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Lluna plena: 5 febrer   –  Quart minvant: 13 febrer
Lluna nova: 20 febrer  –  Quart creixent: 27 febrer

 DITES POPULARS
De la lluna de febrer no se n’espera 

res de bé.
Si la Candelera plora l’hivern és fora, 
si la Candelera riu l’hivern és viu tant 

si plora com si riu, ja ve l’estiu. 
Guarda la llenya al llenyer per quan 

vingui el febrer. 
El sol de febrer mascara més que un 

calder.
Pel febrer abriga’t bé.

Si el febrer no febreja, tot l’any 
bogeja.

Pel mes de febrer un dia dolent i 
l’altre també. 

Orenetes pel febrer mal any ve.

El calendari i 

el santoral

EL MES DE 
FEBRER
El febrer és el segon mes de l’any 
en el calendari Gregorià i té 28 
dies els anys comuns i 29 els 
anys de traspàs. En llatí es deia 
februarius i era un mes dedicat 
a unes festes de purifi cació, les 
februa, en les quals s’aplacaven 
els morts amb sacrifi cis i ofrenes. 

Del seu nom ve el del déu romà 
de la purifi cació Februus. Febrer 
no existia en el calendari romà 
d’època primitiva, va ser afegit 
com gener amb la reforma de 
Numa Pompili que va adaptar 
els mesos al cicle lunar. Originà-
riament tenia 28 dies, passant a 
tenir-ne 29 (30 en any de traspàs) 
amb el calendari julià. També fi ns 
a l’època juliana, febrer era l’últim 
mes de l’any, que començava el 
març. Posteriorment August li va 
restar un dia de manera que es 
va quedar amb els 28/29 que té 
actualment. Els seus símbols són 
l’ametista i la violeta.

Dissabte 4 La Candelera
Dimarts 7 Sant Ricard

Dissabte 11 Mare de Déu de Lurdes
Diumenge 12 Santa Eulàlia

Dimarts 14 Sant Valentí
Dijous 16 Dijous Llarder
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Lluna plena: 5 febrer   –  Quart minvant: 13 febrer
Lluna nova: 20 febrer  –  Quart creixent: 27 febrer

Days of 
Love

C. de Colom, 1 - 17820 Banyoles (Girona)
Tel. 686 90 45 33 • esteticmon.es

Facial promoció
Per 55€

Pots Fer-te
Facial personalitzat.

Gaudir d’una pressoteràpia mentres, 
i acabarem amb una manicura.

Proposta corporal
Per 55€

Gaudir del teu moment
Pellinh corporal a triar entre cacau o taronja o si no saps que triar et 

proposem la barreja dels dos.
Aplicarem el termojet i acabarà amb una pressoteràpia de 20 minuts.

Proposta beautiful
Per 75€

La teva mirada diu molt de tu 
Et proposem que provis

Les extensions de pestanyes
Com?

Doncs una primera posada i el seu repàs als 15 dies

Escull el teu pack. Promoció vàlida durant tot el mes de febrer.
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“Que l’oblit no malmeti el record.” 
(Miquel Martí i Pol) 

“I recordeu, en uns pocs anys ningú es recordarà de nosaltres. Gaudiu-ne ara.” Aquestes 
paraules van ser pronunciades per part d’un bon amic, amb la pretensió de animar-me 
en un baix moment anímic. Quanta o quina raó!!! Per què pretenem forçar o provocar 
moments per sentir-nos útils en el nostre propi món? Si mirem cap amunt intuïm un sis-
tema, una galàxia, un univers,... majestuositat en una sola cosa que aportem en la nostra 
llum: vida. En canvi, per qüestions genètiques i/o hereditàries del passat no entenem  (si 
no fem un estudi previ introspectiu) els nostres comportaments en determinades presa 
de decisions. Abaixant el cap trobem sovint misèries no enteses (d’això deu venir allò 
de “mirar-se el melic”), ofegant-nos en el propi got. Ja ho ben diu el Roger Mas a “La 
pluja es va assecar” que “som presoners en un món de possibilitats, on les postres es 
fonen en neveres obertes.” Enfocament, deixar petjada, ser el protagonista de la nostra 
pròpia peixera,...  tals cabòries que només omplen el nostre ego, un fum que jo anomeno 
plaer culpable. Quin és el camí per trencar aquesta inèrcia formulada en tendència? 
Ser valents, entendre que metafòricament parlant som aquella espelma que irradia 
llum, escalf, ... que en el pas del temps es va desgastant fins a desaparèixer. Sota el cel 
som un principi i un final que desconeixem. L’única por que hauríem de tenir, si així 
hagués de ser, seria la inutilitat i la ignorància. Pel fet d’existir som útils i la ignorància se 
supera a base d’obrir perspectives i allargar horitzons. La consciència és l’últim element 
en desaparèixer, en certa manera som postals còsmiques. La vida és néixer, transcendir 
i morir. I acceptar-ho és alliberar càrregues sobre el sofriment. 

