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El calendari i 

el santoral
 EL DESEMBRE
El desembre és tingut pel mes més fred de l’any, juntament amb el ge-
ner. “Pel desembre. el fred o el vent fan tremolar el més valent”. El nom 
li ve del calendari romà, el qual estava dividit en deu mesos i ell era el 
darrer el desè. El mes de desembre s’escau la festa familiar més impor-
tant de l’any: el Nadal.

EL NOSTRE NADAL
Fragment del llibre “Banyoles vora el llac” 
de Jaume Farriol

La vigilia
La vigília de Nadal s’allarga, es dilata durant 
molts de dies abans de la festa. Es forma un 
esperit, una mena d’estat d’ànim. I comencen 
a arribar felicitacions. Ara que totes les coses 
noves es bategen amb noms anglesos, les fe-
licitacions de Nadal s’anomenen Christmas, i 
tothom ho entén. Solen ésser molt bonics, amb 
coloraines i dibuixos alusius, a base d’àngels 
grassonets, pastors atrafagats i Verges amb 
cara de nina. Fins aquí no hi ha gairebé res de 
particular. La vigilia del nostre Nadal és tan igual 
a la dels altres pobles i països, que no diem res 
de nou. Però no ens ho podem callar. Les felici-
atacions són l’anunci, a “portada” a tot color de 
les festes de Nadal.
Els Christmas, les targetes, són els primers 
emisaris de les festes. Són una volada policro-
ma i fràgil d’orenetes de paper que anuncia als 
quatre vents la primera glaçada de Nadal.

Un altre aspecte indispensable del Nadal són 
els pessebres. Aquí fem uns pessebres molt di-
versos.. N’hi ha de molt bonics, amb una curosa 
preparació i estudi de la perspectiva i els efec-
tes de llum. Però el pessebre típic, el popular, 
és el pessebre a bese de molsa, rus de paper 
de plata, cases de suro i muntanyes enfarina-
des. Sobre aquesta geografia un xic anàrquica 
i fins, moltes vegades, inescaien, hi campen els 
personatges sagrats en companyia d’una colla 
de comparses bastant variades.. Una altra ce-
lebració inaludible del Nadal és la misa del gall. 
És el rovell de l’ou de la festa. Molta gent, fins i 
toto aquella que rarament va a misa, hi assis-
teix. És una missa diferent. Impressiona.
Totes les esglésises són plenes. Quan la gent 
arriba, es col·loca on pot. El sacerdot comença 
la missa. Tothom està enfredolit i lleugerament 
emocionat. A fora el fred pitja la porta amb una 
obstinada determinació.
Un auto amb els fanals, esquinça la nit un mo-
ment. Després es torna a tancar, compacta i 
glacial. Com cada nit de Nadal. Com aquell pri-
mer Nadal de Galilea.

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

Bones Festes!
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Us desitgem unes bones festes!
BON NADAL!

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

Bones Festes!

•  Lampisteria 
•  Calefacció 
•  Aire condicionat 
•  Aerotèrmia

•  Plaques solars 
•  Il·luminació
•  Revisions i 

manteniment 
    de calderes
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C/ Àngel Guimerà, 3 - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 47 69 

info@vimleather.com
www.lovelyfur.com

Bones Festes!
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DESEMBRE 2022 / NOTES INFORMATIVES

Pressupost
L’Ajuntament de 
Banyoles aprova el 
pressupost per al 
2023

Supera els 25 milions d’eu-
ros dels quals més de 2,3 
milions d’euros es destina-
ran a inversions.
La finalització de les obres 
de reforma i museïtzació 
del Museu Arqueològic serà 
la principal inversió
El pressupost de l’Ajuntament 
de Banyoles per 2023 és de 
25.353.704,90. Pel que fa al 
pressupost consolidat, és a dir, 
incloent el Consorci de l’Estany, 
el pressupost ascendeix a 
25.906.023,81 €, amb un aug-
ment del 9,10%, respecte 2022.

Espai Natural
El Consorci de 
l’Estany allibera 6 
tortugues d’estany a 
les llacunes de Can 
Morgat

Les sis tortugues que s’han 
alliberat són juvenils nascuts 
l’any 2000, tenen aproxi-
madament dos anys d’edat i 
una mida màxima de 8 cm. 
Des del seu naixement s’han 
mantingut a les instal·lacions 
del centre en condicions de 
captivitat en aquaris d’engreix, 
s’han alimentat amb larves 
vies de mosquits i mosques 
i s’han obligat a no hivernar 
per tal d’incrementar el seu 
creixement i vitalitat.

Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles

Quadern 41 “Hospitals de 
guerra (1936-1939).

El Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles us 
convida a la presentació del Quadern 41 “Hospi-
tals de guerra (1936-1939). L’hospital guerra 
de Banyoles i el doctor Jimeno” basat en les 
ponències del XXVII Col·loqui de Tardor de 2021.
Dia: divendres 2 de desembre
Hora: 12h
Lloc: El Tint. Centre d’Estudis Comarcals de 
Banyoles

TERMINI D’INSCRIPCIÓ FINS 
AL 24 DE DESEMBRE

CONCURS DE PESSEBRES 
A LES LLARS
CATEGORIES:
ESCOLARS, ENTITATS
FAMILIAR. INFANTIL
PARTICIPACIÓ:
Caldrà fer una petita gra-
vació amb el mòbil d’uns 
15 segons aproximada-
ment on es pugui obser-
var un plànol general i tots 
els detalls del pessebre.
S’ha d’enviar al núm. 616 
392 037 per whatsapp 
indicant nom, cognoms, 
edat, correu electrònic i 
categoria.
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Els llibres d’aquest Nadal
ja a la venda a les llibreries 

de Banyoles
Temps moderns 
d’Esteve Vilarrúbies. 
14è volum de la col·lecció 
Fotògrafs banyolins. 
108 pàgines.

100 anys de cromos 
de la xocolata 
(1888-1985) 
de Josep Grabuleda. 
Més de 500 il·lustracions.
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C/ Major, 12 - 17820 Banyoles  972 571 764 - 609 137 891  laura.rosanadal@gmail.com

Fem Xecs Regal
Us desitgem molt 

Bones Festes!

En motiu del 50è aniversari 
de la inauguració de l’escola 
La Vall del Terri a Cornellà del 
Terri s’ha instal.lat al pati de 
l’escola una peça en ferro de 
l’escultor i pintor Xicu Masós 
recreant la figura de mestre 
i alumne, que vol donar tot 
el valor i el reconeixement a 
l’ensenyar i a l’aprendre.

L’AGENDA / DESEMBRE 2022

 NOTA INFORMATIVA
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Polvorons de llimona 
100% Artesans 

Obrador de pastisseria
PETITS PLAERS DE CADA DIA

hola@lasalpastisseria.com
Plaça Major,  48 – Banyoles
T. 681 953 502 • Lasalpastisseria.com
@lasalpastisseria 
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Activitats
Desembre
01 DIJOUS
        Sant Eloi

CLUB DE LECTURA INFANTIL 
DevoralliBres
El misteri del paper 
de vàter volador
Dijous 1 de desembre / 17 h / 
Biblioteca
Amb l’autora, Anna Cabeza. En 

aquesta ocasió, la Carme, la Rosalia i l’Ascenció, 
acompanyades del seu estimat net, viatjaran a 
Nova York per participar a l’International Granny 
Detective Conference. Conductor: Xavi Garcia

XERRADA
Qui eren els remences? On 
vivien? Què van fer? 
Dijous 1 / 19 h  / Museu Darder / Gratuït
Què els caracteritzava? Com i on vivien? Tots 
eren pagesos? Tenien tots les mateixes condi-
cions? La mateixa capacitat econòmica? Van 
lluitar per la llibertat?

CINEMA DOCUMENTAL / DOCS DEL MES
Karaoke Paradise
Dijous 1 / 20 h  / Auditori de l’Ateneu / 3 €
Qui canta els mals espanta. El gèlid paisatge de 
Finlàndia amaga una passió contagiosa pels ka-
raokes. Garatges, bars, el saló de casa... Tothom 
és benvingut.

02 DIVENDRES
        Santa Bibiana

TEATRE
M’hauríeu de pagar
Divendres 2 / 20 h  / Teatre municipal / 20 €
Amb M’hauríeu de pagar Jordi Prat i Coll es va 
reivindicar fa dos anys com a dramaturg, un 

DESEMBRE 2022 / ACTIVITATS
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rol que ha revalidat amb Fàtima. Des de la seva 
estrena al Temporada Alta 2020 aquests tres 
monòlegs sobre la soledat, material sensible 
per a lluir-se com intèrprets, no ha deixat de 
créixer el seu reconeixement, premis inclosos.

ACTIVITAT POPULAR
Encesa de llums de Nadal
Divendres 2 / 19 h  / Plaça Major
Projecció de Màppings a càrrec dels instituts 
del Pla de l’Estany “Viu el Nadal #debanyoles”
Cantada de Nadales a càrrec de l’Agrupació 
Coral VEUS DE L’ESTANY, de Banyoles
Xocolatada popular

03 DISSABTE
        Sant Francesc Xavier

VISITA GUIADA
Parc Neolític de la Draga
Dissabte 3 / 11:30 h  / Parc Neolític de la 
Draga / 4€
En la visita al parc, podrem entrar a dins les 
reconstruccions de les cabanes prehistòriques 
i descobrirem el dia a dia d’un grup de pagesos i 
ramaders neolítics. 
Informació i reserves: 972 572 361 museusde-
banyoles.cat

ACTIVITAT FAMILIAR
Arbres, soques i tions! - Matí 
Verd
Dissabte 4 / de 11 a 13 h  / Escola de Natura / 
activitat gratuïta
Jocs i dinàmiques de descoberta dels arbres.
També farem un petit tió de Nadal que us po-
dreu endur a casa!
Informació i reserves: 690 853 395 o a turis-
me@ajbanyoles.org

TEATRE
Scrooge
Dissabte 3 / 18 h  / La Factoria d’Arts Escèni-
ques / 5 € anticipada / 7 € taquilla
Cor de Teatre. Les festes de Nadal. En aquestes 
mateixes paraules, deia Charles Dickens, hi ha 
alguna cosa màgica.

L’AGENDA

CINEMA AMB VALORS
Tierra de Dios
Dissabte 3 de desembre / 
18 h / Sala Polivalent Sant 
Miquel de Campmajor
Entrada lliure amb sorteig 
d’una subscripció a Filmin.
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04 DIUMENGE
        Santa Bàrbara

ACTIVITAT FAMILIAR
Descobrim els insectes
Diumenges 4 / 11 h  / Museu Darder  / 5 €
Quan arriba la primavera els insectes ja surten a 
visitar-nos... t’atreveixes a classificar-los?.
Més informació i reserves: 972574467; comuni-
caciomuseus@ajbanyoles.org

ESDEVENIMENT ESPORTIU INCLUSIU
Baskin
Diumenges 4 / Pavelló de la Farga

TEATRE
Scrooge
Diumenge 4 / 18 h  / La Factoria d’Arts Escè-
niques / 5 € anticipada / 7 € taquilla
Cor de Teatre. Les festes de Nadal. En aquestes 
mateixes paraules, deia Charles Dickens, hi ha 
alguna cosa màgica.

05 DIILLUNS
        Sants Sabas i Dalmau

TEATRE
Scrooge
Dilluns 5 / 18 h  / La Factoria d’Arts Escèni-
ques / 5 € anticipada / 7 € taquilla
Cor de Teatre. Les festes de Nadal. En aquestes 
mateixes paraules, deia Charles Dickens, hi ha 
alguna cosa màgica.

06 DIMARTS
        Sant Nicolau de Bari

XXVI Fira d’hivern de Porqueres
Del 6 al 8 de desembre del 2022
Veure programació a la pàgina 32

Festa petita de Santa Llogaia 
del terri
Dimarts 6 de desembre
Hora: 12h del migdia
Lloc: A la Plaça del Poble
Tradicional Missa de Santa Llogaia i després 
Vermut i Música amb Buena Onda

DESEMBRE 2022 / ACTIVITATS
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CONTE AMB TITELLES
L’Abat Bonitus i les seves 
històries 
Dimarts 6  / 11 h  / Monestir de Sant Esteve 
/ gratuït
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.
Informació i reserves: 972 57 23 61; comunica-
ciomuseus@ajbanyoles.org

TEATRE
Scrooge
Dimarts 6 / 18 h  / La Factoria d’Arts Escèni-
ques / 5 € anticipada / 7 € taquilla
Cor de Teatre. Les festes de Nadal. En aquestes 
mateixes paraules, deia Charles Dickens, hi ha 
alguna cosa màgica.

08 DIJOUS
        Immaculada Concepció

ACTIVITAT ESPORTIVA
XXVI Cursa popular de 
Porqueres 
Dijous 8 de desembre
Lloc: Sortida i Arribada Pavelló de Porqueres.
Horari: A les 10:00 hores.
Descripció: Cursa Popular competitiva amb 
un recorregut de 7,2 km. Es fan classificacions 
per les diferents categories. Preu d’inscripció: 
Anticipades 8 €, el mateix dia 12 €. Puntuable 
pel circuit comarcal de curses populars.
Més informació i inscripcions: www.esportspor-
queres.com
. 

DESEMBRE 2022 / ACTIVITATS

Bones Festes!
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ACTIVITAT FAMILIAR
Investiguem els mamífers
Dijous 8   / 11 h  / Museu Darder / Gratuït
Vine amb família i descobrirem a través de 
l’observació moltes coses dels mamífers de les 
nostres contrades. 
Informació i reserves: 972 57 23 61; comunica-
ciomuseus@ajbanyoles.org

CINEMA FAMILIAR
El Nadal del Sr. Branquilló

Dijous 8   / 17 h  / Auditori de l’Ateneu / 5 €
El senyor Branquilló viu al gran roure d’un parc 
infantil amb la seva senyora Branqueta i els seus 
tres fills. 

10 DISSABTE
        Mare de Déu de Loreto

TALLER
La Màgia del Nadal
Dissabte 10 de desembre / Centre Om 
Banyoles / 15€
Un taller creat per donar espai a manifestar els 
nostres desitjos d’una manera molt especial i 
creativa.
Infància i Emocions de 10 a 11.30 h
Pre adolescents i Emocions d’11.30 a 13 h
Inscripcions: 629 570 126 ( Raquel Padrós)

L’AGENDA
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VISITA GUIADA FAMILIAR
Estudi taller Carles Fontserè
Dissabte 10 a les 11:00h
La visita ofereix un recorregut per la vida i l’obra 
de l’artista amb la voluntat d’acostar al públic la 
figura d’un dels artistes clau de la segona meitat 
del segle XX.
Activitat recomanada a partir de 5 anys.
Tarifes: Entrada general: 4€ / Entrada reduïda: 2€
Cal inscripció prèvia a www.porqueres.cat

PRESENTACIÓ LLIBRE 
BAULES. Cartes 
generacionals
Dissabte 10 de desembre a 
les 12 del migdia, a l’Espai 
Eat Art de la Plaça Major.

De David Pagès i Cassú.

