall va 
cedir les regnes a la seva jove, 
la Roser Trull, esposa d’en Xavi 
Ralita, besnet de la parella 
fundadora de l’establiment, 
el 1922.

Biblioteca
La nova Biblioteca a la 
Providència tindrà un 
mínim tres plantes i es 
preveu que multipliqui 
per cinc l’espai actual

El programa funcional hi 
planteja espais com una sala 
d’activitats, sala d’exposicions, 
espai per a entitats, una cuina 
o un espai per joves, entre 
altres usos.  

Bàsquet
Banyoles dedica un 
mural a la Ciutat del 
Bàsquet Català

Al pavelló de la Farga on es 
concentra majoritàriament 
les activitats de bàsquet a la 
ciutat. L’artista Olga de l’Àguila 
ha estat l’encarregada de 
pintar-lo.
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Comerç
La papereria Can Blanch 
de Banyoles abaixa la 
persiana per la jubilació 
dels propietaris

Després de tres generacions 
i més de 100 anys de feina, 
Josep Blanch i Anna Sanmartí 
s’acomiaden de l’històric nego-
ci de la plaça dels Turers.

El negoci el va començar el 
seu avi que es dedicava a fer 
carros i carretes a principis 
del segle XX. Amb el temps 
va veure que els ingressos 
escassejaven i va decidir co-
mençar a vendre alguns diaris 
i revistes. Un model que van 
continuar els fills i que ha 
acabat a les mans d’en Josep i 
la seva dona, l’Anna Sanmartí. 
La falta de continuïtat en el 
negoci familiar els ha obligat 
a tancar i, de moment, no hi 
ha previst cap traspàs.

L’alcalde Miquel Noguer i la re-
gidora de Promoció Econòmi-
ca Anna Tarafa, acompanyats 
de la presidenta de l’associació 
Banyoles Comerç i Turisme, 
Dolors Busquets, han traslla-
dat l’agraïment de la ciutat als 
propietaris de la Papereria Can 
Blanch. Moltes gràcies per la 
vostra dedicació i contribució 
al teixit comercial de Banyoles 
al llarg de la vostra vida.

Joves
Subvencions per al 
pagament del lloguer per 
a joves fins a 36 anys

Com sol·licitar-la?
En línia a https://bit.ly/
lloguerjoves.

Presencialment demanant 
cita prèvia a l’Oficina Local 
i Comarcal d’Habitatge de 
Banyoles o trucant al 
972 58 48 16

Mobilitat
TEISA elimina la parada 
del carrer Pau Claris de 
Barcelona i la reubica 
amb més estacions en 
zones properes

Des d’ara, i després de dècades 
en funcionament, els banyo-
lins que viatgin a Barcelona 
no podran parar a Pau Claris, 
però hi haurà noves parades 
al carrer Aragó, la Gran Via i a 
prop de Sants Estació.

OCTUBRE / NOTES INFORMATIVES / 2022

Bona 
Festa 

Major!
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La teva botiga de roba interior, t’esperem 
amb les millors marques.

Moda íntima muralla C/ Muralla, 20  Tel. 972 576 367      

Bona Festa Major!
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01 
DISSABTE

 Santa Teresa Infant

FIRA
FIRA DE L’ALL DE 
CORNELLÀ DEL 
TERRI

Dissabte 1 octubre i 
diumenge 2 octubre.
+ informació www.cornelladel-
terri.cat i a les xarxes socials de 
l’Ajuntament.

ACTIVITAT FAMILIAR
DIA DE L’ESTANy
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

ACTES
1 D’OCTUBRE

10h Esmorzar per a tothom 
davant de l’escola Bora 
Gran de Serinyà
11h Lectura del manifest.

ACTIVITAT FAMILIAR
EL JOC # DE 
BANyOLES

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?

 Dissabte 1 d’octubre
 Plaça Major
 11:30 h

 gratuït

Informació i reserves al Museu 
Arqueològic, al 972 57 23 61

FESTIVAL
FESTIVAL17820
La Local Cooperativa 
(Vermut Electrònic)
12h-14h Oniria Sister 
(Rhythm Control 
Barcelona)
14h-15h La Calor (Live!)

Activitats
Octubre
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Preus populars!

Bona Festa Major!

Plaça de la Font, 5 Banyoles
Tel. 972 57 03 20
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Recinte De Barraques
18h-19h Bustins
19h-21h Lydia Vilas
21h-22h Caseti (Live!)
22h-23h Atico Corp (Live!)
23h-00h Craig Stainton 
(Live!)
00h-01h Pina (Live!)
01h-03h Cybersonic & 
Chris Borau
Artistes visuals Xavier 
Gibert i VideoCratz

02 
DIUMENGE

 Ángels de la Guarda

FIRA
FIRA DEL COp D’ULL 
INFANTIL

Dia: 2 d’octubre. 
Lloc: passeig Mas Riera 
(davant LIDL). 

CAMINADA
FEM DRECERA!
crespià

Els itineraris estan senya-
litzats i adaptats perquè 
persones de totes les edats 
puguin descobrir el nostre 
entorn natural, patrimonial 
o cultural.

 Diumenge 2 d’octubre
 Crespià
 10 h

 5 euros

+informació i inscripcions: www.
ceplaestany.cat

ACTIVITAT FAMILIAR
DESCOBRIM ELS 
INSECTES 

Amb l’arribada de la tardor 
són molts els insectes que 
surten a visitar-nos... t’atre-
veixes a classificar-los? 
Vols saber com són, què 
mengen, on viuen, com 
canvien al llarg de la seva 
vida?... doncs veniu amb 
família al Museu Darder i 
ho descobrireu. Ep! No ho 
diguis a ningú però els hi 
farem una casa...

 Diumenge 2 d’octubre
 Museu Darder
 11:00 h

 5 euros

Més informació i reserves al Mu-
seu Darder, al 972 57 44 67

VISITA GUIADA
RUTA DE LES 
pESqUERES 

Les pesqueres són 
elements indissociables 
del paisatge de l’Estany. 
Coneixerem quan es van 
construir i per a què ser-
vien, reviurem anècdotes 
i tindrem l’oportunitat de 
visitar-ne algunes per dins.

 Diumenge 2 d’octubre
 Oficina de turisme
 11:00 h

 activitat gratuïta

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

FIRA
FIRA DE LA RAMONA 

A la Fira de la Ramona tro-
baràs diferents creadors i 

ACTIVITATS



15

OCTUBRE / PROGRAMA D’ACTIVITATS / 2022

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

Bona Festa Major!
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artesans davant l’estany de 
Banyoles.

 Diumenge 2 d’octubre
 Passeig Darder
 de 10:00 a 20:00 h

CINEMA
UN AMOR 
INTRANqUILO

Projecció emmarcada a la 
campanya “La diversitat 
ets tu”
La Leila i en Damien s’esti-
men amb bogeria. Tots dos 
lluiten per mantenir unida a 
la família tot i la bipolaritat 
d’en Damien. Encara que 
ell mai podrà oferir-li el que 
ella desitja.

 Diumenge 2 d’octubre
 AUDITORI DE L’ATENEU
 18 h

 gratuït

05 
DIMECRES

 Sant Plàcid

ITV 
UNITAT MòBIL ITV 
DE CICLOMOTORS
Dia: 5 d’octubre del 2022. 
Hora: de les 9 a les 12 del 

migdia. Lloc: plaça de les 
Rodes. Reserves a citapre-
via.cat i al telèfon 972 49 
29 12

06 
DIJOUS

 Sant Bru

XERRADES DE SALUT 
qUE CAL SABER DE 
LA HIpERCOLESTE-
ROLÈMIA?
A càrrec de la farmacèutica 
Carme Busquets

 Dijous 6 d’octubre
 a l’Ateneu la Vall del Terri  
 17h

XERRADA
UN pASSEIG pER 
LA HISTòRIA 
DELS ÀLBUMS 
il·lustrats

A càrrec de Marta Roig.
 Dijous 6 d’octubre 
 Biblioteca
 17:30h 

trobada / fontcoberta
CERCLE DE
SOMNIS
Una trobada on compar-
tirem els nostres somnis i 
aprendrem maneres d’apro-
fitar el que ens aporten.

Activitat gratuïta mensual
A càrrec de Josep M Cabra 
Roca (Psicòleg).

 Dijous 6 d’octubre 
 Espai Jove del pavelló de 

Fontcoberta
 18:00h 

Inscripcions: 659 212 839

07 
DIVENDRES

 Mare de Déu del Roser

 XIV FIRA MEDIEVAL 
FANTÀSTICA
Veure programa a la pàg. 36

TEATRE
EL MÉS BONIC qUE 
pODEM FER

Sixto Paz Produccions amb 
Pau Roca. La Carmen Uron-
do Ezcurrechea va escapar 
de dues guerres, va ser 
tinent de l’exèrcit Roig i va 
viure la clandestinitat i l’exili.

 Divendres 7 octubre
 La factoria d’arts
 20 h

 12 euros

ACTIVITATS
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XERRADA
CICLE OBJECTIU 
2030, pER UN 
pLA DE L’ESTANy 
SOSTENIBLE

S’analitzen els problemes 
ambientals que afecten a 
nivell planetari i es fan pro-
postes per fer de la nostra 
comarca un espai més 
sostenible.
Què és l’economia cir-
cular? A càrrec de Maite 
Ardèvol, coordinadora 
d’Economia Circular i Sos-
tenibilitat a ACCIÓ.

 Divendres 7 octubre
 Museu Darder de Banyoles 

i en directe per youtube
 6 de la tarda

 ACTIVITAT GRATUÏTA

08 
DISSABTE

 M de Déu del Remei

TALLER
INFÀNCIA I 
EMOCIONS 

Creació de tresors naturals. 
Aprenent a conectar-se en 
el present! d’artistes!

 Dissabte 8 d’octubre
 Centre Om Banyoles 
 10:30-12 h

 15 euros

Inscripcions: 629570126 (Raquel 
Padrós Suàrez)

VISITA GUIADA
pARC NEOLíTIC DE 
LA DRAGA 
Podrem entrar a dins les 
reconstruccions de les 
cabanes prehistòriques i 

descobrirem el dia a dia 
d’un grup de pagesos i 
ramaders neolítics. 

 Dissabte 8 d’octubre

 Parc Neolític de la Draga
 11:30 h

 4 euros

Informació i reserves al Museu 
Arqueològic, al 972 57 23 61

VISITA GUIADA 
ESTUDI TALLER 
CARLES FONTSERÈ

Abans de la visita gaudirem 
de l’actuació musical de La 
Pubilla Còsmica. L’Estudi 
Taller Carles Fontserè és el 
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resultat de la darrera etapa 
de la vida de Fontserè, un 
artista polièdric i únic de la 
seva generació.  

 Dissabte 8 octubre
 11.30 h

 Entrada general: 4€ / Entra-
da reduïda: 2€

Cal inscripció prèvia a 
www.porqueres.cat

VISITA GUIADA
BANyOLES 
MEDIEVAL: del 
carrer al campanar 

Passejarem pels carrers per 
conèixer com es va fundar 
Banyoles i com s’hi vivia 
durant l’edat mitjana i arri-
barem al monestir de Sant 
Esteve on visitarem dues 
joies del s. XV, l’Arqueta de 
sant Martirià i el retaule de 
Santa Maria de l’Escala, 

considerades dues de les 
peces més remarcables del 
gòtic català.

 Dissabte 8 d’octubre
 Museu Arqueològic
 17:00 h

 4 euros

Informació i reserves al Museu 
Arqueològic, al 972 57 23 61

pRESENTACIÓ
LA SAGI: més alta, 
més lluny, més fort 

De Gemma Busquets, Genís 
Sinca i Tha.
Anna Maria Martínez, Sagi, 
fa gairebé cent anys, va ser 
a la primera dona direc-
tiva del Barça, va tenir el 
rècord de llançament de 
javelina, va fundar la secció 
femenina d’esports del 

Barça i també va lluitar per 
aconseguir el vot femení.

 Dissabte 8 d’octubre
 Museu Darder
 12 h 

ACTIVITATS
20È ANIVERSARI 
D’ASTROBANyOLES 

TARDES DE CIÈNCIA
Com construir una ciutat 
a Mart 

A càrrec de Guillem An-
glada, astrofísic. L’Institut 
d’Estudis Espacials de 
Catalunya (IEEC), ha imagi-
nat la ciutat a Mart NÜWA, 

ACTIVITATS

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

REFERENT DE MODA INFANTIL I JUVENIL

Bona festa Major!
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detallada a un extens pro-
jecte que inclou aspectes 
científics, d’enginyeria, 
arquitectònics, econòmics 
i socials.

 Dissabte 8 d’octubre
 Museu Darder de Banyoles 

i en directe per youtube
 18:00 h

 ACTIVITAT GRATUÏTA

Presentació CD “Music 
from light” de Xavi de 
Palau i Rafa Balaguer

 Dissabte 8 d’octubre
 Museu Darder
 19:30h

Observació astronòmica
Es farà observació amb 
telescopi. Hi haurà coca 
pels assistents.

 Dissabte 8 d’octubre
 Passeig central de la Draga
 21:30h

MÚSIqUES MODERNES
DISSONANCE

Presentació oficial del disc 
Theodor Heuss Strasse 
(THS). En actiu de manera 
ininterrompuda des del 
1989, la mítica banda ba-
nyolina Dissonance ha ofert 
més de trenta concerts, 
principalment a les comar-
ques gironines, però també 
a Lleida, Galícia i Alemanya. 

 Dissabte 8 octubre
 AUDITORI DE L’ATENEU
 20 h

 8 € anticipada / 11 € taquilla

09 
DIUMENGE

 Sant Lluis Bertran

SORTIDA I VISITA GUIADA
A LES FONTS DEL 
LLOBREGAT

Sortida de Sant Miquel de 
Campmajor a les 7.45 del 
matí. Sortida de Mieres a 
les 8 del matí.
Trenet del Ciment (Pobla de 
Lillet). A les 10.30h del matí.
Inscripcions: Ajuntament de 
Mieres

SORTIDA
CONÈIXER EL pLA DE 
L’ESTANy

Banyoles. Passejada per 
descobrir les capelletes 
que hi ha en diversos car-
rers de la ciutat.

Tel. 972 57 28 52
www.marisqueriagils.com

Marisqueria

Si voleu sorprendre algú amb un dinar o un 
sopar fem vals regal (des de menús a carta)

BONA FESTA MAJOR!
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 Diumenge 9 octubre
 Correus de Banyoles
 A les 9.15h.

Inscripció prèvia a www.cec-
banyoles.cat abans del dia 6 
d’octubre.

VISITA GUIADA
ruta Miànigues-
MATAMORS 

Descoberta natural, rural 
i cultural
Iniciarem la caminada a la 
font de la Puda, seguirem 
cap al poblet aturonat de 
Miànigues i, pel mig del 
bosc, anirem a trobar el riu 
Matamors per seguir-lo fins 
al bonic paratge del Salt 
Dalmau. Per camins rurals, 
retornarem a Miànigues.

 Diumenge 9 d’octubre
 Font Pudosa
 11:00 h

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

pORTES OBERTES
pORTES OBERTES 
ALS MUSEUS DE 
BANyOLES

Les Jornades Europees del 
Patrimoni van ser creades 
pel Consell d’Europa l’any 
1991 i des d’aleshores 
s’han anat celebrant cada 
any durant un cap de 
setmana entre setembre i 
octubre. 

 Diumenge 9 d’octubre
 Museu Darder
 de 10:30h a 14:00h

 Entrada gratuïta

CINEMA FAMILIAR
SUpERCUC

A partir de 3 anys.
Durada aproximada: 55 
minuts.
Animals del bosc, no 
tingueu por, el Supercuc 
és aquí! Llarg, fort i amb 
habilitats sorprenents, serà 
capaç d’ajudar aranyes 
i gripaus, a sortir de les 
pitjors situacions. Però, 

qui rescatarà el Supercuc 
quan el malvat llangardaix el 
capturi? 

 Diumenge 9 octubre
 AUDITORI DE L’ATENEU
 17 h

 5 euros

TEATRE LA CONILLERA 
GAGS ON TRIX

 Diumenge 9 octubre
 Sala de Teatre la Conille-

ra – Can Font de Borgonyà / 
Cornellà del Terri

 18 h
+ info i reserva invitacions a www.
cornelladelterri.cat

12 
DIMECRES

 Mare de Déu del Pilar

pARROqUIA DE SERINyÀ
ROMIATGE AL 
SANTUARI A LA 
MARE DE DÉU DEL 
MÓN

Sortida a les 9.15h de 
Serinyà.
A les 10 visita a l’antic 

ACTIVITATS
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Reserves 972 582 825 
info@restaurantlacarpa.com

FESTES DE SANT 
MARTIRIÀ 2022
MENÚS ESPECIALS

Divendres 21 Sopar de Colles
Dissabte 22 Sopar de Festa Major

BONA FESTA MAJOR!
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monestir de Sant Llorenç 
de Sous.
A les 12 missa al Santuari 
A les 13.30h dinar al res-
taurant del Santuari.
I a la tarda visita al poble de 
Lladó, on podrem conèixer 
la Parròquia i la Canònica.
Preu 32€
Per apuntar-se: Josep Vilà 
972574399, Ernest Boronat 
972573040 o a la Parròquia.
Data límit per apuntar-se 6 
d’octubre

SANT GALDERIC

Trobada i ruta amb tractors. 
Concentració a les 10h a 
Esponellà.
Fi de ruta i vermut a 
Serinyà.