Podem deixar de patir? No tinc resposta, ja que els dimonis i els malsons de cadascú 
són únics, personals (i teòricament intransferibles). El que si que puc assegurar és que 
no es pot encarar una present i futur immediat amb les pors que bloquegen el nostre 
descans en vida. Recordeu que la foscor quan més gran, menys la veus (referència a la 
pel·lícula “La vida és bella”). Cadascú crea el seu sistema de pensament a partir de les 
seves pròpies experiències que ha atorgat la vida i la seva interpretació corresponent. 
No seria just començar a parlar d’alliberar la ment? Com connectar amb la vida? La teva 
realitat no són les senyals elèctriques del cervell en la detecció de sentits (tals com la 
vista, la oïda, l’olfacte, el sabor,…). En el món de les últimes oportunitats, no es tracta de 
despertar-se del llit i creure en el somni en el que vols creure. Jo començo per demanar 
perdó per no estar a l’alçada a tot allò que estimo i ha fet de mi millor persona. Priorit-
zar en un mateix no ha de significar necessàriament abandó cap a les persones que ens 
donen oportunitats de vida. Aprendre és tornar a començar sense pors ni temors. Ser 
més oberts i tolerants. Aprendre dels mals comportaments, fer-se perdonar en un 
mateix i predicar en l’exemple sense deixar cap rancúnia interior. Per acabar afegeixo 
un consell d’una amiga que en dies com avui me’l agafo com a clau ardent: va miquel no 
et queixis, que sempre podràs moure el camí. Relaxa’t i viu per la teva salut.” Espero 
que abans que aparegui l’oblit, al final d’aquesta vida prevalguin els bons records, les 
bones experiències i els bons moments. 

Miquel Sois
Youtube: sois_michaels  Instagram: @sois_michaels
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Activitats
Febrer
02 DIJOUS
        Sant Corneli

CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL – CINEMA 
Murieron por encima de sus 
posibilidades
Dijous 2 de febrer / 20 h / Auditori de l’Ate-
neu / 3 €
Els efectes de la crisi de 2008 són la base d’un 
fi lm que comença com una comèdia negra 
i esdevé una sàtira salvatge. Amb un repar-
timent ple de primeres fi gures del cinema 
català i espanyol.

2 de febrer, 19h
Banyoles

Museu Darder
(Plaça dels Estudis, 2)

16 de febrer, 19h
Palafrugell
Gran Fondo Community

(Costa Brava Boulevard, Planta 1 Local 6)

Fotografia: Carles Febrelles

Compartim l’espai vial
Millorem la seguretat

Gaudim del nostre esport

Amb la participació dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques,
i amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit

Jornades
#ciclismesegur

Inscripcions a esports.girona@gencat.cat

JOrNADES
Jornades #ciclismesegur per 

promoure la seguretat a la 
carretera
Dissabte 4 de febrer /19 h / Museu Darder
A càrrec d’Emili García-Berthou, ecòleg. Les 
dedicades a promoure la conscienciació i 
seguretat dels ciclistes per tal d’abordar una 
de les problemàtiques que afecta aquest es-
port quan es practica a les nostres carreteres 
Comptarà amb la participació de clubs del 
Pla de l’Estany i Girona i la col·laboració del 
Consell Esportiu del Pla de l’Estany i l’Ajunta-
ment de Banyoles. Organitza: Generalitat i la 
Federació Catalana de Ciclisme.