TEATRE INFANTIL LA CONILLERA 
L’arc de Sant Martí i la lluna
Dissabte 10 de desembre / 17 h / Can Font 
de Borgonyà la Conillera / 5 €
A partir de 3 anys
Reserva entrades i + info: www.cornelladelterri.cat

XERRADA / TARDES DE CIÈNCIA
Les dades espacials: què són i 
per a què serveixen?
Dissabte 10 / 19 h  / Museu Darder / Gratuït
A càrrec Toni Sellarès, matemàtic. Les eines de 
cerca que permeten visualitzar la ubicació d’una 
farmàcia, la ruta més curta per carretera entre 
dues localitzacions o els cinc restaurants més 
propers a una ubicació.

MÚSIQUES MODERNES
Cesk Freixas
Dissabte 10  / 20 h  / Auditori de l’Ateneu / 8 
€ anticipada / 11 € a taquilla
Presentació del disc “Direm nosaltres” a les 
comarques gironines.

DESEMBRE 2022 / ACTIVITATS
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C/ MATA, 107 BANYOLES
TEL. 972 57 27 77

SEAT ARONA
ANY 2019   KMS  73000

HYUNDAI KONA
ANY 2019   KMS 49000

NISSAN MICRA
ANY 2011   KMS 76000

DACIA DUSTER
ANY 2017   KMS 72500
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11 DIUMENGE
        Sant Damas I

CAMINADA
Fem Drecera
Diumenge 11 de desembre, sortida a les 9 h, 
davant l’Ajuntament de Serinyà
Dificultat: mitjana-alta
Distància total: 11 km
Arribada a les 12 h i esmorzar
Inscripcions: www.ceplaestany.cat (5€), el mateix 
dia de 8 a 9 h al punt de sortida (8€). Menors de 
12 anys, gratuït

SORTIDA
Sortida Conèixer el Pla de 
l’Estany
Diumenge 11 de desembre 
Porqueres – Sant Miquel de Campmajor. Vol-
tants de Merlant i la serra de Can Ginestar. Uns 
9 km de recorregut, amb 300m de desnivell i 
alguna baixada. Cal anar ben calçat. 
Lloc: Correus de Banyoles. A les 8h.
Inscripció prèvia a www.cecbanyoles.cat 
abans del dia 8 de desembre

TEATRE FAMILIAR
La pastissera i els follets
Diumenge 11 desembre, 12 h i 17 h / La 
Factoria d’Arts Escèniques / 5 € anticipada / 
7 € taquilla
La companyia L’ESTAQUIROT teatre el 2023 
celebren 50 anys i aquesta serà la seva última 
temporada. No hem volgut perdre doncs l’opor-
tunitat de gaudir, un cop més, d’un dels seus 
espectacles. 

CAMINADA
Els turons de ponent
Diumenge 11 de desembre a les 11.00h 
Paisatges suaus entre aigua, bosc i camp.
Començarem la ruta enfilant-los al Puig de 
Sant Martirià, un excel·lent mirador del paisatge 
lacustre i les comarques veïnes, passarem per 
Lió i baixarem fins a la riba de l’Estany, visitarem 
les llacunes del Pla de Can Morgat fent parada a 
l’observatori d’aus i, tot creuant la zona agrícola 
sota els turons de ponent, arribarem a l’Església 
romànica de Santa Maria de Porqueres i l’esta-
nyol del Vilar.
Durada: 3,5 hores 
Punt de trobada: Escola de Natura
Reserves i més informació: Oficina de Turisme 
de l’Estany – Telèfon 972 58 34 70 – WhatsApp: 
690 853 395 turisme@ajbanyoles.org

DESEMBRE 2022 / ACTIVITATS
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Associació

de Pessebristes
de Banyoles Consorci de Benestar Social

Pla de l’Estany • Banyoles
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15 DIJOUS
        Sant Valerià

DIJOUS CULTURALS
Alternatives energètiques 
a la llar
Dijous 15  / 17 h  / Museu Darder / Gratuït
A càrrec de Ramon Caralt, enginyer. L’autocon-
sum energètic, les energies renovables, què fer 
des de casa per canviar l’actual model energètic 
buscant fórmules per contribuir a la sostenibili-
tat i lluitar contra l’emergència climàtica.
Més informació: 972 574 467

HORA DEL CONTE
Per Nadal cada 
conte al seu ...
Dijous 15 de desembre / 
17:30 h / Biblioteca
a càrrec de David Planas. 
Doncs sí, per Nadal tots els 

contes tenen el seu lloc, com les ovelles, i el seu 
lloc serà la Biblioteca de Banyoles. 

16 DIVENDRES
        Santa Adelaida

XERRADA / CICLE OBJECTIU 2030
Serà la resistència als antibiò-
tics la propera pandèmia? 

Divendres 16  / 19 h  / Museu Darder / Gratuït
Serà la resistència als antibiòtics la propera 
pandèmia? A càrrec de Carles Borrego, ecòleg 
microbià. Les nostres activitats generen una 
gran quantitat de residus i això fa difícil gestio-
nar-los adequadament.

CINEMA – CICLE GAUDÍ
La voluntaria
Divendres 16   / 20 h  / Auditori de l’Ateneu 
/ 4,5 €
Cansada de la seva vida de jubilada i de compa-
rar-se amb les seves amigues que són àvies, la Ma-
rissa decideix viatjar a un camp de refugiats grec. 
        Fidels Difunts

INAUGURACIÓ
Innauguració de nou 
establiment a Banyoles
Divendres 16 de 19h a 21h / C/ Canal, 10 · 
Banyoles (al costat de la llibreria l’Altell)
Sorteig de tres sessions gratuïtes d’1 hora en-
tre els assistents: d’acompanyament emocional, 
de coaching i de bioenergètica.
T’hi esperem!

DESEMBRE 2022 / ACTIVITATS
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17 DISSABTE
        Sant Francesc de Siena

MERCAT DE CREADORS
Mercat Pop-Up de creadors
17 Desembre 11h-15h & 17h30-21h / Lloc: La 
Local (gratuït)
El col·lectiu creatiu La Martiriana i La Local Coo-
perativa organitzen un mercat que contarà amb 
la participació de catorze creadors locals de 
diferents disciplines com la ceràmica, joieria, 
il·lustració, cosmètica natural, escultura, 
pintura, art tèxtil, entre d’altres.

JAZZ
Movin’wes
Dissabte 17 / 20 h  / Auditori de l’Ateneu / 10 €
El sextet Movin’wes ens oferirà l’espectacle 
Movin’ Christmas, un recull de les nadales més 
conegudes de la tradició americana, anglosaxo-
na i catalana passades pel sedàs dels arranja-
ments jazzístics amb la veu de Sara Terraza al 
capdavant. 

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

Bones Festes!

L’AGENDA
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18 DIUMENGE
        Mare de Déu de l’Esperança

ACTIVITAT FAMILIAR
Viu l’experiència del paper 
artesanal
Diumenge 18 / 11 h  / Molí de la Farga / 2€
Voleu ser paperaires per un dia a l’únic molí pa-
perer de Girona? Aprendreu com es fa el paper 
artesanalment i us en podreu endur una mostra 
feta per vosaltres! 
Informació i reserves: 972 58 34 70, al what-
sapp 690 853 395 o a turisme@ajbanyoles.org 

VISITA GUIADA
Parc Neolític de la Draga
Diumenge 18 / 11:30 h  / Parc Neolític de la 
Draga / 4€
En la visita al parc, podrem entrar a dins les 
reconstruccions de les cabanes prehistòriques i 
descobrirem el dia a

20 DIMARTS
        Sant Domènec de Silos

CLUB DE LECTURA
La princesa sou Vós
Dimarts 20 de desembre  / 
19 h / Museu Darder
Amb l’autora, Blanca Llum Vi-
dal. Amb estil barroc i, per això 
modern, La princesa sou Vós 

és un Werther en temps de poliamor. Conduc-
tor: Albert Torrescasana

26 DILLUNS
        Sant Esteve

TEATRE
Els Pastorets de Banyoles
Dilluns 26 desembre, 18 h
Divendres 30 desembre, 18 h
Divendres 6 gener, 18 h
Dissabte 7 gener, 18 h
Diumenge 8 gener, 18 h
12€ / Teatre Municipal
Cor de Teatre. Aquest any tornem amb més 
força, i alguna novetat, per emocionar tota la 
família. 

27 DIMARTS
        Sant Joan Evangelista

TALLER
La meva essència
Dies 27,28,29 i 30 de desembre / Centre Om 
Un espai creat per sentir la pròpia energia, el 
poder de la paraula, la capacitat d’enfoc i pre-
cisió en les accions i claretat i la pau interior a 
través del joc la creativitat i l’originalitat.
Preus: dies individuals 18€ per dia, Pack de 40 
dies 50€ 
Inscripcions: 629 570 126 ( Raquel Padrós)

DESEMBRE 2022 / ACTIVITATS
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EL 31 DE DESEMBRE DE 2022
A LES 11H DEL MATI
VINE A LA PLAÇA MAJOR 
DE BANYOLES

AQUEST ANY
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ALBERT
TANCAMENTS

ALUMI N I  |  PVC  |  V IDRE

tancamentsalbert@gmail.com 
www.tancamentsalbert.cat

Albert Tarrats Badosa 
T 661 279 397
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Remences
— La lluita per la 
llibertat
Fins 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.

— Exposicions
Fotografies de Gervasio Sánchez
Quan es compleixen 30 anys de la guerra de 
Bòsnia-Hercegovina, Sarajevo, guerra i pau 
presenta un recull de fotografies del periodista i 
Premio Nacional de Fotografía Gervasio Sánchez: 
unes en blanc i negre realitzades durant la guerra, 
que s’acaren amb d’altres d’actuals en color, fruit 
de la tasca de recerca de l’autor en els mateixos 
escenaris del conflicte.

Inauguració: Dijous 22 desembre, 19 h
Divendres 23 desembre, 12 h i 19 h: Visita guiada 
per Gervasio Sánchez

Sarajevo, guerra i pau 
Dijous 22 desembre - Divendres 24 febrer
Espai Expositiu Can Tarradas / EXPOSICIÓ / Gratuït

DESEMBRE 2022 / EXPOSICIONS

Per Nadal cada ovella al 
seu corral
Del 12 de desembre al 5 de gener
EXPOSICIÓ DOCUMENTAL
BIBLIOTECA

Suggeriments per preparar les festes de Nadal i 
gaudir-les: cuina, manualitats, jocs, tradicions, 
novel•les, contes, cinema, música, guies de viatge 
... Perquè tothom pugui gaudir de les festes a la 
seva manera i amb la nostra companyia.
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C/ Àngel Guimerà, 18, 20
17820 Banyoles

Tel. 972 57 03 86
joierialluisquera@hotmail.com

lluísQuera
Joiers
des de 1925

Bones festes!
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Un paradís
— olis de 
Teresa 
Vallmajó
FONS D’ART TERESA 
VALLMAJÓ

L’obra es concentra en 
l’espai domèstic, amb 
els gerros, les flors, les 
fruites i objectes que 
es van acumulant en 
l’estudi de l’artista. 

SHOW 
ROOM d’ART 
EN BRUT Gallery
C/ Francesc Macià, 
3-5 B 1a Banyoles
Periode: Tot el mes 
de desembre 2022 i 
tot el mes de gener 
2023.

Exposició/ns: 
GENIS - 3 Art 
Corners

Corner-Art 1: 
Homenatge 
a Picasso (50 
Aniversari de la 
seva mort) Obra 
gràfica, literatura i 
catalogació, etc.

Corner-Art 2: 
“Tintín soc jo”. 
Tintín-Hergé: L’autor 
i el personatge

Corner-Art 3: Fons 
d’Art de la galeria 
Diversos artistes

Pere Hoste 
Camps
INAUGURACIÓ: 
Dissabte, 17 de 
desembre a les 12 
del migdia. Dates de 
l’exposició: del 17de 
Desembre al 18 de 
Gener
SALA D’EXPOSICIONS 
CASTELL DE PALOL 
DE REVARDIT
Dissabtes: matins de 
10 a 14 h / tardes de 
17 a 19 h
Diumenges: matins 
de 10 a 14 h 
Dies 24 i 31, només 
matins
Dia 25, tancat
Dia 26, matí
Dia 1, només tarda

Exposició de 
fotografies 
Quim Pedro 
Mercader
Del 16 de desembre 
al 15 de gener  
LA PORTA DEL MÓN

Fa un any en Pedro 
va rebre un regal 
molt especial: una 
càmera fotogràfica. 

DESEMBRE 2022 / EXPOSICIONS
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PROGRAMA
Dimarts, 6 de desembre

MOSTRA D’ENTITATS I FIRA 
D’ARTESANS I COMERCIANTS 
LOCALS
Estands d’entitats del municipi i 
parades de proximitat
A partir de les 10 h a la plaça Major
Durant la fira:
FEM RÀDIO A L’ESCOLA L’ENTORN
Programa especial
De les 10 a les 11.30 h a l’espai de 
la fira
COM FER UN BON ALLIOLI
Masterclass
A les 11.30 h a l’espai de la fira
A càrrec de Ramon Ferrer Noguer.

CONCURS D’ALLIOLI
Concurs popular i tast d’allioli
A les 18.30 h a Can Carreras

FERRAN PALAU
Música - Espectacle de presentació 
de RERELTELÓ 2023
A les 20 h al Centre Cívic de 
Porqueres
Preu: 10 €. Venda d’entrades a 
https://centrecivicporqueres.
koobin.com/

Dimecres, 7 de desembre

“EL DISC DE LA TEVA VIDA”
Visita comentada a l’exposició
A les 11 h a la Biblioteca Carles 
Fontserè de Porqueres

ESPAI DE JOC - REJUGA
Espai de joc d’hivern
D’11 a 13 h a la pista coberta
Per a mainada de 3 a 10 anys
Activitat gratuïta

GIMCANA JOVE
Gimcana per a joves a través de 
codis QR repartits pel municipi
A les 17 h davant la Biblioteca 
Carles Fontserè de Porqueres 
Per a joves de 6è a 3r ESO
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia

PARADA A L’ESTACIÓ!
Visita teatralitzada al baixador de 
Mata
Sessions: 10 h, 11 h i 12 h
Preu: 3 €. Venda d’entrades a www.
centrecivicporqueres.cat

POTSER NO HI HA UN FINAL - 
CIRC PISTOLET
Circ familiar
A les 12 h a la pista coberta
Gratuït - Espectacle per a tots els 
públics

MILLENIUM 
Concert i ball de música catalana
A partir de les 17 h a Can Carreras

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

Bones Festes!
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DEVORIS CAUSA
Circ - Espectacle de presentació de 
RERELTELÓ 2023
Sessions: 17.30 h i 20 h
A l’exterior de l’Estudi Taller Carles 
Fontserè
Preu: 10 €. Venda d’entrades a 
https://centrecivicporqueres.
koobin.com/
Edat recomanada: a partir de 10 
anys

Dijous, 8 de desembre

XXVI CURSA POPULAR DE 
PORQUERES
Cursa popular competitiva
A les 10 h davant el pavelló 
municipal

XXI FIRA DEL PETIT MERCADER
Fira infantil de venda de joguines
A partir de les 10 h a la plaça Major

PARADA A L’ESTACIÓ!
Visita teatralitzada al baixador de 
Mata
Sessions: 10 h, 11 h i 12 h
Preu: 3 €. Venda d’entrades a www.
centrecivicporqueres.cat

PUNXADA VERMUT
Activitat paral•lela a l’exposició “El 
disc de la teva vida”
De 12 a 14 h a la plaça Major

DEVORIS CAUSA
Circ - Espectacle de presentació de 
RERELTELÓ 2023
Sessions: 17.30 h i 20 h

A l’exterior de l’Estudi Taller Carles 
Fontserè
Preu: 10 €. Venda d’entrades a 
https://centrecivicporqueres.
koobin.com/
Edat recomanada: a partir de 10 
anys

PLAYBACK
Actuació del grup de playback del 
Casal de la Gent Gran
A les 17 h al Centre Cívic de 
Porqueres
Donatiu: 5 € per a la Marató de TV3

ENCESA DELS LLUMS DE NADAL
Il•luminació nadalenca del lledoner 
centenari de l’Ajuntament
A les 19 h als jardins de l’Ajuntament
Activitat gratuïta

L’AGENDA / DESEMBRE 2022
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Bones 
Festes!