FIRA
FIRA DE LA RAMONA 

A la Fira de la Ramona tro-
baràs diferents creadors i 
artesans davant l’estany de 
Banyoles.

 Dimecres 12 d’octubre
 Passeig Darder
 de 10:00 a 20:00 h

13 
DIJOUS

 Sant Eduard

XERRADA
LA SENyORA MARIA 
I LA LITERATURA 
INFANTIL: criteris 
per a una bona tria 
per a fer el teu fill 
lector

A càrrec de Pep Molist, 
bibliotecari i escriptor de 
Literatura Infantil i Juvenil.

 Dijous 13 d’octubre 
 Biblioteca
 17:30h

CINEMA DOCUMENTAL
REBELLION

Docs del Mes. El moviment 
ecologista va veure com 
el 2008 emergia un nou 
col•lectiu que apostava per 
l’acció directa i la desobedi-
ència civil.

 Dijous 13 octubre
 AUDITORI DE L’ATENEU
 20 h

 3 euros

XERRADA
DIJOUS CULTURALS
malalties de la pell

A càrrec de Mercè 
Planagumà.

 Dijous 13 octubre
 Museu Darder i en directe 

pel canal youtube 
 5 de la tarda

 activitat gratuïta

Informació i reserves comunica-
ciomuseus@ajbanyoles.org; Tel. 
972574467

14 
DIVENDRES

 Sant Calitx

XERRADA
ROSA pLANELLA: LA 
pERSONA I LA SEVA 
LABOR DE DIFUSIÓ 
CULTURAL

Amb la intervenció d’amics, 
professors i membres del 
CECB. Coordinador: Josep 
Navarro Santaeulàlia.

ACTIVITATS
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 Divendres 14 d’octubre  
 El Tint
 a les 19h

Organitza: Centre d’Estudis 
Comarcals

15 
DISSABTE

 Sta. Teresa de Jesús

COMMEMORACIÓ
COMMEMORACIÓ 
AFUSELLAMENT 
LLUíS COMpANyS

El 15 d’Octubre commemo-
rarem el 82è aniversari de 
l’afusellament del President 
Lluís Companys.
A les 7h del matí, ofrena flo-
ral i lectura de poemes a la 
Plaça de la font de Melianta.

ACTIVITAT FAMILIAR
EN BLAUET I EL 
FOLLET

En Blauet, un ocell que viu 
en indrets d’aigua, i el seu 
amic follet, que és molt 
entremaliat, ens explicaran 
una història sobre l’estany 
de Banyoles, els animals 

que hi viuen i la importància 
de l’aigua.

 Dissabte 15 d’octubre
 Museu Darder
 11:00 h

 activitat gratuïta

Informació i reserves al Museu 
Darder, telèfon 972 57 44 67

TALLER
pREADOLESCENTS I 
EMOCIONS 

Ull de l’univers. Aprenent a 
conectar-se en el present!. 
Vine i fes el teu mandala de 
fil! quins colors triaràs?

 Dissabte 15 d’octubre
 Centre Om Banyoles 
 10:30-12 h i 16-17:30 h

 15 euros

Inscripcions: 629570126 (Raquel 
Padrós Suàrez)

FESTA
FESTA DELS 50 ANyS 
DE L’ESCOLA VALL 
DEL TERRI

Lloc. Escola Vall del Terri
+ info www.cornelladelterri.cat

STORy TIME
THE WORLD’S 
WORST WITCH

A càrrec de Kids & Us
 Dissabte 15 d’octubre 
 Biblioteca
 12 h

VISITA GUIADA
VILAUBA EN 3D. 
entreM a la vil·la 
ROMANA

La vil.la fou un centre 
d’explotació del territori 
d’època romana i en conei-
xem 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 15 d’octubre
 Vil·la romana de Vilauba
 17:00 h

 4 euros

Més informació i reserves al Mu-
seu Arqueològic, al 972 57 23 61

MÚSICA DE COBLA
COBLA MONTGRINS

Cobla a 4 veus: Un viatge 
Musical. La Cobla Mont-
grins incorpora les veus i el 
ritme de l’orquestra en un 
nou format amb un total de 
16 artistes dalt l’escenari.

 Dissabte 15 octubre
 AUDITORI DE L’ATENEU
 20 h

 5 euros

ACTIVITATS CAMÓS
FESTA DE SANTA 
TERESA 
Dissabte 15 d’octubre
A les 8 del vespre al pàr-
quing del Pavelló Municipal 
de Camós BOTIFARRA 
AL CANTU. Amb concert 
d’Oriol Canyelles.

A les 10 del vespre, al Pa-
velló Municipal. MONÒLEG 
AMB EN PEYU, L’HOME 
ORQUESTRA.

Preu de l’entrada: 10 euros. 
Venda d’entrades a partir 
de dilluns 3 d’octubre a la 
pàgina web de l’Ajuntament 
de Camós.

Diumenge 16 d’octubre
A les 12 del migdia, a 
l’església de Santa Maria. 
OFICI SOLEMNE amb 
acompanyament del Grup 
Udols de Llop. Seguida-
ment vermut popular per a 
tots els assistents.

16 
DIUMENGE

 Sant Galderic

CAMINADA
FEM DRECERA!
Vilademuls

Llocs d’interès: Galliners, 
Vilademuls, Puig i ermita de 
Sant Baldiri 

 Diumenge 16 d’octubre
 10h, avinguda Viader “Galli-

ners” Distància: 10 km
 10 h

 5 euros

+informació i inscripcions: www.
ceplaestany.cat

ACTIVITAT FAMILIAR
LA RUTA DEL 
TRAVERTí AMB TREN 
pINXO

Veurem l’anomenada 
“pedra viva”, el travertí, en 
diferents llocs i situacions

 Diumenge 16 d’octubre
 Davant del Club Tennis
 10:30 h

 activitat gratuïta

Info: Oficina de Turisme de Ba-
nyoles, al 972 58 34 70 Whatsapp 
al 690 853 395

VISITA GUIADA
EL REC MAJOR: UN 
pASSEIG HISTòRIC I 
NATURAL 

Itinerari que ressegueix el 
recorregut del rec Major 
des de l’Estany fins al cen-
tre de Banyoles

 Diumenge 16 d’octubre
 davant els Banys Vells
 11:00 h

 4 euros

Més informació i reserves al Mu-
seu Arqueològic, al 972 57 23 61

ACTIVITATS
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ACTIVITAT FAMILIAR
VIU L’EXpERIÈNCIA 
DEL pApER 
ARTESANAL 

Voleu ser paperaires per 
un dia a l’únic molí pape-
rer de Girona? Aprendreu 
com es fa el paper arte-
sanalment i us en podreu 
endur una mostra feta per 
vosaltres! També podreu 
conèixer l’ofici de fargaire i 
experimentar amb la força 
de l’aigua. Descobrireu la 
importància dels recs de 

l’Estany per als oficis i per a 
la ciutat.

 Diumenge 16 d’octubre
 Molí de la Farga
 11:00 h

 2 euros

FIRA
FIRA DE LA RAMONA 

A la Fira de la Ramona tro-
baràs diferents creadors i 
artesans davant l’estany de 
Banyoles.

 Diumenge 16 d’octubre
 Passeig Darder

 de 10:00 a 20:00 h

CINEMA
TOSCANA

Cicle Gaudí. Amb un pot 
ple d’esperma a la butxaca 
camí a la clínica on l’espera 
la seva dona per a fer una 
fecundació in-vitro.

 Diumenge 16 octubre
 AUDITORI DE L’ATENEU
 18 h

 4,5 euros

CARNISSERIA 
I XARCUTERIA

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

ToT BoToT Bo

Canelons de 
Festa Major
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18 
DIMARTS

 Sant Lluc

CLUB DE LECTURA
EL LLIBRE BLAU DE 
NEBO 

De Mann Steffan Ros
 Dimarts 18 d’octubre  
 Museu Darder
 19 h  

HORA DEL CONTE
THE CHOCOLATE 
CAkE 

A càrrec de Funengo. Con-
te en anglès.

 Dimarts 18 d’octubre
 BIBLIOTECA CARLES 

FONTSERÈ / Porqueres
 17:30h

19 
DIMECRES

 Santa Laura

CLUB DE LECTURA
DISTòCIA

Comentarem la lectura 
Distòcia de Pilar Codony 
(Banyoles, 1987); a més 
comptarem amb la presèn-
cia de l’escriptora.

 Dimecres 19 d’octubre
 BIBLIOTECA CARLES 

FONTSERÈ / Porqueres
 19:00h

20 
DIJOUS

 Santa Irene

/festesbanyoleswww.festesbanyoles.cat

Veure prgrama a la pàg.38

XERRADES DE SALUT 
qUE CAL SABER DE 
LA INCONTINÈNCIA 
URINÀRIA?
A càrrec de la farmacèutica 
Carme Busquets

 Dijous 20 d’octubre
 a l’Ateneu la Vall del Terri  
 17h

21 
DIVENDRES

 Santa Ursula

TEATRE
UN MORT A CAN 
pUIG

Espectacle emmarcat a 
la Festa Major de Sant 
Martirià.
La misteriosa mort de 
l’Esteve Puig la nit de la 
seva festa de compromís 
provocarà una desastrosa 
successió de catàstrofes. 
El caos envairà els perso-
natges, les històries, les 
habitacions i fins i tot les 
parets de la seva mansió.

 Divendres 21 octubre
 TEATRE MUNICIPAL
 20 h

 12 euros

ACTIVITATS
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Bona Festa Major!
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22 
DISSABTE

 Santa Maria Salomé

ESpECTACLE FAMILIAR
MIRANIUS, 
L’AVENTURA 
D’HABITAR EL MÓN

Espectacle emmarcat a la 
Festa Major
Grills, aranyes, abelles, 
ocells, talps i formigues. 
La vida s’escampa per 
tots els racons. Miranius 
és un espectacle sobre la 
coexistència de diverses 
espècies animals, i sobre 
les conseqüències que hi té 
l’empremta humana.

 Dissabte 22 octubre
 AUDITORI DE L’ATENEU
 12 h

 5€ anticipada / 7 € taquilla

TEATRE
UN MORT A CAN 
pUIG
Espectacle emmarcat a 
la Festa Major de Sant 
Martirià.

 Dissabte 22 octubre
 TEATRE MUNICIPAL
 20 h

 12 euros

23 
DIUMENGE

 St Joan Capistrano

CONCERT FAMILIAR
pELS MÉS MENUTS

Espectacle emmarcat a la 
Festa Major
La companyia “Pels més 
menuts” ens oferirà molt 
més que un concert de mú-
sica: faran un espectacle 

amb experiències senso-
rials compartides amb els 
infants. 

 Diumenge 23 d’octubre 
 AUDITORI DE L’ATENEU
 a les 11 i 12 h

 5 € taquilla

VISITA GUIADA
ROBATORI SACRíLEG 
AL MONESTIR DE 
BANyOLES

11 de gener de 1980, de nit, 
en la foscor, quan tothom 
dorm, un dels tresors més 
preuats de Banyoles des-
cansa tranquil•lament fins 
que desapareix... Seguirem 
la pista per descobrir qui 
i com va cometre aquest 
robatori sacríleg... Ens hi 
acompanyes? 

ACTIVITATS

Espai Expositiu: FONS D’ART TERESA VALLMAJÓ
Carrer Major 5, baixos

Exposició: “un paradís” de Teresa Vallmajó
Inauguració: 

divendres 21 d’octubre a les 18h, glosa a càrrec del professor Joan Nogué sobre 
“Yi-Fu Tuan i l’art de la georgrafia”

Dates i horaris: dimarts a dissabte de 18h a 20h
festius de 11h a 13h i de 18h a 20h, dilluns i diumenges tancat

De com l’espai domèstic i l’espai creatiu es troben per obrir les portes d’un paradís, un refugi en 
diria el geògraf humanista Yi-Fu Tuan, que ens protegeix de l’amenaçant naturalesa.
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 Diumenge 23 d’octubre 
 Monestir de Sant Esteve
 19 h

 entrada gratuïta

Més informació i reserves al Mu-
seu Arqueològic, al 972 57 23 61

VISITA GUIADA
pARC NEOLíTIC DE 
LA DRAGA 

Podrem entrar a dins les 
reconstruccions de les 
cabanes prehistòriques i 
descobrirem el dia a dia 
d’un grup de pagesos i 
ramaders neolítics. 

 Diumenge 23 octubre
 Parc Neolític de la Draga
 11:30 h

 4 euros

Informació i reserves al Museu 
Arqueològic, al 972 57 23 61

TEATRE
UN MORT A CAN 
pUIG
Espectacle emmarcat a 
la Festa Major de Sant 
Martirià.

 Diumenge 23 octubre
 TEATRE MUNICIPAL
 18 h

 12 euros

24 
DILLUNS

 Sant Martirià

TEATRE
UN MORT A CAN 
pUIG
Espectacle emmarcat a 
la Festa Major de Sant 
Martirià.

 Dilluns 24 octubre
 TEATRE MUNICIPAL
 18 h

 12 euros

27 
DIJOUS

 Sant Florenci

HORA DEL CONTE
COLORíSSIM

A càrrec de Creixent en l’Art. 
Una Hora del Conte per on 
es passejaran alguns dels 
personatges dels àlbums 
clàssics mes acolorits com 
El petit Blau i el petit Groc, 
El petit Globus Vermell o El 
petit Rei de les Flors.
La Cristina Noguer és actriu 
i professora d’Arts Escèni-
ques.

 Dijous 27 d’octubre 
 Biblioteca
 17:30h

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

elmiradorestany@gmail.com 
www.elmiradorestany.com

Tel. 972 58 04 63

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

Residència 
per a gent 

gran
El Mirador 
de l’Estany

Bona Festa 
Major!
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28 
DIVENDRES

 Sant Simó

CLUB DE CINEMA
EL TALENTO DE MR. 
RIpLEy

Projectarem la pel·lícula El 
talento de Mr. Ripley dirigi-
da per Anthony Minghella. 
Adaptació cinematogràfica 
de la novel·la homònima de 
Patricia Highsmith.

 Divendres 28 octubre
 BIBLIOTECA CARLES 

FONTSERÈ / Porqueres
 19:00h

TEATRE
UN MORT A CAN 
pUIG

 Divendres 28 octubre
 TEATRE MUNICIPAL
 20 h

 12 euros

29 
DISSABTE

 Sant Narcís

ACTIVITAT FAMILIAR
AVUI FEM DE 
NEOLíTICS  
Visita a l’interior de les 
cabanes per tal d’endins-
ar-nos en la vida quotidiana 
dels homes i les dones del 
neolític. 

 Dissabte 29 octubre

 Parc Neolític de la Draga
 17 h

 5 €/persona 

Entrades: museusdebanyoles.cat
Informació i reserves al Museu 
Arqueològic, al 972 57 23 61

TEATRE
UN MORT A CAN 
pUIG

 Dissabte 29 octubre
 TEATRE MUNICIPAL
 20 h

 12 euros

30 
DIUMENGE

 Sant Claudi

ACTIVITAT FAMILIAR
L’ABAT BONITUS 
I LES SEVES 
HISTòRIES (conte 
amb titelles)

L’abat Bonitus és molt 
vellet i despistat, però fa 
molts i molts anys va ser un 
personatge molt important, 
ja que era l’amo i senyor de 
Banyoles i de l’estany. 

 Diumenge 30 d’octubre 
 Monestir de Sant Esteve
 11 h

 gratuït

Entrades: museusdebanyoles.cat
Informació i reserves al Museu 
Arqueològic, al 972 57 23 61

TEATRE
UN MORT A CAN 
pUIG

 Diumenge 30 octubre
 TEATRE MUNICIPAL
 18 h

 12 euros

ACTIVITATS CAMÓS
NIT D’ÀNIMES 2022: 
EL DIMONI EXISTEIX
Diumenge 30 i dilluns 31 
d’octubre
Sessions a partir de les 7 
de la tarda, sortida des del 
Pavelló Municipal.
Visita teatralitzada de mis-
teri pel voltant de l’església 
de Sant Vicenç de Camós 
organitzada pel Grup de 
Teatre de Camós i l’Associ-
ació Juvenil Tabitum.
No recomanable per a 
menors de 8 anys. 
PREU: 5 euros. (Inclou 
tiquet bescanviable per una 
beguda al bar)
Hi haurà servei de bar 
amb entrepans calents i 
refrescos.

Inscripcions a la pàgina 
web de l’Ajuntament de 
Camós a partir del dilluns 
17 d’octubre.

ACTIVITATS
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“Andrea Portella, llicenciada en interpretació per l’Institut del Teatre de Barce-
lona, ha ampliat la seva formació en diferents tècniques teatrals, com ara Gro-
towsky o View Points. En el camp de la docència, té més de 10 anys d’experiència 
fent classes i tallers de teatre en diverses escoles i centres. Des de 2013 treballa 
com a docent/actriu a l’Institut del Teatre. També s’ha encarregat d’idear i redac-
tar el pla pedagògic de l’Aula de teatre de Banyoles, la seva ciutat natal. Durant la 
seva experiència professional com a actriu, ha treballat amb directors com Ramon 
Simó, Carme Portaceli, Oriol Broggi, Ferran Utzet i Antonio Simón, entre d’altres. 
En cinema, ha coprotagonitzat dos llargmetratges i en televisió ha treballat a les 
sèries de TV3 La Riera, Kubala, Moreno i Manchón i Com si fos ahir.” 