03 DIVENDRES
        Sant Blai

XErrADA
Cicle objectiu 2030, per un 
Pla de l’Estany sostenible
Dissabte 4 de febrer / 19 h  / Sala d’Actes 
del Museu Darder de Banyoles i en directe 
per youtube. / gratuït
A càrrec d’Emili García-Berthou, ecòleg. Les 
espècies exòtiques invasores són una pro-
blemàtica ambiental creixent amb enormes 
costos ambientals i econòmics. 

L’AGENDA / ACTIVITATS
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TEATrE 
Els temps de les tortugues
Divendres 3 de febrer / 20:30h
Un viatge emocional a les aigües profundes de 
l’amor i el desamor. A través dels poemes de la 
Dora Cantero, de vegades esquinçats, d’altres 
plens d’ironia i humor.
Lloc: Centre Cívic de Porqueres
Venda d’entrades a rereltelo.cat

04 DISSABTE
        Sant Andreu Corsini

JOrNADA
III Jornada de Salut i 
Benestar                             
Dissabte 4 i diumenge 5 de febrer 
Ioga, Meditació, Pilates, Reiki, Ayurveda, Des-
programació, Coaching, Terapia miofascial, 
Disseny Humà...
Veure programa a la pàgina 42
www.iogabanyoles.com

VISITA GUIADA
Parc Neolític de la Draga
Dissabte 4 de febrer / 11.30 h  / 4 €
En la visita al parc, podrem entrar a dins les re-
construccions de les cabanes prehistòriques i 
descobrirem el dia a dia d’un grup de pagesos 
i ramaders neolítics. D’aquesta manera 
esbrinarem què menjaven, què caçaven, què 
cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
Informació: Museu Arqueològic de Banyoles, 
972 57 23 61; comunicaciomuseus@ajbanyo-
les.org

FIrA
Fira de les 2 i 4 rodes de 
Fontcoberta
Dissabte 4 de febrer / de 8h a 18h
Tota mena de recanvis per a motos, cotxes, bi-
cicletes, tractors i carros. Llibres i revistes de 
vehicles nacionals i estrangers, tot antic i vell.
Lloc: Davant el Pavelló de Melianta, 
Fontcoberta

FEBRER 2023 / ACTIVITATS
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FESTA
Festa de la Candelera
Esponellà

Dissabte 4 de febrer / a la plaça Major 
d’Esponellà
A 2/4 de 12 del matí: Missa solemne amb 
benedicció de candeles
A les 4 de la tarda: Sardanes amb la Cobla la 
Bisbal Jove
Ball del Tortell tradicional amb les pabordes-
ses d’Esponellà, Martís i batllori.
Ball del tortell d’Esponellà.

DOCUMENTAL
Vint anys d’Operació Estany. 
Projecció del documental Dixan i 
col�loqui 

Dissabte 4 de febrer / 18h / Gratuït / 
LA PORTA DEL MÓN
El 23 de gener de 2003 l’Audiència Nacional 
llança una espectacular operació contra el 
terrorisme islamista amb epicentre a Banyoles 
que cau com un castell de cartes pocs dies 
després.  

05 DIUMENGE
        Santa Àgata

JOrNADA
III Jornada de Salut i 
Benestar                             
Diumenge 5 de febrer 
Veure programa a la pàgina 42

MArXA POPULAr
Run4cancer Porqueres
Diumenge 5 de febrer
Marxa popular no competitiva on tota la re-
captació va destinada a la Fundació Oncolliga 
Girona.
Lloc: Zona Esportiva Miànigues
Horaris: Sortida a les 10 h.
Recorregut: 10 km i 5 km.
Preu: 10 €(Esmorzar i detall per a tots els 
participants) Inscripcions anticipades a www.
oncolligagirona.cat.

VISITA GUIADA
La ruta del Rec Major
Diumenge 5 de febrer / 11 h  / gratuït
En el marc del dia mundial de les zones humi-
des proposem un itinerari que ressegueix el 

L’AGENDA / ACTIVITATS
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recorregut del rec Major des de l’Estany fi ns al 
centre de Banyoles per conèixer el desenvolu-
pament industrial de la ciutat, tant vinculat a la 
presència de l’aigua. 
Lloc de trobada: Banys vells
Entrades: museusdebanyoles.cat

ATENEU OBErT DE LA DONA
Meditació-relaxació en Lluna 
Plena
Diumenge 5 de febrer a les 19,30 a la sala 
del carrer Francesc Macià 15, gratuita
Primer repassarem les efemèrides i després fa-
rem alguns estiraments i meditació, per l’Ana M.