Ampa Escola Pla de l’Ametller
PESSEBRE VIVENT. ESCOLA 
PLA DE L’AMETLLER
Data: 17/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: 
Escola Pla de l’Ametller de Banyoles
L’entitat informa: Pessebre vivent 
realitzat per l’alumnat de la nostra 
escola Pla de l’Ametller. Els diners 
es recaptaran a partir d’una rifa de 
paneres que col·laboren els pares/
mares i comerciants de la comarca.

ACTIVITATS A BANYOLES DE LA 
MARATÓ DE TV3

L’AGENDA / DESEMBRE 2022

Club Scalextric Banyoles Slot
12 HORES DE SLOT SOLIDÀRIES 
PER LA MARATÓ
Data: 17/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: 
Club Scalextric Banyoles Slot
Durant 12 hores, el dissabte dia 17 de 
desembre, convidem a tothom a que 
s’acosti a fer les voltes solidàries en els 
diferents circuits de slot que disposem.
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PORQUERES 
CONCURS DE PESSEBRES 
A LES LLARS

Les inscripcions al concurs de 
pessebres s’ha de fer abans del 
dia 19 de desembre. Els fulls 
d’inscripció estaran disponi-
bles: a l’Ajuntament, l’Escola 
l’Entorn, Biblioteca Carles 
Fontserè i alguns establiments 
del municipi: Fruites Teixidor 
(Les Pedreres), Can Paliro.

Els premis es donaran el 
diumenge 8 de gener sortint de 
la missa de les 11 a l’església de 
Sant Andreu de Mata.

CAMPIONAT DE NADAL DE 
PETANCA

Diumenge 11 de desembre 

PROGRAMACIÓ D’ACTES DE 
NADAL DEL PLA DE L’ESTANY

a les 9h a les pistes muni-
cipals.
Competició de dobletes lliure, 
oberta a equips masculins, 
femenins i mixtes.
Les inscripcions es poden fer 
anticipades o el mateix dia 
(618311274), inotbo@gmail.
com. Preu: 15 € per equip.
Organitza: Club Unió Esporti-
va Petanca Porqueres

HORA DEL CONTE

Escudella, contes i carn 
d’olla.
Dimecres 14 a les 17:30h 
a la Biblioteca Carles 
Fontserè.
A càrrec de Pati de Contes.
Un arbre de Nadal que no para 
de créixer i acaba arribant a 
totes les cases, un desig per als 
Reis d’Orient, una granja es-
bojarrada on els animals no es 

posen d’acord en com celebrar 
el Nadal, una estrella de mar 
que guia Baltasar... Històries 
màgiques de Nadal que potser 
mai has sentit, cuites a foc lent, 
com les bones escudelles.
Activitat adreçada a mainada a 
partir de 4 anys.
Aforament limitat. Cal inscrip-
ció prèvia

TALLER DE NADAL

Fem una postal acordió de 
Nadal
Divendres 16 a les 17:30h 
a la Biblioteca Carles 
Fontserè.
A càrrec de Gemma Riba.
Realització d’una postal de 
nadal, en format gran, i tipus 
acordió.
Activitat familiar amb maina-
da a partir de 6 anys.
Aforament limitat. Cal inscrip-
ció prèvia

Bones Festes!

Obrim els festius 6 i 8 de desembre al matí, 11 i 18 de desembre tot el dia

La gallineta cega
C/ Lleida 43 - 45 • T 972 57 43 63
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HORA DELS MÉS PETITS

Nadal en clau de sol (si en fa)!
Dissabte 17 a les 10:30h a la 
Biblioteca Carles Fontserè.
A càrrec de Musinfant.
Mentre la lluna dormia i un 
ocell va fer el seu niu, el sol que 
s’ho mirava, atent escoltava les 
cançonetes de Nadal.
Activitat adreçada a famílies 
amb infants de 0 a 3 anys.
Aforament limitat. Cal inscrip-
ció prèvia

PATINADAL PORQUERES 
ANY 2022

Diumenge 18 de desembre 
a les 17h al Pavelló de Por-
queres.
Actuació dels diferents grups 
que integren el Patinatge 
Artístic Porqueres, així com la 
participació de diferents clubs 
de patinatge  convidats  de tota 
la província.
Organitza: Patinatge Artístic 
Porqueres
Més informació: http://www.
facebook.com/patinatgepor-
queres 

MISSA DEL GALL

Dissabte 24 de desembre a 
les 19 h
A la Parròquia de Sant Joan de 
les Pedreres

QUINA UNIÓ 
ESPORTIVA 
PORQUERES

Data: Dies 25, 26 de desembre 
i 1, 6 de gener
Lloc: Can Carreres
Horaris: A partir de les 17:30 
hores..
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Organitza: UE Porqueres.
Més informació: www.
esportsporqueres.com

ELS PASTORETS DE 
PORQUERES

Dies 26 i 27 de desembre • 
A les 20h al Centre Cívic de 
Porqueres
Entrades numerades. Antici-
pades a 8€ . Taquilla a 10€.
Les entrades infantils fins a 
P5 són gratuïtes (cal reservar 
seient).
Venda d’entrades a la se-
cretaria del Centre Cívic de 
17 a 20.30 h. (del 13 al 22 de 
desembre.) Si queden entrades 
es vendran a la taquilla a partir 
d’una hora abans de l’inici de 
la funció.
Organitza: Els pastorets de 
Porqueres.

 QUINA DEL CASAL 
DE LA GENT GRAN  

 Diumenge 4 de desembre. 
Dissabtes, 10 i 17 de desembre

Horaris: Cada sessió comen-
çarà a les 17 h.
Al Local Social de Porqueres
Organitza: Casal de la Gent 
Gran de Porqueres

EXPOSICIÓ DE 
PESSEBRES DELS LOCALS 
PARROQUIALS

Durant tot aquest Nadal vine 
a visitar el nostre vitrall de 
Nadal, uns vitrall artesanals 
on reprodueixen l’esperit 
nadalenc més tradicional. 
Pots visitar-lo de fosc, amb la 
combinació de llum el fa molt 
més especial.  
Vitrall de Nadal als locals 
Organitza: Parròquies de 
Mata i Les Pedreres.

ARRIBADA DELS CARTERS 
REIALS DE PORQUERES

Divendres 30 de desembre 
Els carters reials i el patge dels 
xumets, arribaran als diferents 
pobles de Porqueres per reco-
llir totes les cartes dels nens 

i nenes; pares i mares; avis i 
àvies ... Perquè tots els vostres 
desitjos es facin realitat el dia 
de Reis.
Horaris:
10h  Plaça del centre cívic 
11h Plaça del poble de Miàni-
gues.
12:00 h Escola El Frigolet.
15:30 h Parc infantil de la Urba-
nització de Casellas Davall.
17:00 h Plaça major (biblio-
teca).

CASAL ESPORTIU DE 
NADAL

Dates: 22, 23, 27, 28, 29, 30 de 
desembre i 2, 3, 4, 5 de gener.
Lloc de trobada: Escola 
l’Entorn.
Horari: De 9 a 13 hores, amb 
possibilitat de servei bon dia i 
menjador.
Preu: 9,00 € per dia en cas 
d’agafar 3 dies o més i 13,00 € 
dies eventuals.
Descripció: Casal Esportiu 
per a nens i nenes de P2 a 
6è, amb múltiples activitats; 

Tot l’equipament pel naixement 
del nadó, roba i complements. 

Fem llistes de naixement

Carrer de la Rambla, 36 - Banyoles - Tel. 972 57 24 36

Bones Festes!



39

Planeta màgic, excursió amb 
Tren Pinxo, tallers, etc..
Organitza: ATB Porqueres
Més informació i inscripci-
ons: www.esportsporqueres.
com

BIBLIOJOCS A LA 
BIBLIOTECA

Els dies 3 (tarda), 4 (tarda) i 5 
(matí) de gener podeu venir 
a la biblioteca a jugar amb els 
jocs de taula per compartir 
amb la vostra família i amics.

CALENDARI D’ADVENT A 
LA BIBLIOTECA

Durant el mes de desembre, 
recomanacions literàries per 
adults i infants elaborades 
pel personal bibliotecari de 
la província de Girona. Amb 
la col•laboració del Servei de 
Biblioteques de la Diputació 
de Girona.

ACTIVITATS DE LA 
MARATÓ DE TV3

PEDALA PER LA MARATÓ

Dijous 8 de desembre.
Lloc: Pavelló de Porqueres.
Horari: 2 sessions: 11:00h i 
12:00h.
Sessions de ciclisme indoor. 
Donatiu voluntari. Tota la 
recaptació anirà destinada a la 
marató de TV3. Cal inscripció 
prèvia al pavelló (972570102). 
Places limitades.
Organitza: Associació Tot Bici 
Porqueres
Més informació: www.
esportsporqueres.com

SESSIÓ D’ENTRENAMENT 
FUNCIONAL PER LA 
MARATÓ

Dilluns 12 de desembre.
Lloc: Zona Esportiva.
Horari: 18:00 h

Sessió oberta d’entrenament 
funcional per adults. Donatiu 
voluntari. Tota la recaptació 
anirà destinada a la marató de 
TV3. Inscripcions el mateix 
dia, no cal inscripció prèvia.
Organitza: Club Atletisme 
Porqueres
Més informació: www.
esportsporqueres.com

XERRADA • DE TOT COR 
PER LA MARATÓ

Dissabte 17 a les 11h al Cen-
tre Cívic
En aquesta xerrada-taller 
pretenem divulgar eines i 
coneixements per la prevenció 
de malalties cardiovasculars, 
ajudar la nostra comunitat 
reflexionar sobre un mateix, 
què som, com funcionem i 
com autogestionar la nostra 
salut cardiovascular.

Participants:
DR. VICTOR OLIVERAS 
DEULOFEU: Director de la 
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Unidad de Microcirculació 
i Medicina Integrativa de la 
Clínica Arvila Magna. Membre 
del equip facultatiu del pro-
grama Respir (Diputacio de 
BCN) Premi Nacional SXXI en 
Medicina Preventiva.

RICARDO GALARZA: 
Psicòleg especialitzat en estils 
de vida saludables. Membre 
de la Societat Espanyola de 
Medicina Antienvelliment i 
Longevitat (SEMAL). Director 
d’Equip de Teràpia Física 
Vascular BEMER

ESTEL ROCA: Monitora de 
ioga i meditació amb més de 
20 anys d´experiència. Cui-
nera flexiteriana. Hortelana i 
jardinera apassionada.

CLAUDIA CONDRACHE 
Assessora en Salut i benestar.  
Especialista en Teràpia física 
vascular, dietoteràpia i nutrició
Al finalitzar l’acte hi haurà un 
pica-pica amb tastets saluda-
bles pels assistents.

CAMINADA PER LA 
MARATÓ

Data: Diumenge 18 de 
desembre.
Lloc: Sortida i arribada Centre 
Cívic de Porqueres.
Horari: 10:00 h
Caminada de 7,5 km, amb 
parada d’avituallament a mig 
recorregut. Donatiu volun-
tari. Tota la recaptació anirà 
destinada a la marató de TV3. 
Inscripcions el mateix dia, no 
cal inscripció prèvia.
Més informació: www.esports-
porqueres.com

LLIBRES SOLIDARIS PER 
LA MARATÓ

Durant el mes de desembre, la 
biblioteca ofereix duplicats i 
donatius a 1€ per recaptar fons 
per La Marató.

CAMÓS 
Diumenge 18 de desembre
GIMCANA FAMILIAR 
“CAMÓS TERRA DE 
TIONS”

De 10 a 1 del migdia. Veniu 
a descobrir la família de tió 
i col•laboreu amb la Marató 
de TV3. Hi haurà un regal del 
tió per a tots els infants i un 
primer premi a la família més 
ràpida.
Inscripcions i servei de bar 
amb xocolata desfeta a la plaça 
de l’Ajuntament durant tot el 
matí.
Preu: 5 euros/grup (Tots els 
beneficis de l’activitat aniran 
destinats a la Marató de TV3).

Dilluns 19 de desembre
TALLER DE CUINA

A les 9 del vespre, a l’Hotel 
rural La Sala de Camós. A 
càrrec de la Goretti i la Magalí 
del restaurant de l’hotel.
Preu: 10 euros
Places limitades. Inscripció 
prèvia a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Camós a par-
tir del dilluns 5 de desembre.

Diumenge 25 de desembre
MISSA DE NADAL

A les de 10 del matí, a l’Es-
glésia de Sant Vicenç. Amb 
l’acompanyament de les 

Guitarres de les Pedreres. 
A la sortida hi haurà xocolata 
desfeta per a tots els assistents.

Dilluns 26 de desembre
VISITA DEL CARTER REIAL 
A CAMÓS

El carter reial arribarà a Camós 
i després de fer una ruta pel 
poble amb la seva carrossa 
s’aturarà a la plaça de l’Ajun-
tament a 2/4 de 12 del migdia 
per recollir totes les cartes dels 
més petits.
En cas de pluja es farà al Pave-
lló Municipal.

Dijous 5 de gener
PESSEBRE VIVENT DE 
CAMÓS

A partir de 2/4 de 7 de la tarda.
Pessebre vivent als entorns del 
Local Social de Camós amb 
les principals escenes d’un 
pessebre tradicional.

CAVALCADA DE REIS

A partir de les 7 de la tarda.
La cavalcada seguirà un 
nou recorregut des del turó 
de Santa Magdalena fins a 
l’escenari ubicat a la plaça de 
l’Ajuntament.