Andrea 
portella

Andrea Portella, directora de l’obra de teatre per aquesta Festa Major “Un mort a 
Can Puig”. Com cada Festa Major podrem gaudir al Teatre Municipal de Banyoles de 
l’obra que s’estrena per aquestes festes. Aquest octubre  set actors interpretaran 
sota la direcció d’Andrea Portella un obra amb aire còmic plena de misteri, on serà 
el públic el que haurà  d’acabar de resoldre l’entrellat. Una proposta molt llaminera 
que no us podeu perdre!
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Quina és la teva relació amb Banyoles i el 
teatre?

Sóc de Banyoles, vaig ser alumne de l’Aula 
de teatre i cap als 18 anys vaig  marxar a Bar-
celona a acabar de formar-me. Actualment es-
tic amb un peu a cada banda. Dono classes de 
teatre a l’Institut del Teatre Barcelona, i aquí a 
Banyoles a l’Aula de Teatre. Banyoles sempre 
ha tingut molta relació amb el teatre, s’ha fo-
mentat molt, hi ha hagut molta tradició, hi ha 
molts professionals de totes les branques de 
les arts escèniques. Inclús fa uns anys va ser la 
ciutat que tenia més companyies per tant per 
cent d’habitants, n’hi havia com vint!
Perquè el teatre? Com vas introduir-te en 
aquest món? 

El meu pare feia teatre amateur i de petita 
jo sempre anava als assajos a veure’l i em que-
dava mirant-ho tot bocabadada i meravellada 
per aquell món. M’encantava i vaig decidir que 
volia fer teatre, els meus pares em van apuntar 
a classes, però jo no hi anava perquè em feia 
molta vergonya. Sempre deia que de gran fa-
ria teatre, primer vaig fer Els Pastorets, que era 
el primer cop que jo pujava a dalt d’un esce-
nari i després em vaig apuntar a l’Aula i vaig 
anar traient-me la por escènica i gaudint cada 
cop més.
Has fet tant cinema, teatre com Tv, a nivell 
de direcció és la teva primera obra?

És la tercera; les primeres experiències van 
ser com a professora de teatre muntant les 
obres de finals de curs, no és el mateix ni molt 
menys però per vaig aprendre molt. La prime-
ra direcció real va ser quan el Cor de Teatre, 
del que jo formava part en aquell moment, 
em va demanar fer “Scrooge”, l’adaptació a 
capella del “Conte de Nadal” de Charles Dic-
kens, que vam estrenar farà tres anys aquí Ba-
nyoles. Després també vaig dirigir una òpera 

ENTREVISTA

i ara m’he començat a formar en l’àmbit de la 
Direcció.
Què és el que més t’agrada de la teva pro-
fessió i el que menys?

El que menys és la precarietat de la feina, 
és molt poc estable, com a molt pots fer una 
previsió a un any vista. Això malauradament 
ens passa a quasi tot el gremi. El que més, és 
que m’apassiona, m’agrada molt, sempre tinc 
ganes d’assajar.
Veig que has fet tant cinema, teatre com Tv, 
què és el que més t’agrada fer? 

M’agrada molt el teatre, i és del que més ex-
periència tinc, el cine i la Tv també són molt 
interessants però són un món molt diferent al 
del teatre.
Que aconsellaries als/les joves que es volen 
dedicar al món de la interpretació?

A mi m’encanta la meva professió però a 
vegades penso que no ho aconsellaria. Has de 
tenir moltíssima perseverança. És una carrera 
de fons i de temps intensa. Els diria que tin-
guin molta paciència i que persisteixin.
Algun projecte de futur?

Pel pont de desembre tornem aquí a Banyo-
les amb Cor de Teatre amb el  “Scrooge”,  i per 
Nadal la representarem a Girona..
Quins són els teus actors i directors o obra 
de teatre preferida?

En tinc molts, no en podria escollir només 
un. Ara em ve al cap una versió de “Cabaret” 
que vaig veure a Londres i que em va agradar 
molt. També anomenaria a Wajdi Mouawad, 
que és un autor de teatre que m’encanta i que 
seria el meu referent, és l’autor d’Incendis” 
obra que es va presentar a Barcelona sota la 
direcció d’Oriol Brogi, i que va tenir molt d’èxit.

Moltes gràcies Andrea, jo ja vaig a comprar 
l’entrada!  Moltíssima sort amb l’estrena!
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Remences
— La lluita per la llibertat
Del 8 d’octubre de 2022 al 8 de gener de 2023 
MUSEU DARDER

L’exposició, comissariada per la historiadora Rosa Lluch, explica 
com vivia la pagesia entre els segles XII i XV, per què la causa 
que defensava –la lluita contra els mals usos feudals– va ser tant 
important en el passat i per què ho és encara en el present.
La inauguració tindrà lloc el divendres 7 d’octubre a les 
19:30 h al Museu Darder i es farà una visita comentada a càrrec 
de la comissària.  

Exposició de 
pintures
— de Margarita 
Canimas
Fins l’1 de novembre 
LA PORTA DEL MÓN

Paisatge natural i humà. És en 
aquesta accepció que s’inscriu 
l’obra de Margarita Canimas 
que, als dotze anys, va sentir 
el desig de pintar però que no 
va començar a prendre-s’ho 
seriosament fins als vint. Ana-
va al taller d’Isidre Vicens, a 
Girona, i va fer alguna exposi-
ció col·lectiva fins que, el 1982, 
va exposar individualment per 
primera vegada. 

Daniel Zerbst
Del 20 d’octubre al 30 de novembre de 2022
ART EN BRUT Gallery - SHOW ROOM. 
C/ Francesc Macià, 3-5 B 1a Banyoles
Artista multidisciplinari, dibuixant i creador audiovisual. Daniel 
Zerbst és un autor català-alemany afincat a Cadaqués. Els seus “co-
llages” són autèntics estudis de crítica a la cultura de masses.

SHOW ROOM - ART EN BRUT GALLERY
Del 20 al 24 d’octubre de 2022.
El Show Room d’ART EN BRUT Gallery celebra el seu primer Aniversari. I ho fa en el marc 
de les festes de Sant Martirià, amb un vernissatge, actuacions musicals, djs i la presentació 
del premiat curtmetratge de Daniel Zerbst “WITCHES OF EVERLAND”.
Francesc Macià, 3-5 B 1a BANYOLES - 17820 Phone: (+34) 606 887 933 www.artenbrut.info

— Exposicions
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Exposició 
Documental
— Festes de 
Sant Martirià
Del 3 al 31 d’octubre
BIBLIOTECA

Exposició paral·lela a la Festa 
Major de Banyoles de pro-
grames de festes, articles i 
fotografies per fer un recorre-
gut per la història de les festes 
de Sant Martirià.

Flos floris
— de Rosa 
Alsius
Cada dissabte (10 a 14 i 18 a 
20 h) i diumenge (10 a 14 h). 
Fins al 30 d’octubre.
SALA DEL CASTELL, DE PALOL 
DE REVARDIT

Tots els beneficis de la venda 
de les obres aniran íntegra-
ment destinades a la Fundació 
d’oncologia infantil Enriqueta 
Villavecchia.

Ja arriben els 
Berrugues!
cavallets, capgros-
sos, gegants i antic 
bestiari.
Del 14 d’octubre al 8 de novembre. 
De dilluns a diumenge de 9h a 21h.
ESPAI EXPOSITIU CAN TARRADAS

Exposició
— Felícia 
Fuster
Del 18 d’octubre al 4 de 
novembre.
BIBLIOTECA CARLES 
FONTSERÈ / PORQUERES

En commemoració dels 100 
anys del naixement de la poe-
ta, escriptora i traductora.
Amb la col·laboració del Servei 
de Biblioteques de la Diputació 
de Girona.

Segona part de l’exposició que recull la 
història del folklore festiu de la vila de 
Banyoles. Aquesta exposició, fruit de la 
investigació exhaustiva en arxius i docu-
ments històrics, vol posar en valor la tra-
dició centenària del bestiari i la faràndula 
de la ciutat de Banyoles. Gegants, capgros-
sos, cavallets i bestiari han passejat tant 
per les festes religioses i populars, com 
també pels balls de Passada. 
Comissaris i recerca històrica: Guerau 
Palmada i Àngel Vergés
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Divendres, 7 d’octubre. 
De 19 a 20 h 
Dissabte, 8 i diumenge, 9 
d’octubre. De 10 a 21 h

ESpAIS DE LA FIRA

MERCAT MEDIEVAL
plaça major 
ESPECTACLES MEDIE-
VALS
muralla
TALLERS I ACTIVITATS 
INFANTILS
plaça de la font, plaça 
estudis, plaça major i pas-
seig de la indústria (només 
dissabte de 10 a 12h )
DEMOSTRACIÓ 
D’OFICIS
plaça major
TAVERNA MEDIEVAL
muralla
EXPOSICIÓ D’ELEMENTS 
DE TORTURA MEDIEVALS
carrer major
EXPOSICIÓ SOBRE LA 
MÚSICA EN ÈPOCA 
MEDIEVAL
carrer major
LA TIRONA
oficina de turisme de 
l’estany 
CERCAVILES DE MÚSICS 
MEDIEVALS, CAVA-
LLERS, ALOGES I PER-
SONATGES FANTÀSTICS 
per tots els espai de l’aloJa
PUNT D’INFORMACIÓ 
DE LA FIRA
plaça major
de 11 a 14 h i de 17 a 21 h

ESpECTACLES 
MEDIEVALS
Muralla
A càrrec d’ALMA CUBRAE

Divendres, 7 
d’octubre
19h. Combat inaugural 

Dissabte, 8 d’octubre
16:30h L’Abat del Mones-
tir treu en processó les 
relíquies de Sant Martirià
Muralla – Plaça Major– 
Muralla  

Finalitzada la processó, 
es serviran bunyols 
de Can Japet i de Can 
Figueras, així com ratafia 
i orxata a la Taverna de la 
Muralla.
Fins exhaurir existències 

18h Pas d’Armes 
21h Cercavila nocturna i 
fantàstica 
Muralla – Plaça Major– 
Muralla
Amb col•laboració dels Se-
nyors del Foc de Castelló

Diumenge, 9 
d’octubre
12h Circ Medieval: Temps 
era Temps
18h Pas d’Armes 
20:30h Espectacle final: 
Equip A-Normal 

ALTRES 
ACTIVITATS

Dissabte, 8 d’octubre
10h. PLANTADA DE 
GEGANTS. 
Monestir de Sant Esteve
11h. CERCAVILA DE GE-
GANTS, CAPGROSSOS I 
GRALLERS.
Monestir de Sant Esteve 
> Muralla > Plaça Major > 
Ajuntament de Banyoles
12:30h. ARRIBADA DEL 
DRAC DE BANYOLES i 
PRIMER TRUC
Ajuntament de Banyoles.
Activitat emmarcada en 
l’anunci de la Festa Major

17h. BANYOLES 
MEDIEVAL: del carrer al 
campanar
Punt d’inici: Museu Arque-
ològic. Pia Almoina. Visita 
guiada (1h 30m aprox). 
Informació 972 57 23 61

Diumenge 9 
d’octubre
9.15h VISITA GUIADA 
PER LES CAPELLETES 
DE BANYOLES Punt d’ini-
ci: Carrer Servites. Davant 
l’edifici de Correus

11h. ITINERARI ETNO-
POÈTIC I HISTÒRIC 
PER LA CIUTAT DE 
BANYOLES
A càrrec de l’historiador 
Guerau Palmada i l’etno-
poeta Àngel Vergés.
Punt d’inici: Cal Moliner. 
Plaça Major, 38

Dissabte 8 i diumen-
ge 9 d’octubre
Servei de Taverna Medie-
val a càrrec d’Alter Ego
Lloc: Muralla

SORTIDES TEATRALIT-
ZADES AMB LA BARCA 
TIRONA
“MISTERIS ENFONSATS”, 
una adaptació de la 
llegenda de l’Estany del 
folklorista Àngel Vergés.
Un viatge per l’Estany 
entre fades, personatges 
fantàstics i llegendes.
8 i 9 d’octubre
Sortides cada hora en 
punt: 11h – 12h – 13h – 
16h – 17h - 18h
Més informació i reserves 
a: 626 225 200

JORNADA DE PORTES 
OBERTES AL MUSEU 
DARDER 

TALLERS I 
ACTIVITATS 
INFANTILS

TALLER D’ESPASES DE 
SOFT COMBAT
muralla
VARETES DE FADES, 
BRUIXES I BRUIXOTS *
dissabte de 16:30h a 20h
plaça dels estudis
BARRETS I CORONES *
diumenge de 10h a 13h
plaça dels estudis
MAQUILLATGE FACIAL 
plaça de la font i plaça 
major
TALLER DE SABONS 
ARTESANALS
plaça major
TALLER DE FIGURES DE 
GUIX plaça major

ACTIVITATS INFANTILS
SOFT COMBAT
TIR AMB ARC
ATRACCIONS MEDIEVALS
FOTOCALL MEDIEVAL
PASSEJADES EN BURRRO

Preu 3 € (tallers i activitats 
infantils)
* GRATUÏTS
Horari. De 10 a 21 h, excep-
te activitats i tallers de Soft 
Combat fins a les 18h

PARTICIPAR A L’ALOJA 
TÉ PREMI ! 

SORTEIG ALOJA
3 jocs de memòria del Drac 
de Banyoles i de 3 vals 
descompte per valor de 
50€ cadascun gentilesa de 
l’Associació Banyoles Co-
merç i Turisme, per gastar 
entre els seus establiments 
associats. Consulta les 
bases completes a: https://
www.banyolescomercitu-
risme.cat/ 

pROGRAMACIÓ  #ALOJA2022
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DISSABTE, 8 D’OCTUBRE

9:30h. Plaça Monestir. 
ACTIVITATS DE LLEURE 
I JOCS VARIS

9:30h. Monestir de Sant 
Esteve. pLANTADA DE 
GEGANTS.

11h. TROBADA 
GEGANTERA.

12:30h. Ajuntament de Ba-
nyoles. ARRIBADA DEL 
DRAC DE BANyOLES i 
pRIMER TRUC Tot seguit, 
EL PRIMER TRUC. Viurem 
amb emoció l’entrada del 
Drac a l’Ajuntament i el 
començament de tots els 
preparatius de la Festa 
Major. Organitza: Comissió 
de FMB

Dissabte, 15 d’octubre
19h. Plaça Major. 
BATALLA DE CAIRUTS i 
RODONS

DIUMENGE, 16 
D’OCTUBRE

12h. Teatre Municipal. 
pREGÓ DE SANT 

MARTIRIÀ a càrrec 
d’Albert Serra. 

17h. Plaça Major. DANSA 
– BALLEM EN CATALÀ. 
Recordant Salvador Mel·lo.
 Actuació de l’Esbart 
Dansaire Fontcoberta 
en la inauguració de les 
Festes de Sant Martirià  
amb l’espectacle de dansa: 
BALLEM EN CATALÀ. 
Recordant Salvador 
Mel•lo

DIJOUS, 20 D’OCTUBRE

A partir de 17h. Zona 
d’atraccions. DIA 
D’ATRACCIONS A 2€.

21h. Recinte de Barraques. 
INAUGURACIÓ I pREGÓ

CONCERTS:
TROpIkO
ROkO BANANA

DIVENDRES, 21 
D’OCTUBRE

De 17h a 22h. Zona 
d’atraccions. DIA SENSE 
SOROLL.
Franja horària per afavorir 

l’ús de les atraccions a les 
persones amb hipersensi-
bilitat auditiva.

17:30h. Plaça de la Pau. 
TALLER DE MÚSICA 
I BALL DE L’ÀFRICA 
OCCIDENTAL
A càrrec de NAkANy 
kANTE i OUNAR 
NGOM. 

19h. Plaça Xesco Boix. 
CORREFOC TXIqUI, 
L’ESCLAT DE LA pIULA 

20h. REpICAMENT GE-
NERAL DE CAMpANES.
20:15h. Plaça Major. BALL 
DEL DRAC
20:45h. Plaça Major. BALL 
DE pASSADA
20h. Teatre Municipal de 
Banyoles. COMÈDIA/
TEATRE. UN MORT A 
CAN pUIG
A partir de 23h. Recinte de 
Barraques. CONCERTS:
DROp COLLECTIVE
SANTA SALUT
AUXILI

DISSABTE, 22 
D’OCTUBRE

pORTES OBERTES ALS 

MUSEUS DE BANyOLES
8h. Plaça de la Font. 
DIANES. 