07 DIMARTS
        Sant  ricard

CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL – 
COL·LOQUI
Christophe Farnarier
Dimarts 7 de febrer / 20 h  / Auditori de 
l’Ateneu
El realitzador, nascut a Marsella (1963) i 
establert al Pla de l’Estany, conversarà sobre 
la seva manera d’entendre el cinema i la vida 
amb la periodista Maria Rovira i amb Íngrid 
Guardiola, investigadora cultural i professora 
de la UdG.

TrOBADA 
Els somnis parlen de 
nosaltres, de qui els somia
Dimarts 7 de febrer / de 18 a 20 hores / al lo-
cal social de Mas Palau de Banyoles / gratuït
A càrrec de Josep Maria Cabra roca psicòleg.
Els somnis ens recorden coses que tenim 
pendents i que és important resoldre. Els 
somnis també ens donen solucions als 
nostres problemes, ens aporten solucions 
imaginatives que nosaltres no pensaríem. Els 
somnis ens suggereixen aspectes que tenim 
descuidats. Més informació: 659 212 839

09 DIJOUS
        Santa Apol·lònia

XERRADA / DIJOUS CULTURALS
La vida és sentir moure’s (no 
deixis mai d’avançar)
Dijous, 9 de febrer / 17 h  / Museu Darder
A càrrec d’Àlex Florensa, president de l’As-
sociació Eines d’ajuda al drogodependent a 
través de l’esport. Psicòleg Clínic.
Més informació: Museu Darder de Banyoles, 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org; 
Tel. 972574467

FEBRER 2023 / ACTIVITATS
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TrOBADA 
Els somnis parlen de 
nosaltres, de qui els somia
Dijous, 9 de febrer / de 18 a 20 hores / a l’Es-
pai Jove del pavelló esportiu de Melianta / 
gratuït
A càrrec de Josep Maria Cabra roca psicòleg.
Els somnis ens recorden coses que tenim 
pendents i que és important resoldre.
Més informació: 659 212 839

CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL – CINEMA
La primavera de Christophe Farnarier

Dijous, 9 de febrer / 20 h  / Auditori de 
l’Ateneu / 3€
En aquest documental, l’autor mostra, a través 
de la història d’una família catalana d’agri-
cultors, com és i què representa viure a les 
muntanyes.

10 DIVENDRES
        Santa Escolàstica

CICLE ELS DIVENDrES PArLEM
La mandíbula de Banyoles: 
noves interpretacions i estat 
actual del coneixement
Dissabte, 11 de febrer / 19:00 h  / Tint (Sant 
Pere, 10 Banyoles)
A càrrec de Julià Maroto, professor de la UdG 
i arqueòleg.
Més informació: 872 20 26 23

L’AGENDA / ACTIVITATS
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BANYOLES, UN 
CARNESTOLTES FANTÀSTIC!
Divendres 10 de febrer

20 h - RUA DE VERSOTS 
A la plaça Major. Els Versots, textos satírics i 
punyents, que pretenen qüestionar, de forma 
humorística, diferents aspectes de la política 
local.  Organitza: Gàrgoles de Foc

23 h – GIMCANA CUTRE. 
Nova versió de la gimcana de sempre, ara 
més CUTRE que mai!!!
Inscripcions al Bar 800 a partir de 22 h. 
Organitza: Comitè de Banyolinades. + info @
elcomitedebanyolinades

1:30h. Discoteca LA NAU. FES-TE 
CUTRE.
No et perdis la festa més cutre que et puguis 
imaginar: premis cutres, per a disfresses 
cutres, tot plegat ambientat amb música gens 
cutre. Entrada gratuïta

CARNESTOLTES DE 
PORQUERES 2023
Divendres 10 de febrer de 5 a les 7 de la 
tarda. A la Plaça Major de Porqueres

BALL DE DISFRESSES i CONCURS
Animació infantil amb Jordi Tonietti  amb 

l’espectacle “Fem una festa”  celebrem el Car-
nestoltes, és una proposta per cantar, ballar i 
fomentar l’ús de la imaginació.
 