XVI CONCURS DE 
PESSEBRES DE CAMÓS

Inscripcions del 1 al 23 de 
desembre a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Camós o tru-
cant a l’Ajuntament en horari 
d’oficines.
Podeu consultar les bases del 
concurs a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Camós.
Organitza: Comissió de Pesse-
bres de Camós
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Avda. Països Catalans, 41 - 43 ent. 2a Banyoles
972 57 40 91 · 619 707 755 · www.saloyang.com

TOT L’EQUIP DEL SALÓ YANG 
ET DESITJA BONES FESTES I FELIÇ 2023!
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CORNELLÀ 
DEL TERRI 
FESTA DE NADAL – 
ARRIBADA D’EN MIL 
ULLS, CAGA TIÓ GEGANT 
I CONCERT INFANTIL AMB 
PEP PUIGDEMONT  

Dissabte 17 de desembre 
Hora: 5 de la tarda
Lloc: pavelló
Activitats:
Tallers de dibuixos de nadal
 Photocall amb en mil ulls
Xocolatada popular

ACTIVITATS DE LA 
MARATÓ DE TV3

JORNADA FESTIVA – 
ESPORTIVA

Diumenge 18 de desembre

9h Caminada , bicicletada 
popular i botifarrada popular.
sortida camp de futbol
inscripcions al pavelló de 
Cornellà del Terri i al bar del 
camp de futbol.
preu 4 € anticipada – 5 € al 
mateix dia

11h Torneig de Futbolí i 
Tennis Taula
inscripcions bar del camp de 
futbol de 17 a 20h.

14h Arrossada Popular 
o venda de tiquets al bar del 
camp de futbol

16h Finals del torneig de 
futbolí i Tennis Taula
18h Partit del Sènior Femení 

entre AE CORNELLÀ DEL 
TERRI i el CAN PARELLADA 
CD
Organitza: Associació de 
Dones la Vall del Terri
Col•labora: Ajuntament de 
Cornellà del Terri

QUINA DE LA 
MARATÓ DE TV3 
– ASSOCIACIÓ DE 

DONES LA VALL DEL 
TERRI 

 Diumenge 18 de desembre
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Pavelló de Cornellà del 
Terri

QUINA DELS NENS/
ES DE 6è de 
l’ESCOLA VALL DEL 

TERRI

Diumenge 25 de desembre
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Pavelló de Cornellà del 
Terri

QUINA DE L’AFA DE 
l’ESCOLA VALL DEL 
TERRI

Dilluns 26 de desembre
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Pavelló de Cornellà del 
Terri

CONCERT D’ANY NOU 
- CORAL LA VALL DEL 
TERRI

Diumenge 1 de gener
Lloc: Església de Cornellà del 
Terri
Hora: 10:30h ( en acabar la 
missa, cantada per la mateixa 
coral, que comença a les 10h)
Organitza: Coral la Vall del 
Terri

QUINA ESPORTIVA

Diumenge 1 de gener
Lloc: Pavelló de Cornellà del 
Terri
Hora: 6 de la tarda
Organitza: AE Cornellà del 
Terri i Club Patinatge Cornellà 
del Terri

PARC INFANTIL DE NADAL 
I TALLERS NADALENCS A 
CÀRREC DEL CESP.

Dimarts 3 de gener
INFLABLES, TALLERS i VIS-
TA DEL PATGE REIAL.
Lloc: Pavelló de Cornellà del 
Terri
Hora: de 16 a 20h
Preu Entrada: 2 €
Organitza: Ajuntament de 
Cornellà del Terri 
Col•labora: CESP

CAVALCADA DELS REIS 
MAGS ORIENT

Dijous 5 de gener
+ info www.cornelladelterri.cat 
i xarxes socials de l’Ajunta-
ment de Cornellà del Terri.

QUINA ESPORTIVA 

Divendres 6 de gener
Lloc: Pavelló de Cornellà del 
Terri
Hora: 6 de la tarda
Organitza: AE Cornellà del 
Terri i Club Patinatge Cornellà 
del Terri

Concurs de Pessebres 
Nadal

Categories Infantil i Familiar
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APERITIUS
Ostra lleugerament escabetxada / Terrina de perdiu vermella i fruits secs / Paté de 

colomí i vi ranci / Mantega al curri

ENTRANTS
Consomé de pularda trufada amb la seva “pilota” 

Farcellet de perdiu a la col

DE LA COSTA
 Turbot amb “pil-pil” d’espardenyes del port de Llançà

DE L’INTERIOR
Llom de cabrirol amb fruits vermells

DOLÇ
Textures de xocolata

Cafès, macarons, trufes de xocolata i gominola de maduixa 
Raïms de la sort 

CELLER
Selecció de vins del nostre sommelier

Sopar de Gala: 160€ / per persona
2 nits d’allotjament amb esmorzar i sopar de gala: 350€ / persona

www.hotelcasaanamaria.com

PACK CAP D’ANY 2022

APERITIUS
Ostra lleugerament escabetxada / Terrina de perdiu vermella i fruits secs / Paté de 

colomí i vi ranci / Mantega al curri

ENTRANTS
Consomé de pularda trufada amb la seva “pilota” 

Farcellet de perdiu a la col

DE LA COSTA
 Turbot amb “pil-pil” d’espardenyes del port de Llançà

DE L’INTERIOR
Llom de cabrirol amb fruits vermells

DOLÇ
Textures de xocolata

Cafès, macarons, trufes de xocolata i gominola de maduixa 
Raïms de la sort 

CELLER
Selecció de vins del nostre sommelier

Sopar de Gala: 160€ / per persona
2 nits d’allotjament amb esmorzar i sopar de gala: 350€ / persona

www.hotelcasaanamaria.com

PACK CAP D’ANY 2022
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Com puc participar: 
1. Envia un WhatsApp al 
619.70.61.30 indicant el teu 
nom, edat, mòbil, adreça i 
població.
2. Apuntat a l’Ajuntament de 
Cornellà de Terri de dilluns a 
divendres de 9 a 14h.
3. Apuntat al Pavelló de 
Cornellà del Terri de dilluns a 
divendres de 16 a 20h
Data: fins el 20 de desembre
Publicació de les bases a www.
cornelladelterri.cat 
Organitza: Associació Pesse-
bristes de Banyoles i comarca.
Col·labora: Ajuntament de 
Cornellà del Terri

CASALET DE NADAL

Dies: 22,23,27,28,29 i 30 de 
desembre i 2,3,4 i 5 de gener
Lloc: Escola Vall del Terri

Horari: 9 a 13h
+ Info: http://cesp-corne-
lladelterri.blogspot.com/  i 
Instagram @cespdelterri 
Organitza: CESP DEL TERRI

FONTCOBERTA 
39è CONCURS DE 
PESSEBRES 

Categoria pessebres tipus 
tradicional. Categoria pes-
sebres tipus artístic. Premi a 
l’originalitat

DIA I HORA DE RECEPCIÓ 
DELS PESSEBRES: DISSABTE 
17 DE DESEMBRE 2022 DE 
5 A 7h DE LA TARDA A LA 
CAPELLA DE MELIANTA (Si 
algú no pot portar-lo aquest 

dia o desitja més informació, 
que es posi en contacte amb: 
Teresa (972 57 13 07), Dolors 
(618 825 904), Natàlia (972 57 
50 98).

LLIURAMENT DE PREMIS: 
Dia 8 de gener del 2023, 
després de la missa dominical. 
(Els pessebres es podran reco-
llir el mateix dia del lliurament 
de premis).

EXPOSICIÓ: Del 18 de 
desembre de 2022 al 8 de 
gener de 2023 a la capella de 
Melianta.

Diumenge 18 de desembre

10-11h: Exhibició de patinat-
ge al pavelló de Fontcoberta.
(Servei de Bar)

Plaça Major, 49 - 17820 Banyoles Tel, 972 58 07 85 / 638 132 218 - canbutinya@hotmail.com

Bones Festes!
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10-14h i 16-21h: Escape room. 
Donatiu mínim 5€ per persona. 
Grups màxims de 5 persones. 
Inscripcions a l’instagram de 
laclika o al 626 635 705.

11h: Caminada popular 
(7-8km). Punt de trobada 
davant del pavelló. Col.labora 
la parada de fruites del mercat 
dels dilluns a Melianta Fruites 
i verdures Josep M. Gispert.
11-12’30h: Zumba, amb l’Odra 
Maximino. A la pista de dins 
del pavelló. Preu: 5€. Inscripci-
ons: 681 184 610.

11-12’30: Partit de bàsquet de 
Fontcoberta. Dins el pavelló.

11-12’30h: Kangoo Jumps. A 
càrrec de Salta Catalunya. Preu 
5€. Portar bidonet d’aigua. 
Inscripcions: 972 57 53 52.

12h: concert de Nadal 2022 a 
l’esglèsia de Melianta. Amb la 
coral FONTCOBERTA CANTA. 
Cançons populars i nadalen-
ques per iniciar les festes.
Organitza: Coral Fontcoberta 
Canta, la Parròquia de Fontco-
berta i l’Ajuntament de Fontco-
berta. Sorteig d’una panera en 
benefici de la Marató de tv3.

14h: Dinar. Cal portar plats, 
gots i coberts . Venda de 

tiquets a l’Ajuntament, Ca la 
Lídia i Ca l’Estrella.

16h: actuació musical d’en 
Kitu Pau.

17h: QUINA DE LA 
MARATÓ. 
Es sortejaran 

productes del següents 
establiments: Ca l’Estrella, Ca 
la Lídia, Ca l’Àngel, La Brasa, 
Can Maula, Farmàcia Natàlia 
Ruhí, Perruqueria Sònia, 

Associació Don@, Grup Dones 
La Tardor, Càrniques Juià, Can 
Pericus, Bar Borgonyà, Fruites 
i Verdures Josep M.Gispert.

18’30h: Country i ball en 
línia per a tothom. Seguida-
ment, xocolatada.

19h: Pessebre vivent de 
Vilavenut.
Els beneficis obtinguts aniran 
destinats a la Marató. 19’30h: 
Fi de la Marató.
    
Dissabte 24 de desembre

A les 12 De la nit: Missa del 
Gall a Fontcoberta amb 
acompanyament de la coral 
FONTCOBERTA CANTA i de 
l’AGRUPAMENT ESCOLTA 
DEL PLA DE L’ESTANY.

Diumenge 25 de desembre

De 2/4 de 7 h de la 
tarda fins a les 10 h de 
la nit QUINA al 

pavelló de Fontcoberta. 
Organitzada per: Ajuntament, 
Club de Bàsquet Fontcoberta, 
Futbol Sala Fontcoberta i 
LaClika

A les 7 h de la tarda. 47a 
representació del PESSEBRE 
VIVENT DE FONTCOBER-
TA a l’entorn del poble. A la 
sortida hi haurà xocolata per 
a tothom.

De 2/4 de 7 h de la tarda fins a 
les 10 h de la nit QUINA al pa-
velló de Fontcoberta. Organit-
zada per: Ajuntament, Club de 
Bàsquet Fontcoberta, Futbol 
Sala Fontcoberta i LaClika

Dilluns 26 de desembre

A les 7 h de la tarda. 47a 
representació del PESSEBRE 
VIVENT DE FONTCOBER-
TA a l’entorn del poble. A la 
sortida hi haurà xocolata per 
a tothom.

De 2/4 de 7 h de la 
tarda fins a les 10 h de 
la nit QUINA al 

pavelló de Fontcoberta. 

CENTRE DE JARDINERIA
Tel. 972 58 10 93

Pessebre vivent
de Vilavenut

Organitza: Associació de veïns de Vilavenut i l’Ajuntament de Fontcoberta · www.fontcoberta.cat  -  Col·labora: Generalitat de Catalunya  i la Diputació de Girona.

Amb la col·laboració d’ALMA CUBRAE

Acabades les representacions, xocolata i coca per a tothom

D
is

se
ny

 g
rà

fic
:  

To
ni

 B
at

lle
s 

 &
  w

w
w

.g
ra

fic
m

an
.e

u

Dies 17 i 18 de desembre 2022
A les 7h de la tarda

www.vilavenut.eu

Actes gratuïts

34e
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Pessebre vivent
de Vilavenut

Organitza: Associació de veïns de Vilavenut i l’Ajuntament de Fontcoberta · www.fontcoberta.cat  -  Col·labora: Generalitat de Catalunya  i la Diputació de Girona.

Amb la col·laboració d’ALMA CUBRAE

Acabades les representacions, xocolata i coca per a tothom
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Dies 17 i 18 de desembre 2022
A les 7h de la tarda

www.vilavenut.eu

Actes gratuïts

34e



48

Organitzada per: Ajuntament, 
Club de Bàsquet Fontcoberta, 
Futbol Sala Fontcoberta i 
LaClika

Divendres 30 de desembre

A 2/4 de 5 de la tarda.
Actuació infantil al pavelló 
de Fontcoberta. Després de 
l’actuació. ARRIBADA DE 
LA MELIS I ELS BUFETS al 
pavelló de Fontcoberta, que 
distribuiran les cartes a tots els 
infants perquè puguin escriure 
als Reis. Xocolatada per bere-
nar. BÚSTIES REIALS

Els dies 28, 29, 30, 31 de desem-
bre i 1 i 2 de gener hi haurà una 
bústia per enviar cartes als 
Reis Mags d’Orient a la Plaça 
Catalunya, al costat de la font, 
i a la Plaça Mossèn Salvador 
Pagès de Vilavenut.

Diumenge 1 de gener

De 2/4 de 7 h de la 
tarda fins a les 10 h de 
la nit QUINA al 

pavelló de Fontcoberta.

Organitzada per: Ajuntament, 
Club de Bàsquet Fontcoberta, 
Futbol Sala Fontcoberta, LaCli-
ka i alumnes de sisè de l’Escola 
Alzina Reclamadora (De 2/4 de 
7 a 2/4 de 8)

CAVALCADA DE REIS
El dia 5 de gener els reis arri-
baran al nostre municipi amb 
acompanyament del grup de 
batucada “Batec Batuc”

A 1/4 de 7 de la tarda arribaran 
a Vilavenut, se’ls podrà visitar 
a la seva tenda, distribuiran 
caramels i hi haurà xocolatada 
per a tothom.

A 2/4 de 7 de la tarda sortiran 
de Can Jan i recorreran els 
carrers de Melianta fins arribar 
a la Plaça Catalunya on hi 
haurà el campament amb les 
seves tendes. Es podran visitar 
els Reis, repartiran caramels 
i hi haurà xocolatada per a 
tothom.

Dijous 6 de gener

De 2/4 de 7 h de la tarda fins 
a les 10 h de la nit QUINA 
al pavelló de Fontcoberta. 
Organitzada per: Ajuntament 
de Fontcoberta i AEIG Pla de 
l’Estany.

PALOL DE 
REVARDIT 
Santa Llúcia Palol 
de Revardit
10 i 11 de desembre 2022

10/12/2022
10:00 Obertura de la II edició 
del Market de Nadal a l’interior 
del Castell.

11/12/2022
09:30  Concentració de vehi-
cles clàssics.

10:00 Obertura de portes de 
la III edició del Market de 
Nadal.

11:00 Ruta de vehicles clàs-
sics pel municipi de Palol de 
Revardit.