De 8h a 12h. Plaça del 
Teatre. ESMORZAR DE 
CAMpIONES

10h. Plaça del Teatre. MA-
TINS VERDS: TALLER 
DE CONSTRUCCIÓ DE 
CApGROSSOS

11h. Monestir de Sant 
Esteve. OFICI SOLEMNE 
DE LA FESTA DE SANT 
MARTIRIÀ

12h. Plaça Major. SARDA-
NES I DANSA 

12h. Auditori de 
l’Ateneu. ESpECTACLE 
FAMILIAR.
MIRANIUS, L’AVENTU-
RA D’HABITAR EL MÓN
13:30h. Plaça del Teatre. 
DINAR pOpULAR DE 
FMB

17:30h. Plaça del Mo-
nestir. CERCAVILA DE 
FESTA MAJOR
Recorregut: Plaça del Mo-
nestir, c/ Puig, pl. Teatre, 
c/ Escrivanies, c/Major 
c/ Mercadal, plaça Major 

pROGRAMACIÓ Festa Major de Sant Martirià 2022
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FIFIF RERER S

DIUMENGE 23 OCTUBRE   
    
VILA OLÍMPICA 17:00 18:00 19:00 20:00
PL. DOCTOR ROVIRA 17:05 18:05 19:05 20:05
PL. SANT PERE 17:10 18:10 19:10 20:10
BARRAQUES 17:20 18:20 19:20 20:20
    
BARRAQUES 17:30 18:30 19:30 20:30
CAN PUIG (FARMÀCIA) 17:35 18:35 19:35 20:35
CANALETA 17:40 18:40 19:40 20:40
VILA OLÍMPICA 17:45 18:45 19:45 20:45
 

DILLUNS 24 OCTUBRE    
    
VILA OLÍMPICA 17:00 18:00 19:00 20:30
PL. DOCTOR ROVIRA 17:05 18:05 19:05 20:35
PL. SANT PERE 17:10 18:10 19:10 20:40
BARRAQUES 17:20 18:20 19:20 20:50
    
BARRAQUES 17:30 18:30 19:30 21:00
CAN PUIG (FARMÀCIA) 17:35 18:35 19:35 21:05
CANALETA 17:40 18:40 19:40 21:10
VILA OLÍMPICA 17:45 18:45 19:45 21:15
 

DISSABTE 22 OCTUBRE   

VILA OLÍMPICA 17:00 18:00 19:00 20:00
PL. DOCTOR ROVIRA 17:05 18:05 19:05* 20:05
PL. SANT PERE 17:10 18:10 19:10 20:10
BARRAQUES 17:20 18:20 19:20 20:20
    
BARRAQUES 17:30 18:30 19:30 20:30
CAN PUIG (FARMÀCIA) 17:35 18:35 19:35 20:35
CANALETA 17:40 18:40 19:40 20:40
VILA OLÍMPICA 17:45 18:45 19:45 20:45
 
*CLÍNICA SALUS INFIRMORUM

HORARIS I PARADES DEL TREN PINXO

SANT 
MARTIRIÀ

2022

FIRES SENSE SOROLL
DE LES 17H A LES 22H

DIVENDRES 21 D’OCTUBRE

Les atraccions no posaran música per afavorir que els grups amb sensibilitat auditiva també puguin gaudir de les fires.

DIJOUS 20 D’OCTUBRE

FIRES A

A PARTIR DE LES 17H

2€2€2

F

DISSABTE 22 OCTUBRE

HORARIS I PARADES DEL TREN PINXO

FIRES SENSE SOROLL
DE LES 17H A LES 22H

DIVENDRES 21 D’OCTUBRE

Les atraccions no posaran música per afavorir que els grups amb sensibilitat auditiva també puguin gaudir de les fires.

DIJOUS 20 D’OCTUBRE

FIRES
Vila
Olímpica

Pl. Doctor 
Rovira

Canaleta

Can Puig
Farmàcia

Clínica
Salus Infirmorum

Pl. Sant Pere

Barraques

Recorreguts normals
Recorregut especial dissabte a les 19h

TREN PINXO
SERVEI GRATUÏT DE

17:10 17:10 17:10
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(mitja part), c/ Porta dels 
Turers, plaça dels Turers, c/ 
Dr. Hysern i final davant de 
l’Ajuntament. 

A la mitja part de la cerca-
vila, plaça Major. ENTRE-
MÈS DE LLUÏMENT
Balls d’oferiment de la 
faràndula banyolina a les 
quatre cobles presents:
BALL DEL DRAC i ELS 
DRAGONETS, COBLA 
LA BISBAL JOVE
BALL DE GEGANTS, 
COBLA LA pRINCIpAL 
DE BANyOLES
BALL DE CApGROSSOS, 
COBLA CANIGÓ
BALL DE CAVALLETS, 
COBLA SOL DE BA-
NyULS
Acabat l’entremès de 
lluïment. BALL DE 
pASSADA
Aquest precursor de la 
cercavila es va recuperar 
el 2018 com a patrimoni 
popular de Banyoles.

Quan finalitzi la cercavila, 
davant de  l’Ajuntament. 

PILAR VIP (Very Important 
Plaestanyí) i pILAR 
AL BALCÓ, de la Colla 
Castellera Esperxats de 
l’Estany.

A les 20h. Passeig de la 
Indústria. CONCERT 

DE FESTA MAJOR: 
NAkANy kANTE

20h. Teatre Municipal de 
Banyoles. COMÈDIA/
TEATRE. UN MORT A 
CAN pUIG

22h. Pavelló de la Draga. 
CONCERT I BALL

A partir de les 23:30. 
Recinte de Barraques. 
CONCERTS:
ROBA ESTESA
CRIM
DJ INSU

DIUMENGE, 23 
D’OCTUBRE

pORTES OBERTES ALS 
MUSEUS DE BANyOLES
9:30h. Club Natació Ba-
nyoles. DIADA DEL SOCI 
A partir de 11h. Passeig de 
la Indústria. I CONCURS 
D’ARROSSOS DE FESTA 
MAJOR

11:30h. Plaça Major. 
CONCURS DE COLLES 
SARDANISTES amb 
la COBLA CIUTAT DE 
GIRONA. 

12h. Ajuntament de 
Banyoles. DIADA 
CASTELLERA 

15h. Passeig de la Indús-

tria. I TROBADA DE GLO-
SA DE SOBRETAULA.

16h. Casal Cívic. 
CONCERT COBLA LA 
SELVATANA, dirigida per 
Santi Escura
Selecció de sardanes i 
música per a cobla.

17h. Ajuntament de 
Banyoles – Recinte de 
Barraques. CERCAVILA 
AMB LA TXARANGA 
BUFANT 

19h. Plaça Major. SARDA-
NES: COMpETÈNCIA DE 
COBLES (CoCo)
Sardanes de 7 tirades. 
Competiran les cobles:
Ciutat de Girona, La Princi-
pal de La Bisbal,
La Principal del Llobregat i 
Selvatana

18h. Teatre Municipal de 
Banyoles. COMÈDIA/
TEATRE. UN MORT A 
CAN pUIG
A les 21:30h. Recinte de 
Barraques: CONCERTS:
DI-VERSIONES
DJ (després del ball de 
passada)

A continuació, 00h. Recin-
te de Barraques. BALL DE 
pASSADA

DILLUNS, 24 
D’OCTUBRE

De 10h a 14h. La Muralla. 
TOMATA I XOCOLATA, 
UN MATí DE JOCS AMB 
FAMíLIA.
De 10h a 14h. Espai La 
Muralla. ESpECTACLE 
INFANTIL
11:30h. Pavelló de la 
Draga. CONCERT: FESTA 
DE LA MÚSICA pER A 
COBLA 

17h. Plaça Major. 
SARDANES.

18h. Recinte de Barraques. 
CONCERT FAMILIAR.
XIULA presenta BIG 
CHICkEN. 

18h. Teatre Municipal de 
Banyoles. COMÈDIA/
TEATRE. UN MORT A 
CAN pUIG 

20:30h. Parc de la Draga (dar-
rere del pavelló). BALL DEL 
DRAC, L’ÚLTIM TRUC

Tot seguit. Parc de la 
Draga (darrere del pavelló). 
CASTELL DE FOCS 
ARTIFICIALS a càrrec de 
Pirotècnia Tomàs

21h. Pavelló de la Draga. 
CONCERT I BALL DE FI 
DE FESTA

 Passeig de Mn. Lluís Constans, 296
17820 Banyoles • Tel. 972 57 46 80

Nova Temporada
Bona Festa Major!
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ESTIMEM EL PATRIMONI 
COMARCAL

conserva a l’absis. Son unes pintures murals 
del segle XIII, úniques a la comarca: un Crist 
en majestat, flanquejat per dos àngels i el sol 
i la lluna i acompanyat per les figures dels 
quatre evangelistes. 

Al nucli mateix de Cornellà del Terri hi havia 
hagut un altre castell, però l’única resta que en 
queda és la capella de Sant Antoni (BCIL), de 
petites dimensions i origen romànic, que a la 
façana conserva restes de pintura decorativa 
sobre calç, que ens permeten imaginar com 

era antigament 
a q u e s t a  p e t i t a 
capella.

Les altres vuit esglé-
sies parroquials del 
municipi són BCIL 
(Bé Cultural d’Inte-
rès Local): Sant Pere 
de Cornellà del Ter-
ri, Sant Andreu del 
Terri, Sant Esteve 
de Sords (amb el 
seu comunidor), 
Sant Joan Baptista 
de Borgonyà, Sant 

Julià i Santa Basilissa de Corts (amb una nota-
ble portalada que presenta dues arquivoltes 
decorades amb baixos-relleus), Santa Eulàlia 
de Pujals dels Cavallers, Santa Llogaia del Terri i 
Santa Maria de Pujals dels Pagesos (que conser-
va una interessant majestat romànica). Totes 
vuit tenen un origen romànic i han estat molt 
transformades en segles posteriors. No són 
BCIL en canvi, les altres dues capelles que hi 
ha al municipi, totes dues privades: la de Sant 
Jaume, a Pont-xetmar, i la de Sant Miquel, al 
Mas Geli, al veïnat de Prades (Santa Llogaia 
del Terri).

Jordi Galofré (Secció de Patrimoni del CECB)

Cornellà del Terri, 
1. Castells i esglésies
Cornellà del Terri és un municipi integrat per 
diversos pobles i veïnats, amb molts edificis i 
elements arquitectònics d’interès. Esmenta-
rem en primer lloc tres edificis que son BCIN 
(Bé Cultural d’Interès Nacional): la Torre de 
Pujals dels Cavallers i el castell i l’església de 
Ravós del Terri.

La Torre de Pujals dels Cavallers és una 
masia fortificada dels segles XV-XVI. Va ser la 
casa pairal del llinatge dels Pujals, documen-
tat des del segle XI. De planta rectangular i 
amb una torre qua-
drada, la façana 
principal presen-
ta una porta forana 
amb grans dove-
lles i una finestra 
gòtica. La primera 
planta conserva la 
sala amb trama-
da de fusta. Per 
la seva banda, el 
castell de Ravós 
del Terri és una 
mostra notable 
d ’a r q u i t e c t u r a 
militar, que es va 
començar a construir al segle XII. Organitzat 
a partir d’un pati central trapezoïdal, consta 
de planta baixa i dos pisos, amb torres cilín-
driques als extrems. A la dècada de 1970 va 
ser acuradament restaurat. Tots dos edificis 
són propietat privada i, per tant, visitables 
només des de l’exterior. 

Dins del recinte del castell, a la zona nord, es 
troba l’església de Sant Cugat de Ravós del 
Terri. D’origen preromànic, va ser remode-
lada al segle XII i en segles posteriors. El seu 
interès radica sobretot en unes pintures que 

El castell de Ravós del Terri
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T’ho posem fàcil. 
Descarrega’t la nostra App!
En la línia de digitalitzar més els nostres 
serveis, apropant-nos a les teves necessi-
tats, hem desenvolupat la nova App d’Agri-
energia.

Des del teu mòbil, i en un sol clic, podràs 
consultar i descarregar-te les factures 
d’electricitat, visualitzar el repartiment 
horari del teu consum i revisar l’històric de 
factures, tot per accedir a un control més 
fàcil i totalment fiable de la teva despesa 
energètica.

També podràs realitzar les gestions més 
habituals: com per exemple, modificar les 
teves dades d’accés i contacte, canviar la 

potència, la tarifa contractada o les dades 
bancàries. 

Així doncs, des del mòbil i sense neces-
sitat de desplaçar-te, fer una trucada o 
escriure’ns un mail podràs resoldre aquests 
tràmits més corrents, sense esperes ni 
pèrdua de temps.

Només t’hauràs d’enregistrar una vegada 
i l’aplicació et reconeixerà en endavant.
A més, amb la mateixa app d’Agrienergia 
tindràs accés a tots els subministraments 
d’electricitat o gas que tinguis contractats 
amb nosaltres.

Us animem, doncs, a descarregar-vos l’App 
Agrienergia, disponible per a Android i iOS, 
i esperem que aquesta nova eina digital, útil 
i senzilla, sigui del vostre interès.

ENERGIA VERDA

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

• Lampisteria 
•  Calefacció 
•  Aire condicionat 
•  Descalcificadors 
•  Fred comercial 
•  Il·luminació
•  Revisions i manteniment 
    de calderes

 INSTAL·LACIONS   

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

BONA FESTA MAJOR!
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Benvingut/da

Cr. Conill, 8 2
17820 · Banyoles
ES01120000000004180JF0F

Aplicació disponible per a

T'ho posem fàcil
Descarrega't la nostra App,
amb un sol clic podràs consultar les teves factures i 
fer canvis contractuals
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Cursos, tallers, 
lectura, casals, 
concursos

OCTUBRE / CURSOS I TALLERS / 2022

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.

Dates:
classes teòriques i presencials 
(al museu darder de 19:30h a 
21h):

6 d’octubre (dijous): la reproduc-
ció de les plantes: flors i fruits.
14 d’octubre (divendres): Princi-
pals famílies de plantes llenyoses 
i: pinàcies, fagàcies, salicàcies, 
betulàcies,...
21 d’octubre (divendres): Princi-
pals famílies de plantes llenyoses 
ii: rosàcies, ericàcies, cistàcies,...
28 d’octubre (divendres): exem-
ples 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 ripa-

ris 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@ajba-
nyoles.org, 
tel. 972 57 44 67
Hora: 19:30 h
lloc: sala d’actes del museu Darder 
de banyoles
Professorat: Joan Font

NOVETATS OCTUBRE 2022

INFANTIL - FICCIÓ
Corneli i en Garcia. Ricardo 
alcántara
Temps de Haikus. J.n.santaeulàlia

INFANTIL - CONEIXEMENTS
El teu cos mola. marta torrón
Manual per a espies. daniel 
nesquens
Un ou és silenciós. dianna Hutts 
aston

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

SERVEI INTEGRAL
I ALTAMENT 
QUALIFICAT

AVUI, S.L.
assessoria
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NARRATIVA JUVENIL
La casa en Hoarder Hill. Mikki Lish
Donetes. louisa may alcott

ADULTS-FICCIÓ
Contes urbans: A la ciutat en obres 
; Febre de carrer mercè ibarz.
Crònica fabulosa de la Mamà Asya 
i la seva descendència. Francesc 
ballart. 
Memorial bryan Washington. 

ADULTS – NO FICCIÓ 
Arrelats a la terra: propostes per 
a una agricultura regenerativa. 
Francesc Font. 
De vera vita: pequeño tratado 
para una vida auténtica. françoise 
Jullien. 
Womanhaus: historia il•lustrada 
de las artista de Bauhaus. dakota 
Hernández. 

CÒMIC
Pokémon. Hidenori Kusaka

CINEMA
El pacto bille august
En un muelle de Normandía emma-
nuel carrère

MÚSICA
podeu seguir la nostra playlist de 
novetats a spotify.

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. 

VISC SOBRE EL TEU CAP 
ALEGREMENT,
ENMIG D’UNA SELVA DE 
CABELLS,
I QUAN ET GRATES, QUIN 
REMENAMENT!

AVUI, MÚSICA
iniciaciÓ musical per a adults
la música no té edat. aquest curs 
d’iniciació per a adults proposa 

descobrir l’experiència de la música 
en un ambient lúdic i assequible. 
cant, percussió corporal, instruments 
o audicions són alguns dels mitjans 
que s’utilitzaran per demostrar que 
mai és tard per iniciar-s’hi.
Professora: meritxell roure
Horari: Dijous de 15.15 h a 16.30 h
Període: D’octubre de 2022 a maig 
de 2023
Preu: 20 €/mes
Inscripcions: ateneu.banyoles.cat

MÚSICA I MOVIMENT EN 
FAMÍLIA
iniciaciÓ musical per a nadons, 
pares i mares
dirigit a nadons de sis mesos a tres 
anys. Un taller que busca enfortir 
i afavorir el vincle amb el nadó 
mitjançant la música. amb cançons, 
jocs de falda, danses i audicions, jocs 
musicals i instruments, els infants 
van adquirint noves experiències que 
afavoreixen el seu desenvolupament.
Professora: mireia monterde – pro-
jecte mamacrea

Rda. Monestir, 99 - 101
17820 Banyoles
Tels. 972 57 03 92
972 57 00 69
info@transportsbanyoles.cat

BONA FESTA MAJOR!
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Horari: Dilluns de 16 a 16.45 h, de 
17 h a 17.45 h o de 18 h a 18.45 h
Període: D’octubre de 2022 a maig 
de 2023
Preu: 40 € mes/nadó + acompanyant

dissabte, dia 1: Club de lectura Car-
me Solé Vendrell (P4-P5)- comPlet 
llibre: La Nota

dissabte, dia 1: Club de lectura Ja-
nosch (6-8 anys) – comPlet- llibre: 
Caramels màgics

dilluns, dia 3: Club de lectura Astrid 
Lindgren (8-10 anys) – comPlet- 
llibre: La foca del senyor Cleghorn

dilluns, dia 3: Club de lectura Roald 
Dahl (10-12 anys) -complet-  llibre: 
Cendra. Històra d’una nena i del 
seu monstre.

dimarts, dia 4: Club de lectura E.A. 