Les Afas del Frigolet i l’Entorn ens faran la 
presentació de les Carrosses de Carnes-
toltes participants en el concurs de rues de 
Banyoles. 
A més a més, farem un concurs de disfresses 
i hi haurà un fantàstic premi per a la millor 
disfressa de cada categoria:
1 – Originalitat. Premi a la disfressa més 
original.
2 – Residu 0. Premi a la disfressa més soste-
nible.
3 – Caracterització. Premi al millor maquillat-
ge i caracterització.

Més informació a www.Porqueres.Cat

11 DIssabte
        Mare de Déu de Lurdes

ACTIVITAT FAMILIAr
Segueix-me el rastre!
Dissabte, 11 de febrer / 11:00 h  / Museu 
Darder / 5€
Vine amb família i descobrirem a través de 
l’observació, el tacte i la manipulació; el pèl, el 
color, l’alimentació, els excrements... i més co-
ses dels mamífers de les nostres contrades. 
A més,  baixarem a l’Espai Darder, on coneixe-
rem altres mamífers de terres molt llunyanes. 
A més, te n’enduràs una petita part...
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una 
persona adulta.
Lloc: Museu Darder de Banyoles
Durada: 1,5 hores
Entrades: www.museusdebanyoles.cat

FEBRER 2023 / ACTIVITATS
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Plaça dels Turers, 12
17820 Banyoles 
Tel. 972 57 48 68 

622 643 101

MADE AQUÍ
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VISITA GUIADA
Estudi Taller Carles Fontserè
Dissabte, 11 de febrer / 12:00 h 
Carles Fonstserè i Carrió fou un destacat 
dibuixant i cartellista català, especialment 
a l’època de la Segona República Espanyo-
la. També treballà com ninotaire, fotògraf i 
escenògraf.
Lloc: Can Tista  (Caselles Davall, Porqueres)
Preu: Entrada general: 4€ / Entrada reduïda: 2€

TArDES DE CIÈNCIA
L’enginy (in)visible
Dissabte 11 de febrer / 19 h  / Sala d’Actes 
del Museu Darder de Banyoles i en directe 
per youtube. / gratuït
Emmarcat dins el Dia de la Dona i la Nena a la 
Ciència.
A càrrec de Núria Salán, doctora en ciència 
dels materials i enginyeria metal·lúrgica. Amb 
“L’enginy (in)visible” es vol parlar de dones 
pioneres en la tecnologia, així com de dones 
que han liderat moviments o teories, però que 
no han obtingut reconeixement.

BANYOLES, UN 
CARNESTOLTES FANTÀSTIC!
Dissabte 11 de febrer

16:30 h. RUA INFANTIL 
Recorregut: Pl. Catalunya, c/ de la Llibertat, C/ 
Jacint Verdaguer i final a la pl. de les Rodes 
Col·laboren: AMPES i AFES de Banyoles i del 
Pla de l’Estany, entitats i associacions de 
lleure infantil i juvenil.

18 h. Plaça de les Rodes
FESTA DEL CARNESTOLTES 
INFANTIL 
amb rOCK PEr XICS + COMITÈ DE DJ
Mentrestant, hi haurà XOCOLATADA.

20:30 h. Plaça de les Rodes
JUST DANCE 
Organitza: Comitè de Banyolinades

21:30 h. Plaça de les Rodes 
1r CONCURS JOVE DE 
DISFRESSES + MOSTRA DE DJ’S 
LOCALS 
Amb DjPIMPAM, Pdlantràpid i COMITÈ DE DJ
Tres categories de premis per equips: disfres-
sa més original, disfressa més cutre i sorteig 
a instagram amb el hashtag #bnyfantastic i 
etiqueta @cocujove
Organitza: COCU Jove

23 h. Plaça de les Rodes 
PRESENTACIÓ DE CARROSSES I 
COMPARSES 
Amb LA KINKY BAND
Si a la Rua de Carnestoltes hi afegim música 
en directe, presentacions personalitzades i 
xou sobre l’escenari, ens queda aquest inici 
FANTÀSTIC!