11:00 Missa cantada en ho-
nor a Santa Llúcia a l’església 
parroquial, amb l’acompanya-
ment de la cobla la Principal 
de Porqueres.
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GIRONA-BANYOLES-OLOT-CAMPRODON-VALLTER 2000
Dissabtes, diumenges i festius dels mesos de gener, febrer i març (temporada d’esquí Vallter 2000)

Girona
Banyoles
Besalú
Olot
Sant Pau S.
Camprodon
Llanars
Vilallonga

Setcases
Vallter 2000

Estació d’Autobusos  (pl. Espanya S/N)
Banyoles Centre  (Av. Països Catalans, 23)
Centre (carretera d’Olot, 1)
Estació d’Autobusos  (c/ Bisbe Lorenzana, 20)
Centre  (Av. de la Vall, 36)
Estació d’Autobusos  ( c/ de la Vila s/n )
Centre  (c/ Catalunya, s/n )
Centre (c/ Catalunya, 17) 

Rotonda de l’entrada  (c/ Vilallonga a la rotonda) 
Estació d’Esquí

7:00
7:20
7:30
7:50
8:10
8:20
8:25
8:30

8:40
9:00

Vilallonga Trencant de Tregurà (trencant GIV-5264) 8:35

Vallter 2000 Estació d’Esquí 16:00
Setcases
Vilallonga
Vilallonga
Llanars
Camprodon
Sant Pau S.
Olot
Besalú

Girona

Rotonda de l’entrada  (c/ Vilallonga a la rotonda)
Trencant de Tregurà (trencant GIV-5264)
Centre  (c/ Catalunya, 17)
Centre  (c/ Catalunya, s/n)
Estació d’Autobusos  (c/ de la Vila , s/n)
Centre   (Av. de la Vall, 36)
Estació d’Autobusos  (c/ Bisbe Lorenzana, 20)
Centre (carretera d’Olot, 1)

Estació d’Autobusos  (pl. Espanya S/N)

16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:50
17:10
17:30

18:00
Banyoles Centre  (Av. Països Catalans, 23) 17:40

Vols esquiar? 
Fes-ho amb TEISA!!

NOTA IMPORTANT:   La venda anticipada garanteix la plaça. En cas 
d’accedir directament al bus, es garantirà la plaça fins les disponi-
bles. Els serveis de reforç sense venda anticipada es troben 
subjectes a la disponibilitat.

Aquests horaris es troben subjectes a les condicions climatològi-
ques i de trànsit.

A + T: Tarifa anada i tornada el mateix dia.

2022-23
Girona

Banyoles
Besalú

Olot

13,60€

11,95€

10,20€

7,40€

4,00€

3,25€

2,75€

2,35€

2,10€

1,60€

27,20€

23,90€

20,40€

14,80€

8,00€

6,50€

5,50€

4,70€

4,20€

3,20€

48,50€

48,50€

43,00€

43,00€

30,00€

30,00€

30,00€

30,00€

30,00€

30,00€

43,50€

39,50€

36,50€

33,50€

26,00€

26,00€

26,00€

26,00€

26,00€

26,00€

VALLTER 2000
BUS BUS+FORFET

bitllet
senzill

adult

TARIFES
TEMPORADA

Sant Pau S.

Camprodon

Llanars

Vilallonga de Ter

Tregurà

Setcases

Anada + 
Tornada

41,00€

37,00€

34,00€

31,00€

23,00€

23,00€

23,00€

23,00€

23,00€

23,00€

25 a 64 anys
Jove

12 a 24 anys
Infantil

7 a 12 anys

Venda Anticipada a:
www.teisa-bus.com

Més Informació i reserves al: 972 20 48 68

GIRONA

Banyoles

Besalú

Olot

Descarrega’t els horaris 
actualitzats
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12:00 Exposició de vehicles 
clàssics.

12:30 Sardanes a càrrec de la 
Cobla la Principal de Porqueres.

13:00 Entrega de premis de 
la concentració de vehicles.

ESPONELLÀ 
CANTADA DE NADAL I 
QUINA

El dissabte 17 de desembre, 
a les 5 de la tarda, al Local So-
cial, les nenes i nens de l’escola 
«Carles de Fortuny» oferiran 
una bonica Cantada de Nadal. 
A les 7 de la tarda,  al mateix 
Local,  GRAN QUINA organit-
zada per l’AFA de l’escola.

VISITA DELS PATGES 
REIALS

Diumenge 18 de desembre, 
a dos quarts d’onze, a Can Vila 
de Centenys , i a dos quarts de 
dotze, a Cal Baró d’Esponellà, 
vindran els patges reials a re-
partir cartes perquè les nenes i 
nens puguin expressar els seus 
desitjos als Reis. També porta-
ran material per fer el fanalet

LECTURA DEL POEMA DE 
NADAL

Divendres 23 de desembre 
a les 7 de la tarda,  a l’església 
parroquial d’Esponellà, lectura 
del Poema de Nadal  amb 
l’acompanyament de Nadales 
cantades per la Coral «Pleni-
tud», de Banyoles.

RECOLLIDA DE CARTES 
PELS REIS

Dimecres 28 de desembre,  a 
dos quarts de cinc de la tarda,  
a Centenys i a dos quarts de 6,  
a Esponellà, els patges reials  
recolliran les cartes escrites 
per les nenes i nens del mu-
nicipi, per entregar-les a Ses 
Majestats els Reis d’Orient

MOSTRA DE PESSEBRES I 
ORNAMENTS NADALENCS

A l’Espai 1 d’octubre. Es podrà 
visitar els diumenges i dies 
festius des de les 5 de la tarda 
fins les 8 del vespre.

CAMINADA QUICO 
SABATER

El  diumenge 1 de gener del 
2023, es farà un recorregut  
per la ruta que el guerriller 
antifranquista Quico Sabater 
va fer pel nostre municipi la 
nit de cap d’any del 1959-1960. 
Sortida a les 11h del matí del 
Pont d’Esponellà.

SERINYÀ 
COMENCEM A PREPARAR 
L’ARRIBADA DELS REIS 
MAGS D’ORIENT

Divendres 2 de desembre, a 
les 19 h, a Can Beia.
Si tens ganes de participar 
en els preparatius per a una 
nit tan màgica, no et perdis 
aquesta trobada.

REPRESENTACIÓ DELS 
PASTORETS

Diumenge 18 de desembre, a 
les 18 h, al pavelló.

Entrada gratuïta. Es recollirà 
el donatiu destinat a la Marató 
de TV3.

MISSA DE NADAL

Dissabte 24, a les 19 h, a 
l’església de Sant Andreu.

CONCERT DE NADAL

Dissabte 3 de desembre, a 
les 18 h, al pavelló
Concert d’estrena de l’Orques-
tra Icària, nova secció d’adults 
de la Jove Orquestra de 
Figueres. Amb obres de Bach, 
Corelli, Dall’Abaco, entre altres.
Taquilla inversa en benefici de 
la Marató de TV3.

ESCOLA BORA GRAN
CONCERT DE NADAL

Divendres 16 de desembre, a 
les 15.15 h,  al pavelló. Xocolata-
da i concert per la Marató.

AFA BORA GRAN
VENDA DE PONSÈTIES I 
TIONS

Dimarts 6 de desembre, 
de les 9 a les 13 h, davant el 
Bypass.

QUINA DE L’AFA

Divendres 30 de desembre, 
a partir de les 18 h, al pavelló.

SOMIATRUITES
CASAL DE NADAL

27, 28, 29 i 30 de desembre
Obert als nens d’I3 a 6è
Sortirà informació a part. Per a 
més informació: somiatruites-
serinya@gmail.com
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Un Nadal amb el cor 
més ple que el ventre

A hores d’ara “l’escalfament global” 
és una realitat acceptada per la 
majoria i,  arribant Nadal,  fora bo 
tenir-ho present. En aquest sen-

tit, són importants les opcions que prenem 
a l’hora de desplaçar-nos, alimentar-nos, 
vestir-nos; com i on fem les compres, els 
residus que generem ...  

Ens atrevim a viure un Nadal respon-
sable?
En aquesta vida estressada que portem, 
reservar moments en família per fer deco-
racions nadalenques “a casa”, és un luxe 
que mereixem. Els objectes que fem seran 
únics i estaran carregats de records. A més, 
la compra d’objectes nous sovint implica un 
augment de residus.

Un senzill pessebre que incorpori materi-
als reutilitzats, pot esdevenir meravellós i 
agrada a grans i petits. La màgia del tió ...

Pel que fa a l’arbre de Nadal, no en comprem 
un sense estar segurs que passat festes el 
podrem replantar. Guarnir qualsevol plan-
ta una mica gran que tinguem a casa, pot 
esdevenir un racó acollidor per acompanyar 
el tió i dipositar els regals. 

Intentem fer compres de proximitat i si ens 
hem de desplaçar a d’altres localitats, apro-
fitem el transport públic. Defugim les com-
pres per Internet i quan sigui indispensable 
un servei de paqueteria, podem recórrer a 
empreses locals, respectuoses amb el medi 
i els assalariats.

Si hem de viatjar a un altra ciutat o país, si 
es pot, fem-ho en tren en comptes de amb 
avió per reduir les emissions.

Pel que fa als àpats, podríem alliberar-nos 
de la pressió per a la compra de mariscs i 
fruites exòtiques i recórrer a productes de 
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CISTELLA ECOLÒGICA A DOMICILI
Dissabtes mercat a Mieres, dimecres a Banyoles

Mas Collbahí s/n MIERES
646050768 • collbahi@gmail.com

Cada dimecres, al mercat de Banyoles, trobareu 
la nostra parada a la baixada dels Turers, on us 

podem assessorar. 605 77 74 36

temporada i proximitat, tenint en compte 
l’important impacte mediambiental de la 
producció càrnia.

Finalment, intentem oferir regals eco-res-
ponsables. Som conscients que les empreses 
de joguines utilitzen el seu arsenal publi-
citari, perquè els nens demanin als Reis la 
joguina que ells fabriquen. És difícil escapar 
a aquesta pressió, però sí que podem mostrar 
als nens la manera en què són manipulats.

Un Nadal més ecològic no vol dir un Nadal 
més pobre; sovint la noció de consum i excés 
va lligada a aquestes festes. Però no es tracta 
només d’un Nadal més verd, amb menys 
consum i menys impacte ecològic, es tracta 
també,  d’un Nadal que posi en el centre el 
plaer d’estar junts, de compartir tasques i 
acabar les Festes amb el cor més ple que 
el ventre.

Bones Festes a totes i a tots!

PLATAFORMA EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 
PLA ESTANY

C/ Porta Turers, 3 - Banyoles Tel. 622 755 099
XAMPÚS, SABONS SÒLIDS I LOTS DE REGAL

PREPAREM LOTS 
DE NADAL

Detergents Ecosostenibles
Productes de neteja de la llar: Frega terres, 
suavitzants, renta plats i vitro, detergents 
per la roba, neteja vidres, blanquejadors, 

desengrasants...

L’AGENDA
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l’exterior es pot veure la xemeneia de l’antiga 
fàbrica tèxtil.

Esmentem també dos elements d’interès: 
un pou de glaç i una sínia. Del pou de glaç 
de Palol de Farga (s. XVII-XVIII) només es 
conserva el dipòsit de planta circular, d’uns 
30 m de perímetre, excavat en el subsòl. La 
fondària actual és d’uns 6-7 m, però és evident 
que quan estava en funcionament la fondària 
era major. La coberta, que devia ser semiesfè-
rica, ha desaparegut. Juntament amb els pous 
de glaç de Palol de Revardit, Serinyà i altres, 

és un testimoni 
d’una activitat 
industrial d’un 
gran esforç i 
duresa. Per la 
seva banda, la 
sínia de Ravós 
(s .  XIX-XX) 
està formada 
per un pou cir-
cular amb un 
mur de pedra 
sobre el qual 
s’hi ha col•locat 
el mecanisme 
que, mogut per 
tracció animal, 

permet extreure’n l’aigua.
No podríem acabar aquesta exposició 

de la riquesa patrimonial de Cornellà del 
Terri, sense fer esment d’un element que 
forma part del patrimoni immaterial, com 
és la festa del maig i el ball del cornut, una 
celebració feliçment recuperada, amb unes 
arrels ancestrals que entronquen amb la 
veneració de l’arbre com a símbol de la fecun-
ditat de la terra. 

ESTIMEM EL PATRIMONI COMARCAL
Jordi Galofré Secció de Patrimoni del CECB

Cornellà del Terri, 
3. La petja de la industrialització  
El fet que el municipi estigui travessat pel 
riu Terri, que recull les aigües de l’estany de 
Banyoles i desguassa al Ter, ha propiciat la 
construcció de ponts. N’hi ha dos d’origen 
medieval, que son BCIL (Béns Culturals d’In-
terès Local): el pont de Sords i el pont de Sant 
Andreu del Terri. El de Sords (s. XIII-XIV) està 
format per tres arcs de mig punt de carreus 
ben tallats, igual que el de Sant Andreu del 
Terri (s. XV-XVI), d’aspecte més monumental. 
Tots dos estaven força deteriorats, però a la 
dècada de 1980 es van construir dos ponts 
nous, es va des-
viar la carretera 
i, ja sense tràn-
sit, els ponts es 
van restaurar. 

La situació 
del terme de 
Borgonyà, fora 
del domini del 
m one st i r  de 
Banyoles i al 
costat del riu 
Terri, va afavo-
rir la construc-
ció de diversos 
molins. El molí 
d’en Frigola ja ha 
desaparegut, però encara existeix la filera de 
cases dels seus antics treballadors paperaires. 
Es conserven també les restes del Molí Nou 
o Molí de Can Figa (s. XVIII), que més tard 
es va fer servir com a central hidroelèctrica. 
També a Borgonyà hi ha un edifici industrial 
inicialment paperer i després tèxtil, conegut 
com la Fàbrica (s. XIX), a l’interior del qual hi 
ha restes dels dipòsits de pasta de paper, la 
premsa de fusta i un conjunt de turbines. A 

El pont de Sords
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Passeig de la Generalitat, 18 
(Vila Olímpica) 17820 Banyoles

www.dormitum.cat  - info@dormitum.com
Tel. 972 57 32 62

Aquest Nadal regala’t 
el descans que et mereixes, 
regala’t somnis, regala’t
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En aquests moments que escric 
aquestes quatre ratlles encara 
no s’ha acabat la COP27. Segons 
el programa oficial, el divuit de 

novembre és el darrer dia, però s’espera 
que les negociacions s’allarguin durant tot 
el cap de setmana, amb la intenció d’acon-
seguir, com a mínim, un acord de mínims, 
valgui’m la redundància. Que trist!

Estic atenta a les diferents notícies que 
arriben d’Egipte i tinc el cap fet un garbuix, 
obstruïdes les neurones per les diferents 
xifres de dades, les declaracions d’alguns 
dirigents, les protestes, les posicions d’al-
guns països i aquest any també (novetat!) 
pel canvi de paradigma que ha suposat 
la guerra d’Ucraïna. Es contraposen els 
arguments a favor de la menor emissió 
de gasos d’efecte hivernacle als interessos 
econòmics i socials del mal anomenat 
primer món. Ras i curt, ens preocupa més 
que no ens falti combustible per passar un 
bon hivern que no pas si reduïm les emis-
sions nocives pel planeta. D’altra banda, 
un posicionament comprensible, tenint 
en compte que els humans som egoistes i 

COP27, un 
autèntic 
despropòsit.

solem estar més pendents del nostre curt 
termini que no pas del llarg termini d’altri.
I a mi, que sovint em barrina el cap, penso 
si cal tanta parafernàlia, tanta reunió de 
tanta gent en un ressort de luxe que haurà 
costat una milionada. Per no parlar de 
la petjada ecològica que representa tot 
plegat. Quantes tones d’emissions de CO2 
ha suposat tot el que està relacionat amb 
aquesta cimera? Si hi ha bona voluntat 
per part de tots els països, no n’hi hauria 
prou amb reunions virtuals ara que ja 
ens hi hem acostumat? Es veu que no. 
No me’n surto...