Poe (12-14 anys) llibre: De quan 
Hitler va robar el conill rosa

dijous, dia 13: Nit- homenatge a 
Jordi Cussà amb ester andorrà i 
matthew tree. Hora: 19:30h

divendres, dia 14: Inauguració 
Exposició de Quito pau. Hora: 19h

Dimarts, dia 18: Club de lectura Os-
car Wilde (14-18 anys) -comPlet- 
llibre: Momo

Dimarts, dia 25: Club Bruno Mu-
nari (per a mestres, bibliotecaris...) 
-complet-

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.

més informació i horaris a 
www.espaitic.cat
tel.: 691 96 88 67
info@espaitic.cat

BECA EQUITAT
Fins al 31 d’octubre pots demanar la 
beca Equitat per a estudis universi-
taris. com a novetat, aquest any no 
cal haver sol·licitat la beca general 
del ministeri per poder demanar la 
beca Equitat.

CURSOS, TALLERS...

Oncolligagi
El pròxim 23 d’octubre no tens 
excuses! Segur que tens una 
seu de la cursa “Corre per les 
mames” ben a prop teu.
Consulta totes les poblacions 
que participen en l’esdeve-
niment i apunta’t ara online 
per assegurar-te la samarreta 
commemorativa! 
www.correperlesmames.cat



49

Bona Festa 
Major!
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si necessites informació, orientació o 
ajuda per demanar la beca, contacta 
amb l’oficina Jove.

TANCAMENT OFICINA JOVE
el dimecres 12 d’octubre l’oficina 
Jove estarà tancada.
en motiu de la festa major de banyo-
les, l’oficina Jove estarà tancada la 
tarda del divendres 21 d’octubre i 
el dilluns 24 d’octubre.
+ info: plaestanyjove.cat

PUNT LILA FESTA MAJOR DE 
BANYOLES
Del 21 al 24 d’octubre arriba la 
festa major de banyoles, i el punt 
lila també hi serà. el divendres 21, 
dissabte 22 i diumenge 23, a la zona 
de barraques, trobareu el Punt lila. Hi 
serà divendres i dissabte de les 11h 
de la nit fins les 3:30h de la matinada 
i diumenge de les 9:30h de la nit a 
les 3h de la matinada. també podreu 
contactar-hi per trucada o Whatsapp 
al 686 951 374.
+ info: plaestanyjove.cat

BUS NIT FESTA MAJOR DE 
BANYOLES
per la festa major de banyoles, si 
no vols agafar el cotxe o la moto, 
agafa el bus nit. el divendres 21 i el 
dissabte 22 d’octubre, per només 1 
euro et tornem a casa! Des de la zona 
de barraques, a partir de les 3:30h 
de la matinada (freqüència cada 45 
minuts)
+ 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@plaes-
tany.cat / @promocioterritorialccpe 
(instagram)

FES-TE EL CARNET JOVE DBNY 
si tens entre 14 i 30 anys, ets del 

pla de l’estany i vols gaudir de 
descomptes i avantatges en diferents 
establiments de la comarca fes-te el 
carnet Jove dbny.
+ info: plaestanyjove.cat

CAL DRAC CENTRE COL-
LABORADOR LABDOO
l’oficina Jove del Pla de l’estany 
– cal Drac participa en la xarxa 
labdoo. labdoo és una xarxa social 
col•laborativa que té per objectiu do-
nar una nova vida en l’àmbit escolar a 
ordinadors portàtils reciclats. 
a cal Drac en som centre 
col•laborador, així que si tens un por-
tàtil vell que ja no utilitzes porta’ns-el 
i ens ocuparem que qui en necessiti 
un i no pugui comprar-se’l l’aprofiti.

Telèfon: 972 58 07 41
Whatsapp: 605 36 36 67

VULL APRENDRE TIC*
taller dirigit per a persones que 
volen perdre la por a l’ordinador i el 
mòbil. aprendrem des de la base per 
conèixer millor cada funció i ser més 
autònoms.
Dies: dimarts 11, 18 i 25 d’octubre 
Hora: de 15:30 a 16:30h
material: cal portar ordinador i/o 
mòbil

CONEIXEM LES EINES GOOGLE*
curs destinat a infants per conèixer, 
aprendre i millorar les habilitats 
amb les eines Google (Gmail, drive, 
classroom, sites, calendar...)
Dies: Dimecres cada 15 dies. inici 19 
octubre
Hora:  de 17:00 a 18:00h
Destinat: a infants de 5è i 6è de 
primària
material: si es té ordinador portàtil es 
pot portar.

ESPAIS D’ACCÉS LLIURE 

Aula Oberta
Ús lliure dels ordinadors amb el 
suport d’una dinamitzadora: deures, 
treballs, xarxes socials, etc.
Horari:
Primària:  de dilluns a divendres de 
de 17:00 a 18:00h. Dijous no.
 eso: de de dilluns a divendres de 
18:00 a 20:00h. Dijous no

Auto tràmits
es disposa d’una sala amb ordinadors 
per fer aquelles gestions i tràmits que 
siguin necessaris. a més de cerca r 
ofertes i recursos de feina. tot amb 
l’ajuda del dinamitzador de l’espai.
cada dilluns de 16:00 a 17:00h.

Tràmits
 Diferents tràmits on-line amb les 
administracions.  cal cita prèvia a 
serveis socials
cada dijous a partir de les 16:30h.

ACTIVITATS PER INFANTS I 
JOVES PUNT ÒMNIA

Taller de Festa Major: 
nakany Kante. un passeig per les 
cançons, balls i ritmes de països 
com Guinea, senegal, mali, Gàmbia i 
costa de marfil, l’occident africà molt 
ric en cultura i diversitat. Un taller 
pensat per veure, escoltar i participar 
d’aquest patrimoni ancestral.
Dia: divendres 21 d’octubre
lloc: Plaça de la Pau
Hora: a partir de les 17:30h
Destinat a: tota la població

Cinema
Vine a mirar una pel·lícula, no 
pateixis que les crispetes les posarem 
nosaltres!
Dia: divendres 7 d’octubre
Hora: de 17 a19h.
destinat a: eso

CURSOS, TALLERS...
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Inscripcions a www.montessori-palau.net

Sabeu que les famílies també 
necessitem formació?

L’infant i les persones que 
l’acompanyen

Ajuda’m a posar-hi paraules: el 
llenguatge i la comunicació

A casa i a fora: estretègies per 
plantejar les activitats com a 
moments de maduració personal

Ajuda’m a comprendre el meu 
fill/a!

13 de desembre de 2022 · 17h
Montessori Palau Girona 

Per què t’enfades?: límits i 
rebequeries

15 de març de 2023 · 17h
Montessori Palau Girona 

18 d’abril de 2023 · 17h
Montessori Palau Girona 

26 d’octubre de 2022 · 18h
Montessori Palau Girona 

23 de març de 2023 · 18h
Montessori Palau Girona 

0-3
anys

0-3
anys

0-3
anys

TALLERS PER A FAMÍLIES

3-6
anys

3-6
anys
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Jocs de taula mensuals
cada mes aprendrem a jugar a un 
joc de taula diferent. apropeu-vos i 
juguem!
Dia: Divendres 14 d’octubre
Hora: de 17 a 20h.
destinat a: eso

Setmana de la Castanyada
el primer divendres farem la 
castanyada del barri de la Farga, 
acompanyat de jocs esportius. 
Durant la setmana farem alguna 
activitat referent al Halloween, per 
acabar amb un túnel del terror el 
divendres 4 a la tarda.
dia: del divendres 2 al divendres 4 de 
novembre
Hora: a partir de les 17:30h
destinat a: eso i primària 
consultar Xarxes socials del Punt 
Òmnia

Curs de formació en 
hosteleria i restauració
Vols treballar en restaurants i bars?
inici del curs 25 d’octubre
inscripcions: a la Porta del món
tel. 652 07 15 53 (alba)
872 07 22 11 (lPm)

Centre Excursionista de 
Banyoles

cursos 22/23
inscripcions secretaria ceb Dll,Dc i 
Dv de 19 a 21 h / 972 57 52 12
centreexbanyoles@gmail.com

ESCALADA INFANTIL I 
JUVENIL
Dimarts i dijous

petits (2014 a 2016) de 17 a 18 h
mitJans (2011 a 2013) de 18 a 19 h
Grans (2007 a 2010) de 19 a 20 h
Preus: 1 dia 75€ trimestre (25€ mes), 
2 dies 105€ trimestre (35€ mes

ART I ENGLISH

petits (2016 a 2013) dimarts de 17:30  
a 19 h Grans (2012 a 2007) dijous de 
17:30  a 19 h Preu: 40 € al mes

PINTURA

dilluns de 18  a 21 h
Preu: 90 € trimestre. adults

IOGA PER ESCALAR

dilluns de 18:30 a 19:45 h
Preu: 90 € trimestre. adults

CERÀMICA

Dimecres de 19:30 a 21:30 h
Preu: 95 € trimestre. inclou el 
material

CASAL CÍVIC I 
COMUNITARI
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 experi-
mental: 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 (orga-
nitza 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)

CURSOS, TALLERS...
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Ioga Iengar: divendres a les 9.15h i a 
les 10.30h (organitza aGGb)
Memòria: dimarts 17.30h i dimecres 
15.45 i 17.15h (organitza aGGb)
estimulem els sentits: dimarts a les 
15.45h

NOVES TECNOLOGIES
Tauletes i mòbils: dijous a les 15h ( 
organitza aGGb)
Iniciació a la informàtica: dilluns i 
dimecres a les 15.30h

FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA
Taller d’astronomia: dijous a les 
18h (organitza astrobanyoles)
Català: dimecres a les 17 h ( orga-
nitza aGGb)
Francès: dimecres a les 10 h (orga-
nitza aGGb)
Anglès: dilluns a les 16 h (organitza 
aGGb)
Conversa Anglès: a concretar

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ
De l’1 al 8 de setembre Presenci-
alment al casal cívic i comunitari 
banyoles o trucant al 972571162

2N PETIT VIATGE ACOM-
PANYAT ENTRE EL MÓN DE 
L’ART I DEL VI
Pintarem sobre paper fet a mà 
(aQUaRi) amb vi, nogalina, colors 
pastel i llapis aquarel·lables mentre 
tastem 3 vins escollits.
diJous 13 d’octubre de 19:30-
21:00 H a la local cooperatiVa 
(plaça d’en Ges,, banyoles)
conduirà el ViatGe: aitor climent 
PReU: 30 € (tot inclòs)

inscRiPcions: info@sastrespape-
rers.com- 653447147

CICLE DE 4 TALLERS AMB 
LA PINTORA I DIBUIXANT 
DELPHINE LABEDAN
LES ESTACIONS
sessiÓ : 4/4 :tardor
Dissabte 15 D’octUbRe De 2022
de 10:30 a 13:30 (3 hores)
al molÍ de la farGa (banyoles)
PReU VaRiable: *(material inclòs) 
50,00 € persona/sessió
* a partir de 9 persones inscrites: 
45,00 € persona/sessió
*mínim 6 persones, màxim 10 
persones*
*material inclòs: pinzells, pintures i 
paper aQuari*
* el taller és obert a qualsevol perso-
na major de 15 anys*
inscRiPcions: info@sastrespape-
rers.com 872729944

OCTUBRE / CURSOS I TALLERS / 2022

DEIXEM ELS FARS DEL 
TEU COTXE COM NOUS!

Ronda Monestir. s/n
Pol. Ind. La Farga 17820 Banyoles

Tel. 972 57 61 29 PLANXA I PINTURA

Bona Festa Major!
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REJUGA AGENDA OCTUBRE
630 932 030 / 663 367 664
C/ Mas Palau, 25 Banyoles

Dissabte 8
EL RATOLÍ I ELS VENTS CONTES 
AMB LLUM • ESTONA DE JOC AMB 
OMBRES
a partir de 2 anys de 10:30 11:30 h
aportació 5€  infant 

Dissabte 29
CARBASSA HALLOWEEN + SLIME 
TERRORIFIC
de 10:30 11:30 h de 4 a 12 anys
aportació 5€  infant

Tots el dimecres
ATELIER CREATIU
de 17 a18:30 h infants de 1 a 6 anys 
+ un adult
aportació 40€ / mes 15€ sessió solta

pORqUERES
tallers anuals 2022-23
NOMÉS AL CÍVIC!

Un curs més et portem una progra-
mació de tallers anuals que només 
trobaràs al cívic! els tallers més origi-
nals i divertits amb una programació, 
aquest any sí, per a tota la família 
amb la incorporació dels tallers per a 
joves i els tallers familiars!
tota la programació i inscripcions a 
centrecivicporqueres.cat

CASAL DE LA GENT 
GRAN
DINAR DE LA CASTANYADA
Dissabte, 29 d’octubre de 2022

CURSOS, TALLERS...

a les 14h a can carreres
Menú: arròs, pollastre i botifarra amb 
patates, aigua, vi cava, postres, cafè i 
gotes. i tot seguit ball amb la cantant 
Marisol
Preu socis: 15 euros i Preu no socis: 
20 euros. per apuntar-vos del 17 al 
26 d’octubre al casal de 15h a 19h 
de la tarda de dilluns a divendres.
cal portar plats i coberts. 
Per més informació a les oficines 
del casal

A partir de l’octubre es comença-
ran les activitats programada. 
Per més informació  a les oficines del 
casal o trucant al 972572601.
Balls en línia: Dilluns  de 7 a 8 h de 
la tarda
Gimnàs: Dimecres de 6.30 a 7.30 h 
de la tarda
Català: Dilluns cada 15 dies.
Memòria: dilluns a la tarda.
Hipopresius: dimarts al mati 

FESTA DEL SOCI
dissabte 12 de novembre  de 2022
Per més informació al casal de la gent 
gran de Porqueres

CORNELLÀ DEL 
TERRI
TALLER DE DEFENSA PERSONAL 
MIXTA

Dia 4 octubre a les 19:30h
Dies 8 i 9 octubre a les 10h
lloc: Pavelló de cornellà del terri
les classes tindran una durada de 
2 hores.
+ info: J. Domènech: 686.18.99.22 – 
contacte@judovalldelterri.cat

ATENEU CULTURAL 
De dilluns a divendres, de 15 a 17 h. 
obert.  Sessions de jocs de taula.
—
cada dissabte, de 11 a 13h i de 16 a 
19h Taller de Robotica
—
Divendres 7 octubre a les 19h: CLUB 
DE LECTURA
Dijous 13 octubre a les 17h – TER-
TULIA DE TARDOR: parlem dels 
Productes de Km0
—
Divendres 21 octubre de 19 a 21h – 
Reunió secció de Patrimoni
—
Dijous 27 octubre a les 19h XER-
RADA – parlem del SISTEMA DE 
PENSIONS PÚBLIQUES.

Per a més informació o per propostes 
d’activitats podeu contactar amb la 
Junta de l’Ateneu al
ateneuterri@gmail.com

SERINyÀ

ESCACS
Dia: Dijous de 16.45h

HATHA-IOGA 
Dia: dimecres de 20 a 21:15  i/o 
divendres, de 19 a 20.15 h
Preu: 1 dia 35 €/mes - 2 dies 50 €/
mes
a càrrec de Ra (Raül carracelas)
inici: dimecres 5 d’octubre

PILATES 
dia: dimarts, de 19 a 20.30 h
Preu: 35 €/mes

PÀRQUING
GRATUÏT

30
minuts

Introdueix aquest número al parquímetre:

VAL PER

2022/23

PÀRQUING

01234ABC

Demana'ls als
establiments associats!

30 minuts d'aparcament gratuït
en qualsevol de les zones blaves de la ciutat.

EO
G
_2
2

d
is

se
ny

:

Per a més informació

www.banyolescomerciturisme.cat
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a càrrec de leslie Rekow
inici: dimarts 5 d’octubre

ETNOBOTÀNICA
dia: dimarts, de 19 a 20.30 h
Preu: 35 €/mes
a càrrec de laura sitjà
inici: dimarts 5 d’octubre

MÚSICA I MOVIMENT 
Dia: divendres, de 16.45 a 17.30 h
Preu: 35 €/mes
a càrrec d’albert mademont
inici: divendres 7 d’octubre

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL  
Dia: divendres, de 16:45 a 17.30 h 
Preu: 35 €/mes
a càrrec d’albert mademont
inici: divendres 7 d’octubre 

LLENGUATGE MUSICAL  
Dia: dilluns, de 17:45 a 18.30 h
Preu: 35 €/mes
a càrrec d’albert mademont
inici: dilluns 3 d’octubre 

CORAL 
dia: dijous, de  20.30 a 22 h 
Preu: 15 €/mes
a càrrec d’albert mademont
inici: dijous 6 d’octubre 

CURS D’EXCEL 
dia: dilluns, de 19 a 20.30 h
Preu: 60 €
a càrrec de martirià Pagès
inici: dilluns 3 d’octubre 

APRÈN A COSIR 
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 €
a càrrec de Planterra

FEM PASTA FRESCA
Dia: dissabte 8 d’octubre, de 10 a 
13 h
Preu: 15 €
a càrrec d’alba mora

iNICIACIÓ A L’ENQUADERNACIÓ 
Dia: dissabtes 5 i 11 de novembre, de 
10 a 13 h
Preu: 40 €
a càrrec de toni sardà

SCRAPBOOK: ÀLBUM D’HIVERN 
Dia: dissabtes 22 i 29 d’octubre, de 

Scooters 
d’ocasió

C/ Girona, 18
17820 Banyoles 

T 972 57 68 83 / 972  57 00 79
ortopedia.alsius@gmail.com 

per consultes   620 685 019

Lloguer i venda 
de material 
ortopèdic

10 a 13 h
Preu: 35 €
a càrrec d’albert mademont 

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
cada dimarts de 9h a 10h i de 10h a 
11h (rehabilitadora), a can Xerric.
els divendres de de 9h a 10h i de 10h 
a 11h (rehabilitadora), a can Xerric.
Per a inscripcions i més informació a 
l’ajuntament (972593128). 