FEBRER 2023 / ACTIVITATS
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23:30 h. 
RUA DE NIT. 
Recorregut: Pl. de les Rodes, c/ Jacint Ver-
daguer, c/ Dr. Hysern, Pg. de la Indústria, c/ 
Llibertat, c/ Jacint Verdaguer i pl. de la Rodes.

00:30h a 3:30h. Plaça de les Rodes
FESTA DE DISFRESSES 
Amb LA KINKY BAND.
Tres hores de música en directe. La imparable 
La Kinky Band és la gran orquestra alternativa 
de versions dels Països Catalans.

La festa continuarà als locals d’oci nocturn de 
la zona de la Farga, LA NAU DISCO, SARAU, 
CLÍMAX i MAS DE NIT obriran la nit de Carnes-
toltes per a totes aquelles persones que vulguin 
continuar la festa fi ns a la matinada.
Entrada +18 anys, gratuïta amb consumició 
obligatòria.

SERVEI DE BUS
Hi haurà servei de bus gratuït cada 15 min. d’ana-
da i de tornada, a partir de la 1h de la nit, des del 
passeig Indústria (parada de taxis) fi ns al Passeig 
de la Farga (davant del Mercadona).

PUNT LILA
Durant la nit de dissabte hi haurà servei de Punt 
Lila a la Plaça de les Rodes. Si vius o veus una 
agressió o comportament sexista, vine al Punt Lila! 

12 DIUMENGE
        Santa Eulàlia

SOrTIDA
Sortida Conèixer el Pla de 
l’Estany

Diumenge 12 de febrer, a les 9.15h
recorregut per diferents indrets d’interès 
patrimonial del municipi de Cornellà del Terri. 
Lloc: Correus de Banyoles
Inscripció prèvia a www.cecbanyoles.cat 
abans del dia 9 de febrer.

OCELLS. UN MÓN FASCINANT

GRATUïT

MATINS VERDS
Animació ambiental
per a tota la família

E n c o n v e n i a m b :

DIUMENGE 12 FEBRER 2023
11h del matí ESCOLA DE NATURA

Informació: 972 58 13 16 - www.escolanaturabanyoles.org

Observant i manipulant, ens endinsarem en el món dels ocells.
Descobrirem com són, com viuen, què mengen, com es fabriquen
el niu, com s’adapten a l'entorn... No us ho perdeu!

ACTIVITAT FAMILIAr 
Ocells. Un món fascinant
Diumenge 12 de febrer 11h del matí a l’ES-
COLA DE NATURA (No cal inscripció prèvia)
Observant i manipulant, ens endinsarem en el 
món dels ocells. Descobrirem com són, com 
viuen, què mengen, com es fabriquen el niu, 
com s’adapten a l’entorn... No us ho perdeu!
Durada: 1,5 hores
Informació: 972 58 13 16 - www.escolanatu-
rabanyoles.org

MúSICA
Centenari Martirià Font i Coll
Amb la Cobla Montgrins

Diumenge, 12 de febrer / 18:00 h / Auditori 
de l’Ateneu / 5€
Activitat emmarcada en la commemoració del 
Centerari de Martirià Font i Coll.
Farem un recorregut, amb música i imatges, 
per la vida del mestre Martirià Font, que va 
néixer el 14 de gener de 1923 a Bordils però 
que, de ben petit, amb 7 anys, ja va venir a 
Banyoles a casa dels avis per rebre classes de 
música del mestre Jaume Casas Bohigas.

FEBRER 2023 / ACTIVITATS
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14 DIMARTS
        Sant Valentí

CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL COL·LOQUI
Centenari Martirià Font i Coll
Amb la Cobla Montgrins

Dimarts, 14 de febrer / 20:00 h / Auditori de 
l’Ateneu
Enmig de l’impacte internacional de Pacifi c-
tion, proposem un diàleg entre Albert Serra 
(Banyoles, 1975), la productora i actriu Montse 
Triola i els crítics de cinema Imma Merino i 
Àngel Quintana.