Recordem també que la trobada es produ-
eix en un país on els drets humans només 
s’apliquen a alguns: homes i rics. La resta 
d’homes no tenen cap importància i si 
perden la vida mentre construeixen grans 
complexos com el que acull la COP27, no 
passa res. I si em poso a parlar dels drets de 
les dones, no acabaria mai aquest article.

Aquests dies recordo amb nostàlgia el 
Capità Enciam i la seva màxima: Els petits 
canvis són poderosos. I em ve a la memò-
ria pensant en l’energia solar, que sembla 
que finalment està arrancant amb força. 
També la geotèrmica per països on no 
tenen tant sol. Reflexiono...  Si en cadascu-
na de les nostres petites llars fóssim total-
ment autosuficients en matèria energètica 
i encara poguéssim vendre els excedents 
per cobrir necessitats comunals, de què 
estaríem parlant ara a Sharm El Sheikh?

Carme Ferrando i Callís

DESEMBRE 2022 / L’AGENDA
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Cursos, tallers, lectura, 
casals, concursos
BANYOLES

TALLERS DE NADAL 
DELS MUSEUS
2-3 i 4-5 de gener de 
2023
Aquest Nadal vine als 
Museus a fer els tallers i els 
jocs que, com cada any, et 
proposem per passar unes 
bones festes! 

Els tallers estan organit-
zats en blocs de dos dies 
cada un, teniu la opció 
d’inscriure-us a tots els 
dies o a algun dels blocs 
de dos dies. 
Més informació i reser-
ves: www.museusdeba-
nyoles.cat
Horari: de 9.00h a 
13.00h.
Preu: 20€ per paquet de 
2 dies.
Lloc: Museu Darder de 
Banyoles

NADAL ALS MUSEUS
Del 22 de desembre al 8 
de gener
Un any més els 26 museus 
de les Comarques de Giro-
na s’uneixen per impulsar 
la 8a edició de Nadal al 
Museu. Vine als muses 
a descobrir què hem 
preparat per a vosaltres, 
participa-hi i t’enduràs un 
obsequi! 
Lloc: Museu Darder

NOVETATS 
DESEMBRE 2022

INFANTIL - FICCIÓ
El Follet Oriol i un rescat 
extraordinari. Òscar 
Sardà
He vist un mamut! Alex 
Willmore
El Rovell de l’ou. Amy 
Timberlake

DESEMBRE 2022 / CURSOS I TALLERS

ENTRA A LA BOTIGA 
 

 

kit1 12,90 € kit1 22,75 € kit1 22,60 € kit1 24,90€

TOT EN PINTURA I DECORACIÓ

Av. La Farga, 19 BANYOLES Tel. 972 57 43 43 info@pinturesbramon.com



61www.montessori-palau.net

Això és el que passa en 
una aula Montessori

Visites guiades en horari lectiu

VOLS VEURE-HO?
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INFANTIL - 
CONEIXEMENTS
Belleses: història de 
la diversitat. Soledad 
Romero
Fake over. Nereida Carrillo
El món dels verins. Sarka 
Fenykova

NARRATIVA JUVENIL
La casa en Hoarder Hili. 
Mikki Lish
El castell ambulant. 
Diana Wynne Jones
Quan la boira ens cobrei-
xi. Ramona Solé
Theodosia i les serps del 
caos. R.L.Lafevers

ADULTS-FICCIÓ
L’esdeveniment. Annie 
Ernaux 
La mentida més bonica. 
Francesc Serés.
El tercer casament. 
Kostas Taktís

ADULTS – NO FICCIÓ 
Córrer per amor. Anna 
Comet
Moda circular: para una 
industria sostenible de la 
moda.  Peggy Blum
Zoocities: animals 
salvatges a la ciutat. 
Joëlle Zask

CÒMIC
Pardaleta Joana Estrela
Un os al Marroc Lluc 
Silvestre

CINEMA
El secreto de Vicky Denis 
Imbert
Escape Room Hèctor 
Claramunt

MÚSICA
Carnival of the Animals 
The Kanneh-Masons
Libres Las Migas

CONCURS 

L’Endevinalla de la Rita: 
Quin l’encerta l’endevina!
enviar un correu electrònic 
amb la resposta a: bibliote-
ca@ajbanyoles.org 

UNA AU ELEGANT QUE 
VESTEIX AMB FRAC,
TOT I QUE ALS GELS ON 
HABITA,
LI FARIA MÉS PROFIT 
UN BON ANORAC

MÚSICA I MOVIMENT 
EN FAMÍLIA
Iniciació musical per a 
nadons, pares i mares
Dirigit a nadons de sis 
mesos a tres anys. 
Professora: Mireia Mon-
terde – Projecte Mamacrea
Horari: Dilluns 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

AVUI, MÚSICA
Iniciació musical per a 
adults
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: https://
ateneu.banyoles.cat/
inscripcio

T’imagines un casal en 
plena natura, per passar-
t’ho bé jugant, aprenent 
i fent amics? Doncs no 
cal que imaginis més que 
aquest casal ja existeix! 
Corre a apuntar-t’hi!!
PARTICIPANTS: 
Infants de P3 a 6è
HORARI:
Entrada: entre 8,45h i 
9,15h – Sortida: entre 13h 
i 13,15h
DATES I PREUS:
• 1r torn: 22 i 23 de 
desembre (25 €)
• 2n torn: 27, 28, 29 i 30 
de desembre (47 €)
• 3r torn: 2, 3, 4 i 5 de 
gener (47 €)
(Descompte d’un 5% per 
germans i famílies nom-
broses i monoparentals)
INSCRIPCIONS:
- A través del web www.
escolanaturabanyoles.org
- Per telèfon 972 58 13 16 
(de 9,30h a 13h)

LA CRISÀLIDE
Nova activitat extraesco-

lar de l’Escola de Natura. 
Una proposta que integra 
natura i emocions.
Espai guiat per a desco-
brir-se, connectar amb un 
mateix i expressar-se, amb 
la natura com a element 
de benestar i afavoridor 
de les competències 
emocionals.
Dinamitzen: Aina 
Salvador i Noelia Blázquez, 
educadores de l’Escola de 
Natura, titulades en psico-
logia i especialitzades en 
educació emocional.
Lloc: Escola de Natura de 
Banyoles
Dia i horaris: Els dimecres 
• Fruits: P4, P5 i 1r --> 
17:00h - 18:00h
• Fulla: 2n, 3r i 4t --> 
17:00h - 18:00h
• Escorça: 5è, 6è i 1r d’ESO 
--> 18:30h - 19:30h 
Data d’Inici: 11 de gener 
2023

Preu: 35 €/mes (Matrícu-
la:15 €) Descompte per a 
germans i famílies nom-
broses i monoparentals.

Més info i inscripcions al 
Tel. 972 58 13 16 - www.
escolanaturabanyoles.org

HORARI ESPECIAL DE 
NADAL
Durant el període de Nadal 
l’Oficina Jove canviarà 
el seu horari habitual 
d’atenció a públic. Del 
27 de desembre al 5 de 
gener (ambdós inclosos) 
l’horari d’atenció serà de 9 
del matí a 2 de la tarda.

DESEMBRE 2022 / CURSOS I TALLERS
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col•laborativa que té per 
objectiu donar una nova 
vida en l’àmbit escolar 
a ordinadors portàtils 
reciclats. 

Centre Excursio-
nista de Banyoles
Cursos 22/23
Inscripcions secretaria 
CEB Dll,Dc i Dv de 19 a 
21h / 972 57 52 12

CURS D’ALPINISME 
NIVELL1
Del 8 al 18 de desembre
Per iniciar-te en l’alpinisme 
i conèixer les nocions 
bàsiques.
Una bona oportunitat 
per aproximar-te a la 
muntanya.
Reserva la teva plaça.

EXPOSICIÓ DE 
FOTOGRAFIES PIOLET 
DE PLATA

TANCAMENT OFICINA 
JOVE
Els dies 6 (Dia de la Cons-
titució Espanyola), 8 (Dia 
de la Immaculada Concep-
ció), 9 i 26 (Sant Esteve) de 
desembre l’Oficina Jove 
estarà tancada. 

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

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.

CAL DRAC CENTRE 
COL•LABORADOR 
LABDOO
Labdoo és una xarxa social 

Del 17 de desembre al 
8 de gener a la Llotja 
del Tint

CASAL CÍVIC I 
COMUNITARI

TALLERS 1R CICLE 
2023 : GENER A MARÇ
• Aeròbic dilluns a les 
19.30 h
• Iniciació a la 
il•lustració dilluns a les 
17.30 h
• Cuina japonesa dimarts 
a les 18.45 h
• La cuina de la Laura 
dimarts a les 18.45 h 
• Estiraments dimarts a 
les 9.15 i a les 10.45 h
• Cançons de Taverna 
dimarts a les 10.30 h
• Estimulem els sentits 
dimarts a les 15.45 h
• Aprendre a tocar la 
guitarra dimecres a les 
17.15 i a les 18.20 h
• Hipopressius dijous a les 
10.25 i a les 11.35 h

• Lettering dijous a les 
17.30 h
• Tècniques d’aquarel·la 
dijous a les 17.30 h

ITao Kung, Ioga, Ioga 
iyengar, Relaxació, Gim-
nàstica, Gimnàstica per a 
gent gran, memòria, ball 
en línia, tauletes i mòbils, 
country, idiomes, dibuix i 
pintura, escacs, petanca, 
cuina del Marroc, iniciació 
a la informàtica, ...

PREINSCRIPCIONS 
Del 16 de desembre al 4 
de gener Informació:  pre-
sencialment al Casal Cívic 
i Comunitari Banyoles o 
trucant al 972571162
Activitats gratuïtes

CASAL 
GENT GRAN 
BANYOLES
QUINES
Es celebraran quines tots 
els dimecres i diumenges 
del mes de desembre 

DESEMBRE 2022 / CURSOS I TALLERS
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menys el diumenge 25 
que es Nadal.
Dies: 7 - 11 - 14 - 18 - 
21 - 28

INFORMACIÓ
Ja està disponible al qui-
osc de davant de la parada 
de la Teisa la loteria de 
Nadal de l’Associació Gent 
Gran de Banyoles.

CORNELLÀ 
DEL TERRI
ACTIVITATS DE 
L’ATENEU LA VALL 
DEL TERRI

Durant el mes de desem-
bre: EXPOSICIÓ DE LES 
LÀMINES SKETCHING 

2022 dels participants a la 
concentració de la planta-
da del Maig i del Taller dels 
alumnes del l’escola Vall 
del Terri.

CLUB DE LECTURA
Divendres 2 de desembre
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Ateneu la Vall del Terri

SORTIDA CULTURAL 
AL MONESTIR SANT 
DANIEL I CLAUSTRE 
CATEDRAL DE GIRONA
Dissabte 3 de desembre
Hora: 10 del matí davant 
Ajuntament de Cornellà 
del Terri.
Inclou: transport i dinar

TALLER DE DEFENSA 
PERSONAL

Dijous 15 de desembre
Hora: 7:30h de la tarda

TERTÚLIA DE TARDOR 
– MOBILITAT SOSTENI-
BLE A CORNELLÀ DEL 
TERRI
Divendres 16 de desembre
Hora: 7:30h de la tarda

CAMINADA MATINAL 
AL PUIG NEULÓS
Divendres 17 de desembre
Hora: 8h del matí davant 
Ateneu.

GRUP PATRIMONI 
CULTURAL
Dimarts 20 de desembre
Hora: 7h de la tarda

PORQUERES

PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE
Dijous 1 de desembre 
a les 19:00h Quim 
Español presentarà la 
seva novel·la Un lloc en el 
temps d’Edicions de 1984. 
Activitat oberta a tothom.

CLUB DE LECTURA 
D’ADULTS
Dimecres 21 a les 19:00h
Comentarem la lectura 
de La ciutat i la casa de 
Natalia Ginzburg.
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CALENDARI D’ADVENT
Durant el mes de 
desembre, recomanacions 
literàries per adults i 
infants elaborades pel 
personal bibliotecari de la 
província de Girona. 

LLIBRES SOLIDARIS
Durant el mes de 
desembre, la biblioteca 
ofereix duplicats i donatius 
a 1€ per recaptar fons 
per LA MARATÓ dedicada 
aquest any a la salut 

BIBLIOJOCS
Els dies 3 (tarda), 4 (tarda) 
i 5 (matí) de gener podeu 
venir a la biblioteca a jugar 
amb els jocs de taula per 
compartir amb la vostra 
família i amics.

SERINYÀ

Programació desembre 
i gener

TXIKUNG (treball amb 
l’energia)
Dilluns de 19 a 20.30 o 
dissabte de 10 a 11.30 h
Preu: 35 €/mes 
A càrrec d’Ignasi Guitart
Inici: dilluns 9 de gener

SCRAPBOOK: ÀLBUM 
24 DIES DE NADAL  
Dia: dissabte 10 de 
desembre, de 10 a 13 h
Preu: 25 €
A càrrec d’Albert Mademont

AULA DE CONVERSA 
EN ANGLÈS 
Dia: els dissabtes 14 i 21 de 
gener, 11 i 25 de febrer i 11 
i 25 de març, de 10 a 11 h  o 
d’11 a 12h.
Preu: 15 €/mes

PILATES (nous horaris, 
matins i tardes)
Dia: dimarts, de 19 a 20.30h 
dijous, de 9.30 a 11 h
divendres, de 17 a 18.30 h
Preu: 35 €/mes
A càrrec de Leslie Rekow
Inici: dimarts 9 de gener

HATHA-IOGA 
Dimecres, de 20 a 21.15 h  
i/o divendres, de 19 a 20.15 
h Preu: 1 dia 35 €/mes - 2 
dies 50 €/mes. A càrrec de 
Ra (Raül Carracelas)

CASAL D’AVIS

GIMNÀSTICA DE 
MANTENIMENT
Els dimarts i divendres, de 
9 a 10 h, al pavelló.
GIMNÀSTICA DE REHA-
BILITACIÓ
Els dimarts i divendres, de 
10 a 11 h, a Can Xerric.
TALLER DE MEMÒRIA  
Els dijous, de 15.30 a 
16.30 h, a Can Xerric.
FEM CAMÍ
Dimarts 8 i 22, a les 15.30 
h. Passejades en grup per 
a la gent gran. Gratuïta.
FEM MOBIL
Els divendres 4 i 18h.
Activitat gratuïta
FEM RUTA
Visitem al Casal de Camós
Dimarts 2 de novembre, 
trobada a la parada de 
la Teisa.

CURSA BTT

T'HI ESPEREM!

MARXA A PEU ACTIVITATS LÚDIQUES 

09:00 a 14:00h11:00h
10:00h

Caminada per Banyoles 
per a totes les edats. 

5€ ACTIVITATS
Esdeveniment esportiu i recreatiu. 

Ajuda'ns a recaptar diners per aconseguir 
bicicletes perquè els joves de l'Índia 

puguin seguir estudiant!