TALLER DE MEMÒRIA  
Reiniciem les sessions el dijous 12 de 
setembre, de les 15.30h a les 16.30h, 
a can Xerric.
Per a inscripcions i més informació a 
l’ajuntament (972593128).

FEM CAMÍ
Dimecres 12 i 27 d’octubre, a les 15h.
passejades en grup per a la gent 
gran.
activitat quinzenal. Gratuïta.

SALA D’EXPOSICIONS
TERRA I UNIVERS
inauguració amb emili martínez 
costafreda, dissabte 22 d’octubre, 
a les 19h 

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

Cuidem-nos de la salut mental
És la campanya del projecte ‘La diversitat ets tu’ que 
per els mesos d’octubre i novembre porta diferents 
propostes per conscienciar dels aspectes relacionats 
amb la salut mental.
La programació comença amb un cinefòrum gratuït a l’Auditori 
de l’Ateneu de Banyoles el proper diumenge 2 d’octubre amb la 
projecció d’’Un amor intranquilo’ a partir de les 18h. En paral-
lel a totes les activitats també durant aquest darrer trimestre a 
la Biblioteca de Banyoles es podrà veure l’exposició documental 
relacionada amb la campanya Les activitats continuen amb la 
xerrada “Compartint experiències” del dijous 6 d’octubre a 
les 17h des del Museu Darder.

Bona Festa Major!
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SALA DE LECTURA 
FRANCESCA 
BARTRINA MARTÍ
CLUB DEL LECTURA 
Dimecres 19 d’octubre, a les 19.30h.
comentarem el llibre la cinquena 
dona, de Hennig mankell

CASAL D’AVIS
XVIII TROBADAA DE GENT GRAN 
DEL PLA DE L’ESTANY
Diumenge 15 d’octubre 
13.30h. benvinguda al restaurant la 
carpa 14.00h. dinar
Preu del menú 20€
Per inscripcions al casal de la Gent 
Gran, data límit 7 d’octubre. 

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
els dimarts i divendres, de 9 a 10 h, 
al pavelló. inscripcions el primer dia 
de l’activitat.

GIMNÀSTICA DE REHABILITACIÓ
els dimarts i divendres, de 10 a 11 h, 
a can Xerric. inscripcions el primer 
dia de l’activitat.

TALLER DE MEMÒRIA  
els dijous, de 15.30 a 16.30 h, a can 
Xerric. inscripcions i més informació 
a l’ajuntament (972 59 31 28).

FEM CAMÍ
Dimarts 11 i 25, a les 15.30 h.
passejades en grup per a la gent 
gran. activitat quinzenal. Gratuïta.

FEM MOBIL
els divendres 7 i 21 d’octubre.
activitat gratuïta

DINAMITZACIÓ DEL PARC DE LA 
SALUT
els  dilluns de setembre, de 15.15 a 
16.15 h.
les sessions les porta a terme un 
professional de l’activitat física i tots 
els exercicis estan adaptats a les 
necessitats de cada usuari.
les sessions són obertes i gratuïtes 
per a tothom.
en cas de pluja, la sessió es farà a 
dins del casal.

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

Agenda Setembre i Octubre

DANSA EXTÀTICA
10 de setembre a les 18h. 15€ 
Facilita: Júlia mora. Gestalt banyoles. 
677.095.273

CURS MASSATGE METAMÒRFIC 
15 i 16 d’octubre. Facilita: maria 
carmen boira
lloc: Gestalt banyoles

INICIA GRUP DE CANT 
5 octubre. els dimecres de 10h-
11:30h. Facilita: Júlia mora. Gestalt 
banyoles. 677.095.273

INICIA TEATRE LABORATORI 
6 octubre. els dijous de 19:30 a 
21:30. Facilita Júlia mora. Gestalt 
banyoles. 677.095.273 

Constel.lacions Familiars i 
Quàntiques, 9 octubre de 16h-20h. 
constel.lar 60€, participació gratuïta. 
Facilita: anna Freixa. lloc: Gestalt 
banyoles. 650578415

DANSA EXTÀTICA
15 octubre de 18h-20h. 15€. 
Facilita Júlia mora. Gestalt banyoles. 
677.095.273

FORMACIÓ FLORS DE BACH
Dissabte 22 d’octubre. Horari: un 
dissabte al mes de 10h a 19:30h. 
Facilita: alba sagarra lloc: Gestalt 
banyoles contacte: 699127451

DANSA EXTÀTICA
29 octubre de 18h-20h. 15€. 
Facilita Júlia mora. Gestalt banyoles. 
677.095.273

INICIA CURS INTENSIU DE MIN-
DFULNESS de 8 sessions 10 d’oc-
tubre Dilluns tarda quinzenal, de 18h 
a 21h Facilita: marta casarramona
contacte: 699127451

CURSOS, TALLERS...

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

grupamr7@gmail.com
BONA FESTA MAJOR!
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Ronda Monestir, 117 • 17820 (Banyoles) • www.ballell.cat

972 57 14 47

669 055 836

albert@ballell.cat

BONA FESTA MAJOR!
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FUTBOL SERINYÀ
8 d’octubre,  a les 16h: 
serinyà c.f.- Joanetes f.c.
22 d’octubre,  a les 16h 
: serinyà c.f- c. f. sant 
rocolot

PIRAGÜISME
Dissabte15 d’octubre
IX Trofeu Ciutat de 
Banyoles a banyoles

www.ceplaestany.cat

formaciÓ esportiVa

CURS EDUCADORS 
FUTBOL 7 - online
Data: entre el 3 i el 5 
d’octubre 2022
educadors de les lligues de 
futbol 7 sense cap titulació
inscripcions: obertes

ESCOLA DE TUTOR/A 
DE JOC
data: curs 22-23
majors de 16 anys interes-
sats en el futbol, l’educació 
esportiva i arbitratge

ACTIVITATS CONTINU-
ES AMB INSCRIPCIÓ 
OBERTA

FEM DRECERA!
Vilademuls
Dates: 16 D’octubre
punt de sortida: 10h, avin-
guda Viader “Galliners”

Distància: 10 km
llocs d’interès: galliners, 
Vilademuls, puig i ermita de 
sant baldiri 
destinataris: tots els 
públics

ESCOLA MULTIESPOR-
TIVA CURS 22-23
lloc: escoles de la comarca
destinataris: nens i nenes 
de p3 a 6è de primària
Descripció: activitats 
extraescolars d’iniciació a 
diversos esports

FUTBOL-JOVE 
dates: curs 22-23
Horari: Dilluns i dimecres de 
17.00 a 18.30 h
lloc: Pavelló i escola de 
can puig
Joves de 1r a 4t d’eso

DANSA’T
dates: curs 22-23
Horari: Dimecres de 17.00 
a 18.30 h
lloc: Gimnàs de l’escola 
can puig
Destinataris: infants de 4t 
de primària a joves de 1r 
d’eso

ARTS MARCIALS
dates: curs 22-23
Horari: dimarts i dijous de 
17.00 a 18.30 h
lloc: Pavelló la Farga (sala 
tatami)
Destinataris: infants de 1r a 
6è de primària
més informació: www.
ceplaestany.cat

ESPORT I BARRIS
dates: curs 22-23
lloc i horari:  

barri de canaleta: dimarts 
( joves) i divendres (infants) 
de 17.00 a 18.30 h
  
barri de sant pere: diven-
dres (infants) de 17.00 a 
18.30 h
Destinataris: infants de 1r a 
6è de primària; Joves de 1r 
a 4t d’eso 

VOLUNTARIAT JOVE
dates: curs 22-23 
lloc: banyoles
destinataris: Joves de 14 a 
18 anys
Formar part d’un equip 
de joves de la comarca 
motivats i amb inquie-
tuds per col·laborar de 
manera activa en projectes, 
activitats i esdeveniments 
esportius. 

PARCS DE SALUT
dates: curs 22-23 
lloc: Parcs urbans de salut 
de la comarca
adults i gent gran
activitats de manteniment i 
millora de la condició física
més informació i inscripci-
ons: www.ceplaestany.cat

MARXA NÒRDICA
dates: curs 22-23 
lloc: comarca del Pla de 
l’estany. adults i gent gran
 
EXERCICI FÍSIC I SALUT 
“PILATES”
dates: curs 22-23
lloc: Pavelló de la Farga - 
sala fitness
adults i gent gran
més info: ceplaestany.cat

IOGA
dates: curs 22-23
lloc: Gimnàs Pavelló de 
la farga 
destinataris: adults i gent 
gran

RELAXACIÓ
dates: curs 22-23
lloc: centre cívic-banyoles 
adults i gent gran

AIGUAGIM
dates: curs 22-23
lloc: club natació banyoles 
adults i Gent Gran

GIMNÀSTICA DE 
MANTENIMENT

Banyoles
dates: curs 22-23
lloc: banyoles - Pavelló de 
la draga
destinataris: adults
activitats de manteniment i 
millora de la condició física
inscripcions: al telèfon del 
consell esportiu 972 58 
13 44

Cornellà del Terri 
dates: curs 22-23
lloc: cornellà del terri - 
can font
destinataris: adults
activitats: activitats de 
manteniment i millora de la 
condició física
inscripcions: al 972 59 40 
01 o al 619 70 61 30. 

Sant Miquel de 
Campmajor
dates: curs 22-23
lloc: sant miquel de camp-
major – local social
destinataris: adults
activitats: activitats de 
manteniment i millora de la 
condició física
inscripcions: al 609 58 26 
85 o al 649 33 17 57.

Esponellà
dates: curs 22-23
lloc: esponellà – Gimnàs 
carles de fortuny
destinataris: adults
activitats: activitats de 

Esports
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Posa’t en forma 
amb el Club!

Passeig Antoni Gaudí, 3  (Banyoles) - 972 57 08 59 - secretaria@cnbanyoles.cat

Paga la matrícula en 48 mesos
 i sense interessos!*

 
Soci titular: 24,38€/mes 

Soci titular+beneficiari: 36,25€/mes 

Soci beneficiari (màxim 24 mesos): 23,75€/mes

PROMOCIÓ!

* A partir de l’1 d’agost i vàlid fins al 31 d’octubre de 2022



62

manteniment i millora de la 
condició física
inscripcions: al 609 58 26 
85 o al 649 33 17 57.

PORQUERES
XI CURSA AMERICANA 
DE PORQUERES 
Data: Dissabte 1 d’octubre.
lloc: Zona esportiva de 
miànigues.

SORTIDA SOCIAL BTT 
CC PLA DE L’ESTANY
Dimecres 12 d’octubre. 

lloc: Pavelló municipal 
d’esports de Porqueres.
Horari: sortida 8:30h.

XX MARXA POPULAR 
AMB BTT
dimarts 1 de novembre 
lloc: sortida i arribada 
Zona esportiva
Horari: sortida 9:00h.
marxa amb btt oberta 
a ciclistes federats i no 
federats. la prova té 2 re-
correguts de caire popular; 
34 km i 22 km. 

Rem
Aleix Garcia (CNB) i Rodrigo Conde, 
subcampions del món en doble 
escull

El remer de Serinyà Aleix Garcia (CN Banyo-
les) i el gallec Rodrigo Conde s’han proclamat 
subcampions del món en el doble escull al 
Mundial que s’ha celebrat a la República Txe-
ca. El bot estatal ha acabat en segona posició 
a la Final A de la modalitat en una regata 
d’infart i molt ràpida.

NOTÍCIA

Curs intensiu de patró de navegació 
bàsica al CNB!
El Club Natació Banyoles oferirà un curs 
intensiu de patró de navegació bàsica (PNB) el 8 
d’octubre de 2022 a Banyoles. Constarà de vuit 
hores de classes teòriques al CNB i, posteri-
orment, caldrà completar diferents sessions 
pràctiques al Port Olímpic de Barcelona entre 
els caps de setmana del 5 i 6 i del 12 i 13 de 
novembre. Properament informarem als inscrits 
sobre les dates de l’examen teòric.

CURS

ESPORTS 
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Amb l’arribada de l’octubre 
Banyoles sembla que es 
transforma. Les fulles de l’es-
tany cauen i converteixen el 
seu passeig en una postal de 
tardor. Arriba el mal temps, 
cau el sol més d’hora. Però, 
pels banyolins i banyolines, 
també els arriben nervis. Els 
nervis de la Festa Major. Els 
que més atenció hi posin 
veuran com molta gent 
banyolina ( jove, sobretot) 
comença a preparar el que 
per aquí coneixem com “la 
millor festa major de totes”. I 
segurament si ens poséssim 
a parlar amb qualsevol per-
sona que no fos de Banyoles 
ens intentaria vendre que la 
seva festa supera a la nostra. 
I, probablement, tingui raó. 

La millor Festa 
Major de totes

La Festa Major destaca per 
la infinitat d’activitats que 
s’hi fan (doneu-hi una ulla-
da, al Drac li deu faltar poc 
per arribar!). Són cinc dies 
intensos, d’enrenou; a la 
nostra ciutat es respira un 
ambient festiu i alegre. I, des 
de fa pocs anys, a mi també 
em passa que la sento com 
un espai d’unió amb tota la 
ciutat, un cop comences a 
conèixer a tota aquesta gent 
que fa setmanes (fins i tot 
mesos) que està preparant 
un concert, un acte o una 
actuació de castells, un cop 
coneixes de primera mà la 
implicació que això suposa. 

Ja fa uns anys, quan l’entitat 
de lleure banyolina Ei,Gent! 

Tere Cànovas i Closa 
@terecanovas

OCTUBRE / UN BANYOLES CRÍTIC / 2022

va tenir la responsabilitat de 
fer el pregó de les barraques, 
va definir-les com un espai 
que tirava endavant gràcies 
a l’esforç, dedicació i volun-
tariat de totes i cada una de 
les persones que tenen algun 
paper en aquesta festa: des 
d’aquella entitat que ha mun-
tat una barraca fins als que 
un parell de setmanes reben 
el Drac de Banyoles. 

I tampoc és qüestió d’enga-
nyar-nos: autogestionar-se 
és una moguda complicada. 
Estic convençuda que no es 
veu totes les frustracions i 
mal de caps que amaga pre-
parar una cosa tan grossa 
(crec) i important (espero) 
com les festes majors del 
teu poble. És per això, per la 
bogeria que acaba suposant 
tirar-ho endavant algunes 
vegades, que ens mirem les 
festes de manera diferent a 
la resta de pobles. Són els 
nostres veïns els que han 
procurat que aquests cinc 
dies siguin encara millors 
que els de l’any passat, però 
amb prou ganes perquè vul-
guis tornar l’any següent. 

Potser aquest n’és el nostre 
secret: un grapat de gent que 
dedica temps i hi posa una 
infinitat de ganes perquè 
vulguem continuar celebrant 
Banyoles any rere any. Dedi-
car el teu temps sense cap 
més interès que fer-ho passar 
bé al teu poble, perquè sí, per-
què és com hem fet sempre.
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A la dècada dels setanta del segle XX va 
patir unes importants modificacions que 
han marcat el seu tarannà fins avui dia.

L’any 1970 ja només hi havia quatre dies 
de festa oficial (el 23, 24, 25 i 26 d’octubre) 
i s’havia suprimit, per manca de participa-
ció, el cinquè, el de la Tornaboda. El 1971 
va ser l’últim any que el dia del Sant Patró 
queia inexorablement el 24 d’octubre. Per 
Tots Sants de 1971 es va aprovar fer-la no 
quan establís el calendari (inevitablement 
el 24 d’octubre, que podia caure a mitja 
setmana), sinó sempre en un cap de set-
mana. Es va acordar que des de llavors la 
festa seria el dissabte abans del 24 d’octu-
bre, excepte quan aquesta data s’escaigu-
és en dissabte. Des de l’any 1972, doncs, la 
festa se celebra un dissabte, un diumenge 
i un dilluns; i el 
dia del Sant Patró 
s’escau sempre en 
el dissabte (encara 
que no sigui el 24 
d’octubre).

La festa Major de Sant Martirià
Text: Amics Museus. banyolescultura.net

La festa 
dels últims 
anys del 
segle XX
Dissabte de  Sant Martirià davant l’església 
del Monestir a l’any1976.
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Si l’any 1972 va ser el de canvi de dates, l’any següent, el 1973, 
va ser el de la introducció del pregó. Des d’aquesta data s’escull 
un pregoner que fa el seu pregó el diumenge anterior a la Festa. 
Actualment, uns dies abans del pregó, es presenta el cartell de 
la festa, generalment de temàtica banyolina.
El pregó banyolí és més aviat acadèmic i 
popular; i s’ha procurat (almenys des de la 
restauració democràtica) que el càrrec re-
caigui en una persona de la ciutat o molt 
vinculada a ella, és un reconeixement pú-
blic a un personatge local. Es contraposava 
una figura festiva laica a la religiosa, a la de 
la prèdica en l’ofici religiós del dia del Sant 
Patró a l’església de Sant Esteve.

En aquests anys han obert la Festa Major 
banyolina vint-i-nou homes i només quatre 
dones. Primer es va optar per càrrecs del 
franquisme, en la Transició democràtica 
va recaure en persones vinculades a la ciu-
tat que havien viscut l’exili o de catalanis-

me provat; i, finalment, es va escollir gent 
banyolina destacada en diferents àmbits. 
El primer pregó va ser a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament de Banyoles, però el 1983 ja es 
va fer als Catòlics, 
del 1985 al 1987 al 
Teatre Victòria, del 
1987 al 1994 al Cine-
ma Mercantil, i des 
del 1995 al Teatre 
Municipal.

En aquesta època, 
la plaça Major i els 
carrers del Barri 
Vell eren els llocs 

La gegantessa quan 
passa pel carrer Es-
crivanies de Banyoles, 
any 1971. Foto: Josep 
M Massip.

Processó de l’any 1973. Foto Josep M Mateu.

Cartell de la Festa Major de l’any 1982.
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primordials; i els locals de festa existents 
(de ball, de teatre i de cinema) eren els tra-
dicionals: el Cercle de Catòlics (al carrer de 
l’Abeurador o a la plaça Major), el Victòria 
(al passeig de la Indústria) o el Mercantil (a 
la plaça dels Turers).

Aviat es va fer evident la necessitat d’in-
corporar en el programa oficial, a més de 
les sardanes, el cinema i el teatre, el ball a 
les discoteques (com al “Drac” i “Skinsad”) 
i l’actuació de grups locals de rock, com el 
grup “Loud Crash” (1974). I cada vegada 
s’omplia més de competicions esportives: 

el “Festival de aeromo-
delismo radiocontro-
lado” (1973), el “Cam-
peonato Provincial de 
Ajedrez” (1974) o les 
“Regates Internacio-
nals de Sant Martirià” 
(1987).

En l’aspecte cultural 
hi eren presents les 
xerrades, el teatre o 
les exposicions, com 
les del grup TINT-2 

(1974-1976). I al teatre es portaven artistes re-
conegudes (María Matilde Almendros o Juli-
eta Serrano); i els grups locals representaven 
obres que feien riure.

Els nous temps varen portar alteracions en 
la festa religiosa: el 1975 es va deixar de fer la 
processó que portava pels carrers l’arqueta 
amb les relíquies de Sant Martirià. Però, així 
mateix, es varen introduir algunes novetats: 
el 1986 es va instaurar el Premi Musical de 
Composició per a Cobla de les viles de Ceret 
i Banyoles. Era el segon any; ja que el primer, 
l’any anterior, s’havia fet a Ceret.

Elefants a la Plaça Major, quan encara hi havien circs i que els passejaven pel carrer 
com a poster publicitari. El municipal, naturalment, tot davant dirigint el tràfic.

Caràtula del disc de “Loud Crash” (1974)
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Moment de l’assaig 
de l’obra “Com 
s’enrreda la troca” 
del l’agrupació teatral 
del Cercle de Catòlics 
per la Festa Major del 
1982. Com gosava en 
Serapi, un home tímid 
i papissot enamorar-
se de la Clareta, la 
neboda de l’amo?.

Actuació de la cantant Salomé al ball de can Xampinya. Foto: J. M. Mateu. 1965.

Teatre d’art de Banyoles per la Festa de Sant Martirià de l’any 1986 va representar l’obra 
“EI berenar dels generals” de Boris Vian, al Cinema Victòria. 
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Banyoles inicis 1970
RECORDS
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Plaça dels Estudis. També se la coneix popularment com plaça de les Olles, 
en referència al mercat de terrissa que s’hi celebrava. 
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CHRISTINA & ELENA
ELENA & CHRISTINA

“Dues noies molt salades” 
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de dues artistes i amb l’ajut de “La sal” 
el resultat no pot fallar: pastissos de 
primera.

Christina & Elena... Elena & Christina 
projectes de futur?
Bé, tenim il•lusió d’expandir el nostre 
negoci cap a un espai nou amb recep-
tes pròpies i  més variades.

Actualment teniu algun producte 
“estrella”?
Hem creat la tartaleta de l’Estany, que té 
la seva forma,  també oferim pastissos 
i d’altres dolços  vegans i sense gluten  
i... amb poques calories (a nosaltres 
ens encanten.)

Nens i nenes, petits i grans ja ho 
sabeu...
Dimecres a divendres de 8,30 a 13h i 
de 16 a 20h.
Dissabte de 8,30 a 13,30h i de 16 a 20h.
Diumenge de 9 a 14h

Salem una mica la nostra vida!!!

Christina, Elena,
un plaer per mi  amb l’entrevista, el 
vostre somriure blanc com la sal... 
molt gratificant

Salut i  molta sal!

La sal, un fruit més de la sàvia natu-
ralesa que amb la dosi adequada ens 
fa sentir més gust a la vida i en excés 
ens la treu.

Una poció màgica descoberta fa més 
de 3000 anys que ha aconseguit seduir 
els paladars del món sencer fins al punt 
que quan ens creuem amb una perso-
na simpàtica, agradable o divertida, li 
atribuïm el qualificatiu de “salerosa o 
salada”.

La sal endolceix també la vida i si no, 
ho pregunteu a la Christina o a l’Elena.
Elles, responsables de “La sal”, (espai 
gastronòmic especialitzat en pastissos 
de tots els colors i gustos), són taaan 
“rebons” que no els “falta ni una mica 
de sal”!
 
Realment és increïble la màgia d’alguns 
humans, capaços de crear semblants 
exquisideses tan dolces i saboroses 
utilitzant la dosi adequada de sal.

Dues amigues formades a l’escola  de 
gastronomia Hofmann de Barcelona 
que un dia, decideixen apostar per “La 
sal”. Un projecte arriscat però amb una 
filosofia adequada, respectant la pas-
tisseria tradicional, elaboració artesana 
i molt bona matèria prima que en mans 

Gustau Adolf B.

CHRISTINA & ELENA
ELENA & CHRISTINA

OCTUBRE / ENTREVISTA / 2022
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hola@lasalpastisseria.com
Plaça Major,  48 – Banyoles
T. 681 953 502 • Lasalpastisseria.com
@lasalpastisseria 

Obrador de pastisseria
PETITS PLAERS DE CADA DIA
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DE COMPRES

38

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

Segueix-nos!

38

HYUNDAI I10 (ANY 2020)
PREU FINANÇAT:  11.800 €

HYUNDAI I20 (ANY 2014)
PREU FINANÇAT: 8.500 €

HYUNDAI KONA (ANY 2019)
PREU FINANÇAT: 14.800 €

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

LA REBOTIGA DEL MOBLE 
BOTIGA DE SEGONA MÀ, 

ANTIGUITATS I VINTAGE C/Badalona, 
37 - 17820 Banyoles  

Mòb: 646 292 566 Fix 972 10 63 97
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Diuen que l’embaràs és un temps d’espera però, més aviat, podríem dir que 
és un viatge. Durant aquest viatge, les dones experimentem els canvis més 
grans de la nostra vida. Canvia el nostre cos que, ara no ens alberga només 
a nosaltres, sinó que portem a dins un nou ésser. Canvia la nostra ment i 

la nostra manera de pensar en un grau més o 
menys acusat. Canvien les nostres emocions 
i sentiments. Canviem de prioritats. 

Tota aquests canvis són necessaris per anar 
fent lloc al nadó que està en camí. També són 
necessaris perquè les dones ens convertim en 
mares i, fins i tot si ja ho som, l’embaràs ens 
ajuda a anar fent espai per al nou germanet o 
germaneta que ve a ampliar la família. 

La natura sap cap a on ens dirigim i, per això, 
el nostre cos, la ment i les emocions s’ajusten 
vulguem o no, li posem consciència o no, hi 
posem més o menys esforç en el procés: tot va 
sol. Però el que està clar, és que hem entrat en 
una etapa nova, l’embaràs, que és una transició 
a una altra etapa molt important a la nostra 
vida: la maternitat. I aquest viatge cap a la 
maternitat es pot viure de moltes maneres i, 
no hi ha dubte, que fer-ho sentint-nos acom-
panyades és molt més enriquidor que fer-ho 
sola lidiant amb totes les transformacions 
que en deriven.

Entre l’embaràs i la maternitat, evidentment, 
hi ha el part. El part és com un portal que mar-
ca el pas a ser mare i que suposa l’entrada del 
nadó a la vida fora del cos de la mare cap a la 

relació amb la família i el món exterior. A la vida vivim moltes transicions 
però, sense dubte, el part és la més important ja que suposa l’entrada a la 
nostra vida. Està estudiat que tant la concepció, com l’embaràs i el part, 
marquen profundament als éssers humans. També marquen a la mare 
que els viu tots aquests processos en el seu propi cos, i es veu afectada 
per ells de moltes maneres i amb molts matisos. 

Viatjar cap a la maternitat 
acompanyada

CUIDAR DE LA VIDA

Patricia Giménez-
Salinas
Soc terapeuta Gestalt i 
psicoterapeuta corporal 
amb base embriològica. 
Formada en preparació al 
part amb KGHypnobirthing 
i Birth Art. Actualment cur-
sant la formació Castellino 
en Teràpia Pre i Perinatal. 
Formada en ecoterapia, 
ecopsicologia i altres 
tècniques de meditació, 
sanació i acompanyament 
terapèutic.



75

Tot i que estiguem vivint aquest procés tan essencial, la vida no para 
i el que estem vivint de nou s’entrellaça amb la resta de coses de la 
nostra vida. Per això, viure-ho acompanyada, informada, amb suport 
terapèutic si veiem que ens fa falta, o amb altres dones que estan pas-
sant pel mateix, fa que aquest viatge sigui més fàcil, més enriquidor 
i que ens ajudi a créixer com a mares i persones. És una oportunitat 
única i val la pena viure-la amb la cura que la farà un viatge irrepetible.

Acompanyament emocional
Mindfullness
Teràpia a la Natura
Grup d’acompanyament a l’embaràs
Preparació al part 
Sessions individuals durant 
l’embaràs, part i post part

Contacte:
info@animatree.com
Instagram @anima.tree
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“l’Acupuntura no es centra 
només en el dolor i la malaltia. 

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

permet connectar amb el més 
profund del teu èsser.”

Telèfon: 662571727
www.eracupuntura.cat

Consultes a Besalú, Banyoles 
i Creixell

JORDI PUIGDEVALL
Craneosacral biodinàmica • Quiromassatge 

• Massatge Thai • Reflexologia podal

C/ Sta. Maria 3 -1er B - Banyoles  606 040 235

SALUT I BENESTAR
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Massatge i Teràpies Ayurveda i 
Par Biomagnètic
Montse Barbena

Teatre Laboratori, Cant i Dansa 
extàtica. Júlia Mora

Osteopatia
Julia Serra

Massatge Terapèutic: Esportiu 
Relaxant, Thai, Individual i de 
Parella. Rosa Garcia

Sessions de Reflexologia
Formacions de Reflexologia
Isabel Torres

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

Mindfulness Individual i Grupal 
(sessions setmanals i intensius) 
Marta Casarramona

Estiraments de cadenes 
musculars
Carina Coll

Constl·lacions Familiars 
Quàntiques individuals i 
grupals. Julia Serra
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El món de la parella és molt 
variat en funció dels anys 
d’existència i convivència i 
d’altres condicionants; fills, 
economia, cultura etc... Cada 
parella és un món diferent, no 
són possibles dues parelles 
iguals,  siguin homosexuals, 
lèsbiques, transsexuals o clàs-
siques. Poden ser parelles amo-
roses, tòxiques, silencioses, 
agressives, sado-masoquistes, 
letals, etc...

La parella és molt més que 
sexe, és pacte, tolerància i 
paciència: 

L’home té unes glàndules 
que produeixen testosterona 
i la dona els ovaris que segre-
guen estrògens i progesterona. 
Aquestes hormones controles 
la conducta personal i sexual. 

També són importants altres 
hormones, i neurotransmis-
sors amb funcions col•laterals: 
endorfines, encefalines, cor-
tisol, serotonina, dopami-
na, melatonina, adrenalina, 
oxitocina....Els cromosomes 
tenen una gran dominància en 
l’assignació d’un o altre sexe, 
recordem 46 XX, dona; 46 XY 
home. Abans s’adjudicava els 
sexe segons el patró cromosò-
mic avui s’assigna en funció 
del que se sent, home, dona, 
bisexual o transsexual”

Caràcters sexuals clàssics 
femenins : ovari, trompes, 
úter, mames vulva, clítoris, 
menstruació, pell fina, cabell 
llarg, músculs menys potents, 
pelvis àmplia. La longevitat de 
la dona és, estadísticament, 
més llarga que la de l’home. 

El complex món 
de la parella

OCTUBRE / AUGUST COROMINAS / 2022

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)

Caràcters sexuals masculins 
: testicles, penis, espermato-
gènesis, mames atròfiques, 
potència muscular, pelvis 
estreta. 

Aquests trets diferencials 
no tenen res a veure a l’ho-
ra d’assignar tasques espe-
cífiques a cada gènere. Per 
què fins ara gairebé sempre 
han manat els homes? ja no 
és acceptable el concepte 
musulmà, palestí: “les dones 
al llit o al safareig”. Personal-
ment em van condemnar en 
un judici per criticar aquesta 
expressió i defensar a ultran-
ça el valor cultural, personal, 
ètic, professional, i humà de 
les dones.

El millor és compartir el cin-
quanta per cent de l’esforç i 
dels coneixements i pactar. En 
la generació de la postguerra 
civil i post guerra mundial, hi 
havien possibilitats d’ajudes 
domestiques. La societat ha 
canviat i és ja molt més difícil 
tenir ajudes externes. Avui en 
dia per la pau de llar no hi ha 
més solució que compartir 
totes les tasques. 

Les il•lusions i motivacions 
de la parella s’erosionen amb 
el temps, per la qual cosa cal 
cercar nous objectius comuns, 
renovar els ponts psicofísics  
d’unió i buscar estabilitat psi-
cosomàtica. 
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BONA FESTA MAJOR!

Plaça Perpinyà, 5 entr. 1a • Banyoles - Tel. 972 57 36 17
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Pizza blanca de 
bolets, pollastre i 
espinacs.

INGREDIENTS

Recepta:
1. Començarem separant una part dels 

bolets. Guardarem els més macos i 
sencers per posar a la pizza i els no tant 
vistosos els tallarem ben petits i els 
fregirem amb una mica de sal i pebre, 
un cop ben potxats hi afegirem la nata i 
deixarem reduïr una mica.

Neus SalaFestival a la cuina

OCTUBRE / FESTIVAL A LA CUINA / 2022

2. Per altre banda, fregirem la petxuga 
de pollastre, salada i empebrada. La 
deixarem refredar i la desfilarem.

3. En aquest mateix oli del pollastre hi 
saltejarem lleugerament els bolets 
sencers fins que deixin anar tota l’aigua.

4. Torrarem en una paella sense oli els 
pinyons. Reservarem.

5. Escalfarem el forn a uns 200º i 
prepararem la base de la pizza. La 
desenrotllarem, la pintarem amb la 
crema de bolets, hi escamparem la 
mozzarella fresca tallada a trossets i ho 
enfornarem un 7 minuts.

6. Seguidament, amb la pizza semicuita 
hi afegirem el pollatre, els bolets, els 
espinacs i la mozzarella rallada.

7. Deixarem coure 7 minuts més fins que 
quedi daurada, retirarem del forn i hi 
afegirem els pinyons.

8. A disfrutar.

• 1 base de pizza
• 100ml nata cuinar
• 250gr bolet de temporada
• 1 pit de pollastre desossat
• 1 grapat espinacs frescos
• 1 grapat pinyons
• 1 mozzarella fresca en bola
• mozzarella rallada
• sal, pebre.
• Oli d’oliva.
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ARISMA
By Lídia Ferrer

Els nostres serveis

Depilacions integrals, manicures i Pedicures, 
Tractaments i higienes Facials, Tractaments Corporals 

Personalitzats, Rituals, SPA | Massatges

Teràpies Alternatives
Aromateràpia, Flors de bach, Reiki, Registres akcashics, Reflexoteràpia emocional 

i holística, Teràpia estructural

Cosmètica 100% Natural i respectuosa amb el planeta

CITA PRÈVIA: Tel. 619 71 18 78
E-mail: info@esteticarisma.com

Bona Festa Major!
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Hort Sembrarem cebes, enciams, bledes, escaroles, 
raves, pèsols, julivert (per sembrar-lo caldrà buscar 
un lloc sec i exposat al sol), faves, espinacs. Trasplan-
tarem bròquils de primavera. Recol·lectarem apis, 
cebes, cols de Brussel·les, safrà, carbasses bròquils, 
pastanagues, tomates, bitxos. Cal mantenir net l’hort 
de les primeres fulles que cauen.
Jardí Es poden plantar espècies de floració hivernal 
i de principi de primavera com les violetes o els pen-
saments.