Parc de la Draga, Banyoles

09:00 a 14:00h

Activitats lúdiques 
pels infants i famílies

Curses de BTT pels voltants 
de Banyoles

Curta: 15km Llarga: 25km

QR PER INSCRIURE'S

Últim dia per inscriure's online
Dijous 1 de desembre

Parc de la Draga Parc de la Draga
Parc de la Draga

CURSA BTT

T'HI ESPEREM!

MARXA A PEU ACTIVITATS LÚDIQUES 

09:00 a 14:00h11:00h
10:00h

Caminada per Banyoles 
per a totes les edats. 

5€ ACTIVITATS
Esdeveniment esportiu i recreatiu. 

Ajuda'ns a recaptar diners per aconseguir 
bicicletes perquè els joves de l'Índia 

puguin seguir estudiant!

Parc de la Draga, Banyoles

09:00 a 14:00h

Activitats lúdiques 
pels infants i famílies

Curses de BTT pels voltants 
de Banyoles

Curta: 15km Llarga: 25km

QR PER INSCRIURE'S

Últim dia per inscriure's online
Dijous 1 de desembre

Parc de la Draga Parc de la Draga
Parc de la Draga

PEDALEM PER L’INDIA

Esdeveniment esportiu i recreatiu. 
Ajuda’ns a recaptar diners per 

aconseguir bicicletes perque els joves 
de l’India puguin seguir estudiant

CURSA BTT

T'HI ESPEREM!

MARXA A PEU ACTIVITATS LÚDIQUES 

09:00 a 14:00h11:00h
10:00h

Caminada per Banyoles 
per a totes les edats. 

5€ ACTIVITATS
Esdeveniment esportiu i recreatiu. 

Ajuda'ns a recaptar diners per aconseguir 
bicicletes perquè els joves de l'Índia 

puguin seguir estudiant!

Parc de la Draga, Banyoles

09:00 a 14:00h

Activitats lúdiques 
pels infants i famílies

Curses de BTT pels voltants 
de Banyoles

Curta: 15km Llarga: 25km

QR PER INSCRIURE'S

Últim dia per inscriure's online
Dijous 1 de desembre

Parc de la Draga Parc de la Draga
Parc de la Draga

QR PER INSCRIURE’S
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L’AGENDA / DESEMBRE 2022

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

C/ Born, 14 - banyoles@vistaoptica.com

Vine a provar els nous audiòfons 

OTICON OWN 
personalitzats i fets per passar 
desapercebuts. Disposem de 5 
models diferents per satisfer les 
necessitats de cada persona.

Bones Festes!
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Tel. 972 57 61 13
info@lilaperfumeria.com
www.lilaperfumeria.com

Bones Festes!

Amb l’essència de sempre, ens 
trobareu al carrer de la Canal, 38
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BONES FESTES

Plaça Perpinyà, 5 entr. 1a • Banyoles - Tel. 972 573 617
  jordiperruqur_bny
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ANUNCIS PER PARAULES publiqueu gratuïtament lagendabanyoles@gmail.com

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

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, 
construcció restauració 
tel.667940819 www.
obrador3a.com

JARDINS 
A.CREUS

Manteniment i 
construcció de 

jardins, recs i 
poda, desbros-

sos i tales.
Tel. 630 265 354

PERSONA OPERÀRIA 
SECTOR CARNI
Elaboració de producte 
carni, treball en línia.
Compromís, resistència 
física, ganes de treballar.
Experiència
Valorable experiència 
com a operari/ària de 
producció.
Nivell de formació
Primaris acabats.
Idiomes
Català: Bon nivell
Castellà: Bon nivell
Requereix
Carnet de conduir (B)
Vehicle propi
Localitat: BANYOLES
Data d’incorporació: 
Immediata
Contracte Indefinit

CAIXER/A DE SUPER-
MERCAT
Cobrar, atenció al client, 
reposar productes.
Sou 1060 € x 12, nets.

Experiència
1 mes En tasques similars.
Nivell de formació
ESO / EGB
Idiomes
Català: Domini
Castellà: Domini
Localitat: Banyoles
Incorporació: Immediata
Horari Completa, horari 
tardes (14-21) o partit 
(9-14 / 18-21). Torns 
rotatius

COORDINADOR/A DE 
RESIDÈNCIA
Planificació, organització, 
atenció directa, foment 
de la integració de les 
persones usuàries, super-
visió d’equip, formació de 
l’equip, etc.
Experiència 12 mesos En 
tasques similars
Nivell de formació CFGM 
en l’àmbit socio - sanitari
Requereix Carnet de 
conduir (B)

Ofertes publicades a Banyoles Ocupació a la última quincena 
de novembre abans de tancar l’edició de desembre. Si hi esteu 
interessats accediu a: 
www.ocupacio.banyoles.cat

RECEPCIONISTA DE 
RESIDÈNCIA
Atenció a la clientela, 
presencial i telefònica. 
Vigilància dels punts 
d’accés. Manteniment 
i control de les visites 
del familiars. Vetllar per 
l’ordre i l’organització de 
les visites.
Nivell de formació
Estudis obligatoris 
acabats.
Localitat: BANYOLES
Incorporació: Immediata
Horari Parcial, dissabtes i 
diumenges

PERSONAL per a fran-
quícia catalana de MC 
DONALD’S
Estabiliment de menjar 
ràpid de nova obertura 
a Banyoles, busca 
diferents perfils per 
cobrir les àrees de cuina 
(preparació de productes: 
hamburgueses, patates, 

nuggets, etc), atenció de 
taulell i saló de restaurant, 
reposició de mercaderia, 
neteja, etc.
Nivell de formació
EGB / ESO imprescindible.
Horari Jornada parcial, 
negociable horari, però 
cal disponibilitat els caps 
de setmana i els vespres 
/ nits. Inclou caps de 
setmana

OPERARI/ÀRIA DE 
PREMSA
Tasques de peó de 
fàbrica de peces ceràmica 
tècnica.
Experiència
2 anys Com a operari/ària 
de fàbrica
Nivell de formació
EGB / ESO
Horari Dilluns a divendres 
de 8 a 13 i de 14 a 17

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

L’AGENDA / DESEMBRE 2022

Es lloga casa 
de muntanya a 

Camprodon, caps 
de setmana o 

diferents estàncies
Tel. 972 57 14 56
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Rda. Monestir, 99 - 101 • 17820 Banyoles
Tels. 972 57 03 92 / 972 57 00 69 • info@transportsbanyoles.cat

BONES FESTES!

Bones Festes!

Ronda Monestir, 117 • 17820 (Banyoles) • www.ballell.cat

669 055 836 albert@ballell.cat972 57 14 47
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Cap d’Any, el dia de Reis, i de cop carnaval. 
És primavera i, en res, Sant Jordi. Llavors, 
no saps com, acabes el curs i comença 
l’estiu. Passa tan de pressa que no n’ets 
conscient, som al setembre i un nou curs 
comença. Tornes a pensar en la tardor 
perquè no aguantes aquesta calor de les 
primeres setmanes de rutina. Però, les fle-
ques s’omplen de panellets i castanyes, i les 
xarxes del debat insuportable de si hem de 
celebrar o no el Halloween. I ja és novembre 
i l’únic en què penses en si tens ganes o no 
de Nadal. I, de sobte, tot i que ja avisava, 
és el primer dia de desembre i te’n mors de 
ganes de menjar el primer tros de xocolata. 
I de xocolatina en xocolatina, estàs assegut 
a taula amb la família, menjant una sopa 
de galets que, t’agradi o no, has de fer veure 
que és la millor que has menjat mai. 

I, de fet, el més probable és que ho sigui. 
De cop, estàs assegut al mig de la taula, 
escoltant el mateix debat polític que fa 

Aquest Nadal 
tothom a taula

set anys que dura, sentint les mateixes 
anècdotes familiars explicades any rere 
any i escoltant les bromes d’algun tiet una 
mica decebut amb el resultat de la loteria. 
Però, en el fons (o no tant), no voldries ser 
a cap altre lloc. Et planteges com és pos-
sible que cada any diguis que el Nadal fa 
mandra (i no t’enganyis, l’any que ve serà 
exactament igual). Ho entenc. Ja sigui entre 
dinars familiars, amb els amics o les quines, 
una acaba amb uns nivells de bateria social 
sota mínims, i, crec, que per això els amics 
invisibles només es fan un cop a l’any. I ja 
em sembla una tortura. Són exageradament 
complicats. 

Estàs assegut al mig de la taula i arriba 
aquesta nostàlgia juganera de finals d’any. 
Juganera perquè et fa pensar sobre totes les 
coses que t’han passat i has fet, però també 
totes les que no. I venen els objectius i els 
desitjos d’any nou i, realment, et convences 
a tu mateix que aquest any sí, aquest any 
els compliràs. Però no cal enganyar-nos, 
no ho faràs, i això està genial. 

El que de veritat importa, i espero que se’m 
permeti caure en aquest tòpic, és que el 
Nadal fa adonar-nos que tot el que desitgem 
és trobar temps per als que més estimem. I 
per això cada any ens agrada. Perquè estàs 
assegut al mig de la taula i ja ho tens tot. 

DESEMBRE 2022 / UN BANYOLES CRÍTIC

Tere Cànovas i Closa 
@terecanovas
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ca la nor1965

PRODUCTES A 
GRANEL 
DIETÈTICA 
ECO 
INTOLERÀNCIES 
FRUITS SECS 
FRUITA I VERDIURA 
ECOLÒGICA 
COSMÈTICA 
NATURAL 
HERBORISTERIA 
COMPLEMENTS 
NUTRICIONALS PER 
L’ESPORTISTA

Pg. Mossén Constants, 265 - 17820 Banyoles
 972 576 859 - 1965calanor@gmail.com

Bones Festes!
ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE
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Els Pastorets de Banlyoles, escrits en castellà, per Antonio Molins Gelada amb el 
títol de  “El nacimiento del Salvador o la redención del esclavo”. Des de la caiguda 
dels dimonis a l’infern, es desenvolupa una lluita gegantina iniciada per les tropes 
infernals contra el cel. Una lluita que enfronta directament els dimonis amb els 
àngels, Luzbel amb Déu. Tots recordem ( els més grans) l’escena final de l’Acte 
segon, la lluita dels àngels contra els dimonis. «Guerra a Dios en las alturas! Guerra 
a muerte a tierra i cielo!» Exclama Luzbel, que disputa a Déu el domini del món ja 
des del mateix començament quan es disfressa de serpent i enganya a Eva.

Els Pastorets

Representació dels Pastorets als Catòlics a la decada del 1970.
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Joan Olivas 
i Francesc 
Figueras que 
interpretaven 
el paper dels 
personatges 
del pastors 
Bato i 
Borrego a la 
dècada dels 
anys 60.

FOTO RECORD

La relació amb el públic, la manera de sentir-se 
implicat ja no és la trama sinó el joc en la repre-
sentació, tot barrejant realitat i ficció. Envaeixen 
el pati de butaques. I quan un espectador és pre-
guntat pels banyuts sobre la direcció per on han 
fugit els pastors / en Bato i en Borrego, l’espec-
tador calla. Neix una complicitat que fa participar 
a l’espectador.

El dimoni, un personatge estimat 
tot i fent de dolent.
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Un any més som al mes de desembre, pròxims a les festes de Nadal, que, potser, 
esperem amb una mica més d’il•lusió que altres vegades, perquè aquest 2022 
no ha estat fàcil per a moltes persones, i nosaltres des del món de l’energia 
ho sabem bé. 

Tots esperem el 2023 amb esperança, amb desitjos d’estabilitat i prosperitat. 
Tenim ganes de trobar-nos, de celebrar i de compartir amb les persones més 
properes.

Per això, volem desitjar-vos un Nadal amb l’esperit i la il•lusió més positius, gau-
dint el que tenim amb intensitat, esforçant-nos a crear un ambient entranyable 
i engrescador, però alhora també eficient i sostenible.

Per això, volem recordar-vos els petits consells nadalencs de cada any, com 
optar per decoracions amb llums leds de baix consum, més segures perquè no 
s’escalfen, i més eficients si afegim temporitzadors que evitin llums enceses 
tota la nit, o per decoracions naturals amb elements que trobem fàcilment al 
nostre entorn, com pinyes, nadales o branques d’eucaliptus, teix o avet (sempre 
actuant amb respecte per la natura, arbres i plantes), a més d’esforçar-nos a 
classificar residus després de dinars i sopars, més nombrosos aquests dies, 
separant els que es poden reciclar, però que barrejats amb les escombraries, 
fan un dany al medi ambient, com ara plàstics o vidre.

I de cara a l’eficiència energètica al llarg d’aquestes festes, hem de tenir cura de 
portes i finestres, evitant que la calor acumulada marxi, obrint contrafinestres 
i persianes de dia, deixant entrar l’escalfor del sol, i tancant-les de nit, a més 
de revisar aïllaments a les obertures de la casa.

És important controlar la temperatura de les habitacions, mantenint-la constant 
i al voltant dels vint o vint-i-dos graus, temperatura suficient de confort, ja que 
posar molt alt el termòstat no escalfa abans una habitació, però consumeix 
molta més energia.

Des d’Agrienergia us desitgem un molt Bon Nadal i Bones Festes, en companya 
dels vostres éssers estimats, i tota la bona sort pel 2023.

NADAL EFICIENT I SOSTENIBLE 

DESEMBRE 2022 / ENERGIA VERDA
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PER
UN NADAL
SOSTENIBLE

Descarrega’t la nostra App, 
disponible per a iOS i Android.

w w w . a g r i e n e r g i a . c o m
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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

Bones Festes!
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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

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

grupamr7@gmail.com

BONES FESTES!

Av. Països Catalans, 93-95 · Banyoles · Tel. 972 57 02 61 ·   www.xumibikes.com · www.tallercanxumeia.com

TALLER

OBERTA LA LLISTA DE RESERVES PER NADAL I REIS!

CONCESSIONARI OFICIAL AL PLA DE L’ESTANY: 

MOTOS, BICICLETES, JARDINERIA I LLOGUER DE MAQUINÀRIA 

Bones Festes!

EM
R

2
7
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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

38

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

Segueix-nos!

38

DESEMBRE 2022 / DE COMPRES

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

C/ Sant Andreu, 45
17834 Porqueres
Tel. 972 57 14 38

 626 926 855
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Patricia Giménez-Salinas
Treballo acompanyant a les persones en el 
seus processos emocionals en casos molt 
diversos com sensació d’ansietat o depressió, 

separació, 
problemes de 
parella o amb 
els fills, pèrdua 
de feina, 
crisi personal 
o existencial, 
recerca d’un 
mateix, creixe-
ment personal 
o, simplement, 
que busquen 
un temps per 
posar ordre a 

tot el que se’ls hi mou en el seu interior. Adap-
to les sessions segons les necessitats de ca-
dascú treballant amb diverses tècniques tant 
a la consulta com a la natura. Estic formada 
en teràpia Gestalt, psicoteràpia psicocorporal 
Biosíntesis, Ecoteràpia amb base budista amb 
Tariki Trust (Regne Unit), sanació amb aigua 

INAUGURACIÓ D’ANIMA TREE, 
UN NOU ESPAI DE CREIXEMENT 
PERSONAL I TERÀPIA A BANYOLES
Amb molta il·lusió obrim les portes per acompanyar a totes aquelles persones que 
busquin un espai d’escolta, professionalitat, respecte, cura i confidencialitat. Tant si és 
perquè estàs vivint un moment d’especial dificultat en el teu dia a dia, com si necessites 
un temps per aclarir alguns aspectes i dedicar-te un parèntesi per conèixer-te millor, 
aquí trobaràs professionals amb experiència per acompanyar-te i ajudar-te.

per l’Abdominal Therapy Collective, Ecopsico-
logia i altres tècniques com el Mindfullness i 
el Reiki. 