82 l’agendaagost

Varietat de cereals i farines a granel • Pa artesà • Fruita i verdura 
fresca • Cosmètica • Productes de neteja per la llar • Herboristeria 

• Subministrament agrari • Menjars per animals • Planters

Ctra. d’Olot 7. Besalú - Tel. 972 59 18 79 agrobotigabesalu@gmail.com

Te
l. 9

72
 58

 10
 9

3

Quart creixent: dilluns 3 d’octubre
Lluna plena: diumenge 9 d’octubre 
Quart minvant: dilluns 17 d’octubre
Lluna nova: dimarts 25 d’octubre 

OCTUBRE / L’HORT I EL JARDÍ / 2022

La carbassa

Aquesta fruita assimilada a verdura, 
a més de ser molt nutritiva i rica en 
vitamines i minerals, ens pot ajudar a 
regular els nivells de sucre a la sang, 
ens protegeix la vista i el cor, prevé el 
càncer... què més li podeu demanar?

L’hort i el jardí 

a l’octubre
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MERCATS SETMANALS
Dimarts VERGES • Dimecres BANYOLES • Divendres 
CELRÀ • Dissabte STA. CRISTINA • Diumenge QUART
Venda ambulant

Josep Pla Caldas
Gerent i Administrador
T 685 459 743  
josepplacaldas@gmail.com
www.planteriflors.es

Plantes, 
flors 
i planters 
d’horta

Bona Festa Major!
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JARDINS 
A.CREUS

Manteniment i 
construcció de 

jardins, recs i poda, 
desbrossos i tales.
Tel. 630 265 354

ANUNCIS PER PARAULES publiqueu gratuïtament lagendabanyoles@gmail.com

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

RESTAURACIÓ
i decoració de mobles 
i objectes, pressupost 
sense compromis. tel. 

667940819 
www.obrador3a.com

CAPGROSSOS
caricatures, peces 
cartró-pedra per 
encàrrec, cons-
trucció restauració 
tel.667940819 www.
obrador3a.com

CEDIM consultori i 
botiga de nutrició i 
dietètica de 70 m2 
de nom ATZAVARA 
al c/mercadal 10 de 
Banyoles per motius 
de salut. Interessats 
972581120-
972570050 ext1388 
Txell Vila (Aj Banyoles 
Reempresa)

MEDIADORA 
FAMILIAR 
(separacions, herènci-
es, negocis familiars) 
Montse Magin Telèfon 
676 539 546, Joan Ma-
ragall 16 Porqueres.

DEPENDENT 
FRUITERIA 
Persona agradable, de 
bon tracte, simpàtica, 
responsable, amb 
empenta, acostumada 
a treballar amb clients, 
que tingui gràcia i vista 
per mantenir la botiga 
de forma curiosa. 
Jornada complerta de 
dilluns a dissabte de 
8h a 13,30h i de 16h a 
20,30h

BUSQUEM OPERARI 
Instal.lacions elèc-
triques, d’aigua i 
climatització. Jornada 
completa

PREPARADOR AMB 
PDA (H/D)
Preparar comandes 
amb ús de la PDA.
- Classificació segons 
referències. per 
empresa del sector de 
l’alimentació ubicada a 
la Comarca del Pla de 
l’Estany.

GEROCULTOR/A 
TARDES DE CAPS 
DE SETMANA PER 
A RESIDÈNCIA DE 
PERSONES GRANS A 
ESPONELLÀ
Suara Cooperativa
Jornada parcial

AUXILIAR / 
RECEPCIONISTA 
CLÍNICA DENTAL A 
BANYOLES
Jornada completa. No 
es requereix experièn-
cia professional

OPERARI/A SECTOR 
METALL
Empresa del sector 
metall cerca operari/a 
per mecanització de 
peces, amb possibilitat 
d’estabilitat. Jornada 
intensiva

CUINERS PER 
A RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA
RESIDÈNCIA LA VILA 
GRAN

Fer-se càrrec del 
servei de cuina d’una 
Residència de gent 
gran de 52 places 
situada a Banyoles

ORGANITZADOR/A 
CASAMENTS
Alba Serveis Educatius
busquem una persona 
dinàmica, treballadora 
i molt social que vulgui 
liderar el departament 
d’organització de 
casaments. Jornada 
completa

CARNISSER/A 
AMB EXPERIÈNCIA 
BANYOLES
Empresa de distribució 
cerca carnisser/a amb 
experiència demos-
trada com a respon-
sable de la secció per 
Banyoles i/o rodalies. 
S’ofereix estabilitat, 
descomptes especials 
d’empleat i possibilitat 
de creixer a l’empresa.  
Jornada intensiva

Ofertes publicades a infofeina a la última quincena de juny abans 
de tancar l’edició d’octubre. Si hi esteu interessats accediu a:  
www.infofeina.com/ofertes-banyoles

Es lloga casa de muntanya a 
Camprodon, caps de setmana 

o diferents estàncies
Tel. 972 57 14 56

ETS EMPRENEDORA/
OR? T’agrada treballar 
lliure d’horaris, 
respectant el medi 
ambient? Truca’m 686 
832 402 i t’ho explico.

Promoció econòmica
Banyoles estrena 
nou portal 
d’ocupació

Impulsat pel Servei 
d’Ocupació Municipal 
(SOM) vol facilitar 
l’accés de la ciutadania 
a les ofertes de feina 
de Banyoles i comarca, 
però també d’altres co-
marques properes. El 
nou portal compta ja 
amb més de 450 usu-
aris registrats. El nou 
espai web (ocupacio.
banyoles.cat) pretén 
millorar la gestió de la 
Borsa de Treball.
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Assessories
A

FISCAL• LABORAL
COMPTABLE 

ASSEGURANCES • JURÍDICA

Tel. 972 57 09 19
17820 Banyoles

www.vegeteixidor.com

Construció
i materials

C

C/ Remei, 33.
17820 Banyoles

972571434
info@micaloramio.com
www.micaloramio.com

PINTURA INTERIOR
I EXTERIOR

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

arquitectura tradicional 
contemporània

www.bangolo.com 
Tel: 657 85 63 45

Av. Països Catalans, 124
17820 Banyoles

info@bangolo.com

OFERTA DE PINTURES
COLORS PERSONALITZATS
PINTURES ECOLÒGIQUES

VENDA I COL.LOCACIÓ 
DE PARQUET

TERRES I REVESTIMENTS VINÍLICS
PAPERS PINTATS I FOTOMURALS

BELLES ARTS

Avinguda la Farga 19- BANYOLES
www.pinturesbramon.com

Tel. 972 574 343
Mòb. 680 106 483

DROGUERIA I PINTURA
Av. Països Catalans, 221-223

BANYOLES
972 58 00 08

www.tomasteixidor.com

A ALIMENTACIÓ
A ASSESSORIES
C CONSTRUCCIÓ I MATERIALS
E ESTÈTICA

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

L LLIBRERIA PAPERERIA 
M MODA
O ÒPTIQUES
P PERRUQUERIES

GUIA COMERCIAL DE L’A A LA Z
indústria - el comerç - artesania - hosteleria - art - construcció...
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Escoles
E
CONCEPCIÓ 
GRATACÓS

Escola de Ballet 
Carrer de la Barca, 17

baixos • 17820 Banyoles
Tel. 972 572 541

636 665 490

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

admin@acgamma.com
www.acgamma.com

Acadèmia
GAMMA

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

CURS D’ESTIU
OBRIM LES INSCRIPCIONS EL 2 DE MAIG

Estètica
E

CB&E
MEDICINA NATURAL

OSTEOPATÍA • LÀSER
ACUPUNTURA

C/ Guèmol 22  
Tel. 972 58 13 09

Banyoles

38 ANYS MIMANT 
EL TEU COS

Av. Països Catalans, 41-43, 
entsol 2a • 17820 Banyoles

T. 972 57 40 91 
M. 619 707 755

www.saloyang.com

CENTRE D’ESTÈTICA AVANÇADA
MÉS DE 33 ANYS CUIDANT DE TU

HOME- DONA
No tanquem els migdies

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

ESTÉTICA AVANÇADA

C/ Colom, 1
17820 Banyoles

www.esteticmonreservas.es
Tel. 972 574 543
Tel. 686 904 533

ESTÈTIC 
MÒN 

Fleques i 
pastisseries

F

Plaça de la Font, 5
Banyoles

Tel. 972 57 03 20

Obrador de pastisseria

PETITS PLAERS DE CADA DIA
CHRISTINA I ELENA

T. 681 953 502

hola@lasalpastisseria.com
Plaça Major,  48 – Banyoles

Lasalpastisseria.com
@lasalpastisseria

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

Immobiliàries
I

Agència Immobiliària

Av. Països Catalans, 3 Banyoles
Tel. 972 57 25 27

info@collellriera.com
www.collellriera.com

API 456
AICAT: 1590 Ici/21/0045

COMPRAVENDA D’IMMOBLES
LLOGUERS I ADMINISTRACIÓ

COMUNITAT DE VEÏNS
Pg. de la Indústria, 32, baixos

17820 Banyoles
Tel. 972 57 52 02

info@finquesbanyoles.com

finques banyoles

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

609 77 81 39
650 74 85 39

www.immobiliarialacaseta.cat  

Narcís Banal Portas

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

Mòbil 620 228 174
Finquesbanal.cat

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

Laura Mónico Roca 
646 939 297                                                                                               

Tati Miret Costabella 
659 925 836 

PISOS I CASES

BANYOLES

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

IMMOBILIÀRIA I ARQUITECTURA

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

info@finquesmanel.com
www.finquesmanel.com

Instagram: @finquesmanel

Només es viu una vegada, 
nosaltres et mostrem on

Instal·ladors
I

Ronda Monestir, 117
Tel. 972 57 34 39
17820 Banyoles

info@barbabossch.com

INSTAL·LACIONS
I MANTENIMENT

Avda. Països Catalans, 240 
17820 BANYOLES (Girona) 

Tel. 972 57 23 69
administracio@clifel.cat

www.clifel.cat
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Tel. 972 57 31 56 
/ 627 41 63 61 

C/ Hospital, 3 (costat plaça Major) 
BANYOLES

 instal·lacions   
REPARACIÓ • REFORMA • NOVA 

INSTAL·LACIÓ
SERVEI TÈCNIC PROPI

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

info@instalacionsjbp.com
www.instalacionsjbp.com

Informàtica
Telecomunicacions

I

SERVEI TÈCNIC DE NOVES 
TECNOLOGIES

Mn. Lluís Constans, 290
Banyoles 

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

Pere - Albert
Tel. 972 575 664

Pg. de la Indústria, 56 
Banyoles 

ledserveis@gmail.com

EQUIPA 
EL MÒBIL
Especialistes en accessoris 

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

Avinguda Països Catalans, 19 
17820 Banyoles, Girona 

Tel. 659 46 63 03

Llibreria Papereria i 
Reclam publicitari

LL

Avda Països Catalans, 227
arxifesta@gmail.com

Tel. 972 57 53 10
 MATERIAL ESCOLAR I D’OFICINA
Obrim de dilluns a dissabte, matí i tarda

       Avda Països Catalans, 227 
          arxifesta@gmail.com 

              Tel. 972 57 53 10 

 MATERIAL ESCOLAR I D’OFICINA 

Obrim de dilluns a dissabte, matí i tarda 

  

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

 @llibrerialaltell

L’altell
Ens agrada 

llegir

IMPREMTA • COPISTERIA

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

i.palmada@gmail.com

Des de 1959

Moda
Roba per la llar

M



90

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

info@vimleather.com
www.lovelyfur.com

REFERENT DE MODA 
INFANTIL I JUVENIL

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

646 96 21 97

LLISTES 
PERSONALITZADES 

ON LINE
C/ Girona, 35 - Banyoles

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

Puericultura 
Roba infantil

Psg. Mossèn Constans, 296
17820 Banyoles

972 574 680

SABATERIA

Ctra. de Camós, 79
Banyoles

658 582 722

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

sabateria Mayoral !!! 

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

info@dormitum.com
www.dormitum.es

Matalassos i complements 
d’alta qualitat,

les millors marques d’Europa

Òptiques
O

Plaça dels Turers, 12 
Banyoles  

Tel. 972 57 48 68
622 643 101

C/ Born, 14
Tel. 972 58 49 86 

banyoles@vistaoptica.com

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

dissabte 10:00-13:30h

Salut i benestar
S

Kine Corpus Vitae
Centre deTeràpies Damian

Osteopatia amb Kinesiologia
Sanació al cos humà

C/ Jacint Verdaguer, 45 
17820 Banyoles 697 218  339

C/ Dr. Mascaró, 23
Banyoles

Tel. 972 57 53 52
www.gimnastriops.com  

SMART FITNESS CLUB
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Tallers
T

C/ Barcelona 25
17820 Banyoles
Tel. 972 584 459 

Mòbil 640 507 408
grupamr7@gmail.com

PLANXA 
I PINTURA
Pol. Ind. Pont Xemar

C/ A Núm. 3
17844 Cornellà del Terri

T 972 59 43 12
M 646 42 00 53

planchisteriaproject@gmail.com

Perfumeria
i Sabons

P

Porta dels Turers, 3
T. 622 75 50 99

 bombolles_a_granel

Carrer de la Canal, 
38 - Banyoles

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

Perruqueries
P

Plaça Perpinyà, 5 entr. 1a 
Banyoles

Tel. 972 57 36 17

972 57 11 83
Mas Palau 21

17820 Banyoles

LA MILLOR OPCIÓ PER LA TEVA 
IMATGE DES DE 1935

PERRUQUERIA HOMES 
C/ Santa Maria, 32 

BANYOLES 
Tel. 972 57 07 53

@Costa_Perruquer
Telèfon: +34 972 570 461 

WhatsApp i Telegram: 
+34 609 386 651

C/ Santa Maria, 27 #banyoles
www.costaperruquer.com

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

Tel. 972 573 861

HOME  DONA
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CAN BERNAT
Menú diari i de cap de setmana

Cuina catalana, casolana.
Diumenge tancat.

C/ Santa Maria, 5 • 17820 
Banyoles

T 972 57 04 98 

L’ALL
Esmorzars de forquilla. Menú 
diari. Menjars per emportar.
Dinars i sopars d’empresa

Carrer E, 6, Cornellà del Terri
T 972 59 51 01

RESTAURANT L’ESPOR-
TIU BRASA

Menú diari i Menú Cap de 
setmana - Dilluns tancat. 

Passeig Dalmau 61
Camp de futbol nou 

T 661 798 191

RESTAURANT 
TABERNA 
LA PARRA

Plaça de les Rodes, 41 
Banyoles

972 57 15 00 / 650 56 20 21

BYPASS
Fleca - Bar - Restaurant 

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

Parking per a clients
Av. Doctor Tussell, 2

17852 Serinyà 
T 972 593 083

RESTAURANT 
LA CARPA

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

Banyoles  
T 972 58 28 25

QUATRE FOCS
Tots els divendres de juliol, sopar 

i música en viu.
Especialistes en brasa.

Menú de migdia 14€
Dilluns i dimarts tancat
Pujals dels Cavallers, 23 

Cornellà del Terri 
T 972 59 40 97 

RESTAURANTS 
DEL pLA DE 
L’ESTANy

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
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CAN SELVATÀ
Menjar casolà amb receptes 

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

17844 Cornellà del Terri
 info@canselvata.cat

T 972 59 40 80

LA TROBADA. BAR 
RESTAURANT
Plaça U d’octubre

17832 Crespià
T 633 978 322

BAR PIZZERIA NUMIDIA
Pizzas - dürüm - döner - tajin 

- cuscús - sopa - harira - 
pollastre a l´ast - entrepanes 

C/ Llibertat, 105 - Banyoles
T 632 969 063

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

PUNT DE TROBADA
EL POLÍGON

MENÚ DIARI, RACIONS, SOPARS, 
ESMORZARS

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

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

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

T 972 68 02 01

EL BROT
A l’antic Can Salvi de Vilavenut. Cuina gastronòmi-
ca d’arrel i paisatge, de temporada i km 0. Obert de 
dimecres a diumenge migdia i divendres i dissabte 
nit. Cerveseria artesana de tardes. Menú degusta-
ció sota reserva al 972 57 24 61.
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IRIS
Croisanteria - cafeteria

Pl. Estudis, 9 • 17820 Banyoles
T 972 57 10 94 

BAR EL CAPRITX
Avinguda de Girona, s/n 

Cornellà del Terri.
Tancat diumenge tarda

T 972 59 47 70 

BAR - FRANKFURT 
TRAMVIA

Passeig de Mossèn Lluís 
Constans, 278 Banyoles

T 972 57 53 90

CAFETERIA EL REM
Mn. Constans 186 baixos

Banyoles
T  629 421 935

CAFETERIES, 
BARS, DE COpES 

I TApES

CAN PONS
Plaça Major, 7

Banyoles
T  972 57 27 90

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 

EL BAR DEL CÍVIC 
Gastrobar

Menjar a domicili o per emportar 
de dijous a dissabte 

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

T 661 798 191



95
95

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

MENÚ DIARI, RACIONS, SOPARS, ESMORZARS

PUNT DE TROBADA

EL POLÍGON

Menjar per 
emportar

Bona Festa Major!



BONA FESTA 
MAJOR!