A més, ofereixo tallers de preparació al part 
per parelles i acompanyo a mares durant l’em-
baràs i el post part, gràcies a la meva prepara-
ció amb KGHypnobirthing (Regne Unit) i Birth 
Art. Actualment estudio Teràpia Pre i Perinatal 
amb Castellinos Training.

Soc Llicenciada en Comunicació per la Univer-
sitat Ramon Llull i tinc un postgrau en Comuni-
cació Ambiental per la Universitat de Barce-
lona, amb experiència de 15 anys en el món 
empresarial pel que també ofereixo tallers de 
Mindfullness i sostenibilitat per empreses.

He viscut i treballat a diferents països i fa anys 
que practico la psicoteràpia a Barcelona i 
online amb clients de tot el món. Soc mare de 
dues filles, i obro el local d’Anima Tree a Ba-
nyoles amb l’il•lusió de poder aportar els meus 
coneixements i ajuda a la comarca a on vivim 
i que tant bé ens ha acollit. Treballo en català, 
castellà i anglès.

A Anima Tree treballem tres professionals de la teràpia i el creixement personal 
formats en diferents àmbits:
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Marc Monguilod 
Treballo ajudant a les persones a posar 
consciència en els senyals que el nostre 
cos i la nostra ment ens envia en forma de 
pensaments, emocions, malestars i tensions 
corporals -i identificar-los- és la via per poder 
tenir una vida més plena i més coherent amb 
nosaltres mateixos. T’ajudo a afrontar situaci-

ons viscudes, 
relacions que 
ens fan sentir 
incòmodes, 
dinàmiques que 
prenem com a 
habituals però 
que no ens fan 
feliços, perquè 
visquis una vida 
més plena.

Estic molt 
vinculat en 

processos relacionats amb infants i adoles-
cents, persones que hagin patit situacions de 
violència o abusos, amb problemes de relació 
dins de l’empresa i que estiguin passant un 
procés de pèrdua o dol. Estic Llicenciat en 
sociologia i tinc una àmplia experiència en el 
món de l’empresa. Estic format com a analista 
bioenergètic -teràpia Psicocorporal- per 
l’ACAB i l’AABM.

Victoria Selivanova
Soc Coach PCC ICF i terapeuta Gestalt. Estic 
formada en Executive coaching, Positive Psy-
chology coaching, terapia Gestalt, PNL, terapia 
ericksoniana i especialitzada en detectar les 
fortaleses de les persones amb assessora-
ment Strengths Profile per potenciar el millor 

en les perso-
nes y poder 
acompanyar als 
seus clients de 
forma efectiva, 
sostenible i 
propera. Porto 
més de mil 
sessions realit-
zades, treballo 
amb clients 
de tot el món 
online/presen-
cial, en castellà 
i rus. 

La meva vo-
cació és guiar 

a les persones a aconseguir més claredat, 
tranquil•litat i confiança. En poques sessions 
podrás resoldre dubtes, guanyar seguretat, 
tenir una perspectiva més àmplia y empode-
radora, i superar els obstacles i problemes. 
Veuràs amb claredat el que necessites i rebràs 
recolzament i orientació de forma confidencial 
i cuidada. 

Com demanar hora 
amb nosaltres?

Pots demanar la teva 
primera cita a través de l’email 

patricia@animatree.com i 
seguir les nostres activitats a 

instagram @anima.tree

Innauguració el 16 de desembre de 19h a 21h. Sorteig de tres sessions gratuïtes d’1 hora 
entre els assistents: d’acompanyament emocional, de coaching i de bioenergètica . 

T’hi esperem! C/ Canal, 10 · Banyoles (al costat de la llibreria l’Altell)

L’AGENDA / DESEMBRE 2022
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Temps per donar, temps per 
compartir, temps per estimar.

Telèfon: 662571727
www.eracupuntura.cat

Consultes a Besalú, Banyoles 
i Creixell

“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.”

Bones festes!

SALUT I BENESTAR
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A DAWA també hi pots trobar acupuntura - flors de bach - gemmoteràpia- 
estudis de feng shui - mindfulness... I a la nostra botiga - minerals - olis 

essencials - encens - làmpades de sal - llibres - espelmes...

Jordi Puigdevall
Teràpies Manuals

Craneosacral Biodinàmica - Quiromassatge
 Massatge tradicional Tailandès - Reflexologia podal

Jordi Puigdevall
Teràpies Manuals - 606 040 235
craneobiodinàmica@gmail.com Mercadal 12 - Banyoles

Aquest Nadal regala 
salut i benestar amb els 

nostres VALS REGAL!
Els pots aconseguir a Dawa o si ho prefereixes 

te’ls enviem per e-mail

Relaxant • Anti-estrés • Esportiu • Descontracturant
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L’home és un ens anatòmic, funcional i psíquic. 
Evoluciona durant la vida  i té processos de mor-
fogènesis i fisiogènesis; està regulat pel sistema 
nerviós i per les hormones. Tot ser viu té una edat 
biològica, una edat cronològica i una edat psíquica. 
Per a tenir salut es necessita una integració entre les 
tres edats. És important que un jove sigui jove i que 
una persona gran sigui adulta. No són convenients 
les dissociacions, doncs es cauria en la dita, “vell 
verd” o  “jove vell”.

Tothom vol ser jove, com l’hi passa a Faust, a 
la novel•la de Goethe on es narra el pacte amb el 
diable que fa Faust entregant la seva ànima a canvi 
de la joventut.

Avui en dia al nostre país hi ha una gran dismi-
nució de la natalitat. Al 2021 hi ha han hagut 57.707 
naixements, quan  al 2008  les xifres eren 89.024. 
Cada vegada la sanitat tindrà més necessitat de 
la gerontologia que és la ciència que es dedica a 
estudiar els diversos aspectes de la vellesa i de 
l’envelliment de la població, com els biològics, psico-
lògics, socials, econòmics i culturals. I també haurà 
de resoldre la gran necessitat social de Residencies 
de la tercera edat. Per això si seguim amb aquesta 
baixa natalitat, el futur serà de la gent gran. Potser 
serà important plantejar altre vegada la política de 
gerontocràcia front a joventocràcia.

La demanda de recursos sanitaris no té atura-
dors. Fins ara la Sanitat consumeix el 40 % de la 
despesa publica i son constants les demandes de 
més finançament, està clar que haurà de canviar  
la política de les jubilacions.

A vegades per definir un vell és parla de jubilats. 
Però a mi em sembla exagerat dir que als 65 anys 
una persona forma ja part de la tercera edat. Penso 
que encara als 70 anys es pot gaudir de molt bona 
salut i sentir-se ben jove.

Als 80 anys comença la vellesa. Fisiològicament 
en aquesta edat hi han problemes gerontològics i es 
necessita un tractament potent. Els símptomes geri-
àtrics són: caigudes, hipertensió, diabetis, insomni, 
demència senil, malaltia d’Alzheimer, incontinència 
... En aquesta situació podem parlar de vell, vell 
malalt longeu, ancià,  ancià vell, longevitat llarga, 
longevitat curta, ancians centenaris,  ancians no 
nonenaris,  savis centenari, centenaris actius. Al 
Japó ho classifiquen així per edats: pre-vellesa 
65-74, vellesa 75-90 i  super-vellesa  més de 90 anys.

Amb totes aquestes dades podem concloure que 
la consideració de tercera edat depèn de la salut. Per 
exemple una persona de 50 anys que té  un accident 
automobilístic pots ser jove, però amb un cos vell (i 
minusvàlid). Un vell de 80 anys pot regentar i dirigir 
un negoci. Per tant el condicionant és la salut. Un 
vell de 102 anys pot ser un gran gestor amb una 
ment clarivident (és un vell-jove).

Fins a quina edat pot arribar la persona humana?. 
Hi han discussions, però els gerontòlegs parlen de 
cent-quaranta  anys. He vist les estadístiques de 
centenaris  la persona més vella pot arribar fins a 
cent-dotze anys. Vull recordar la frase del Gènesis 
on el Senyor diu que com a màxim l´home por 
arribar a cent vint anys. Personalment no crec que 
s’arribi aquesta edat. Recordeu que segons la Bíblia, 
Matusalén té 969 anys, però realment contats amb 
el calendari actual serien setanta-dos anys.

 Així podem dir amb tranquil•litat : soc mes vell/a  
que Matusalén ¡!!!

Aquest és el nostre repte vital.

DESEMBRE / L’AGENDA / 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)

QUAN EM PUC CONSIDERAR  UN VELL?
Una visió optimista de l’Envelliment.
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Bones Festes!

Plaça dels Turers, 12
17820 Banyoles 
Tel. 972 57 48 68 
622 643 101

Bones Festes!
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Rollets de salmó fumat amb crema 
de mostassa.
Ja falta poc per les festes nadalenques i qui més qui menys ja es comença a 
preparar per aquest dies de retrobament familiar.
Amb aquesta recepta et proposo un entrant lleuger, sa i molt fàcil de fer.

Neus SalaFestival a la cuina

Elaboració:
1.  Començarem tallant les olives i les tàperes 

a trossets molt petits.
2. En un bol barrejarem el formatge cremòs 

tipus Philadelphia amb la mostassa de 
Dijon, les olives i les tàperes.Reservarem a 
la nevera.

3. Tallarem el carbassó amb una mandolina a 
tires llargues i fines.

4. Disposarem una base de  paper film 
quadrat d’uns 20 per 20cm que ens servirà 
per enrollar la broqueta.

INGREDIENTS
• 100g Salmó fumat
• 150g Formatge per untar
• 10 -12 Olives verdes sense pinyol
• 10-12  Tàperes
• 1 cull. sopera Mostassa de Dijon
• Carbassó a tires
• Salsa de soja

5. Col.locarem les tires de carbassó, una 
al costat de l’altre i de manera que es 
sobreposin una mica. Al cim posarem les 
làmines de salmó fumat i en el centre hi 
anirà el farcit de crema de mostassa.

6. Enrotllarem i ho apretarem molt bé amb 
l’ajuda del film com si fos un caneló. 
Marcarem lleument cada rodanxa d’uns 5 
cm i ho punxarem amb un pal de pinxo. Ho 
congelarem un parell d’hores.

7. Retirarem el film, i tallarem les rodanxes. 
Deixarem descongelar i ho servirem a tempe-
ratura ambient amb un raig de salsa de soja.

L’AGENDA / DESEMBRE 2022
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Plaça dels Estudis, 7 BANYOLES Tel. 972 57 05 68 • C/ Formiga, 11 BANYOLES Tel. 972 57 42 96

C/ Sardana, 2 (ctra. Camós) PORQUERES Tel. 621 207 645 • www.forndepafigueras.cat

ANYS

Torrons clàssics, torrons 
individuals en barra o pastilla, 

torrons personalitzats (amb 
la foto que vulguis).Troncs 

de Nadal. Panetones.

Jaume Figueras Pi, ha rebut aquest 29 de 
novembre de 2022 a Barcelona, el diploma 
de “Mestre Artesà Flequer”

Figueras
FORN DE PA / PASTISSERIA 
DEGUSTACIÓ

DES DE 1916
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CAN BUTINYÀ COMERÇ JUST
PlAçA MAjor 49  - 7820 BAnyoles

Tel. 972 58 07 85 MòB.638 132 218
cAnBuTinyA@hoTMAil.coM

AqueSTeS feSTeS 
consuMeix i regala producTes 

de coMerç jusT

A Bo i Fet oferim plats cuinats 
casolans i naturals, amb productes 
de qualitat i sense conservants.

Ctra. Camós, 73 - 17820 Banyoles
 Tel. 972 570 762  www.boifet.cat

Bones Festes!

ESPECIALISTES EN LA DISTRIBUCIÓ 
DE BEGUDES, ALIMENTACIÓ I 

PRODUCTES DE NETEJA

Visita’ns!

Gran assortiment de productes nadalencs a la millor qualitat i preu. 

Ronda del Monestir, 105, Banyoles • Tel. 972 57 06 24            630 381 886   www.jferrer.net

Bones Festes!
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Pg. Mossén Constans, 259 • Banyoles Tel. 972 57 35 02 / 635 76 38 54

ToT BoToT Bo
Bones Festes!

CARNISSERIA I XARCUTERIA
ELABORACIÓ PROPIA CARNS DE QUALITAT
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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 

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 

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

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

RESTAURANTS DEL PLA DE L’ESTANY

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



93

Bones Festes!

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

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 

CAFETERIA EL REM
Mn. Constans 186 baixos

Banyoles
T  629 421 935

BAR PIZZERIA NUMIDIA
PIZZAS - DÜRÜM - DÖNER - TAJIN 

- CUSCÚS - SOPA - HARIRA - 
POLLASTRE A L’AST - ENTREPANES  

- BURGUER - KEBAB - FALAFEL 
-NUGGETS - CALAMARES - 

CROQUETAS -MERLUZA - MUSLITOS 
- ALITAS - PANINI

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

MENÚ DIARI, RACIONS, SOPARS, ESMORZARS

PUNT DE TROBADA

EL POLÍGON

Menjar per 
emportar

Bones Festes!
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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...

DESEMBRE 2022 / GUIA COMERCIAL

Cortina de vidre

Porta seccional

Tanca i porta de jardí

Persiana apilable i orientable

Pèrgola bioclimàtica

Porta d’entrada Contra finestra

Porta automàtica

Finestres de PVC - Fusta

SISTEMES DE CONTROL SOLAR

TANCAMENTS EXTERIORS

AUTOMATISMES

DOMÒTICA I CONTROL D’ACCÉS

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

PVC, ALUMINI I VIDRE
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Cortina de vidre

Porta seccional

Tanca i porta de jardí

Persiana apilable i orientable

Pèrgola bioclimàtica

Porta d’entrada Contra finestra

Porta automàtica

Finestres de PVC - Fusta

SISTEMES DE CONTROL SOLAR

TANCAMENTS EXTERIORS

AUTOMATISMES

DOMÒTICA I CONTROL D’ACCÉS

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

PVC, ALUMINI I VIDRE
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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 

DESEMBRE 2022 / GUIA COMERCIAL
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Bones Festes!
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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

DESEMBRE 2022 / GUIA COMERCIAL
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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
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C/ Àngel Guimerà, 3
17820 Banyoles
Tel. 972 58 47 69 

info@vimleather.com
www.lovelyfur.com

REFERENT DE MODA 
INFANTIL I JUVENIL

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

646 96 21 97

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

DESEMBRE 2022 / GUIA COMERCIAL
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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



Gaudeix dels millors dolços 
tradicionals per aquestes festes!