16 DIJOUS
        Santa Juliana / Dijous Llarder

CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL – CINEMA
Liberté
D’Albert Serra

Dijous, 16 de febrer / 20:00 h / Auditori de 
l’Ateneu / 3€
Activitat inclosa al cicle Cinc cèntims de 
creació local.
Albert Serra mostra els racons més obscurs 
del desig en aquest fi lm d’època atípic, que va 
obtenir el Premi Especial del Jurat de la secció 
Un Certain Regard al Festival de Canes.

17 DIVENDRES
        Sant Ròmul

XErrADA
Cicle Objectiu 2030, per un 
Pla de l’Estany sostenible
Divendres, 17 de febrer / 19:00 h / Museu 
Darder / Activitat gratuïta
S’analitzen els problemes ambientals que 
afecten a nivell planetari i es fan propostes 
per fer de la nostra comarca un espai més 
sostenible.

TEATrE
Una teràpia integral
Amb Abel Folk i Roger Coma

Divendres, 17 de febrer / 20:00 h / Teatre 
Municipal / 18€
En Toni Roca fa més de deu anys que impar-
teix un curs intensiu per aprendre a fer pa. Hi 
ha poques places i bufetades per apuntar-s’hi. 
Els alumnes que s’inscriuen volen aprendre, 
però el mètode parteix d’una simple premissa: 
“Per fer un bon pa, no cal tenir la millor farina o 
el llevat més fresc, per fer un bon pa, cal estar 
bé amb un mateix.” Així de simple.

L’AGENDA / ACTIVITATS
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18 DISSABTE
        Sant Eladi

TALLEr
Taller de desprogramació 
biològica
Dissabte, 18 de febrer / de 9 a 13h
La malaltia és la solució biològica perfecta 
a un confl icte que hem viscut en soledat, de 
manera inseperada, dramàtica, sense solució 
aparent, sense que ho haguem pogut parlar 
amb ningú.
Més informació: Lidia Moreno 696 52 97 56

 Surya escola de ioga www.iogabanyoles.com

PrESENTACIÓ
Llibre de cavalleries
De Julià Guillamon i Toni Baiges i Gallard

Dissabte, 18 de febrer / 12:00 h / Museu 
Darder / Activitat gratuïta
Adaptació al còmic de la cèlebre novel·la 
d’aventures medievals i fantàstiques de Joan 

Perucho, el protagonista de la qual és un cava-
ller banyolí. Julià Guillamon n’ha adaptat el text 
i Toni Benages les il·lustracions, que contenen 
diverses referències a Banyoles.

CARNESTOLTES A SERINYÀ
Dissabte 18 de febrer, al matí
BALL DE DISFRESSES i CONCURS
Animació infantil amb Jordi Tonietti  amb 
l’espectacle “Fem una fes

MúSICA
Moisés P. Sánchez Invention 
Trio Artista resident de l’Ateneu-
CMEM (Concert I)

Dissabte, 18 de febrer / 20:00 h / Auditori de 
l’Ateneu / 12€
Bach (Re)inventions
Moisés P. Sánchez recrea les quinze Inven-
cions per a teclat de Bach amb uns arranja-
ments propis que permeten apreciar la seva 
singular personalitat jazzística i creativa.
El disc ha estat premiat com a millor àlbum 
de jazz pels Premis de la Música Independent 
(2022).

FEBRER 2023 / ACTIVITATS
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Amb l’essència de sempre, 
ens trobareu al carrer 

de la Canal, 38

Amb l’essència de sempre, 
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19 DIUMENGE
        Sant Gabi

VISITA GUIADA
Parc Neolític de la Draga
Diumenge, 19 de febrer / 11.30 h  / 4 €
En la visita al parc, podrem entrar a dins les re-
construccions de les cabanes prehistòriques i 
descobrirem el dia a dia d’un grup de pagesos 
i ramaders neolítics. D’aquesta manera 
esbrinarem què menjaven, què caçaven, què 
cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
Informació: Museu Arqueològic de Banyoles, 
972 57 23 61; comunicaciomuseus@ajbanyo-
les.org

PLAYBACK
Playback Casal de la Gent 
Gran de Banyoles
Diumenge, 19 de febrer / 17h / Teatre 
Municipal / 10€
Interpretació de diverses cançons en dos 
actes. L’actuació es fa en benefi ci de Mans 
Unides.

CINEMA FAMILIAr
Al sostre del món
Diumenge, 19 de febrer / 17 h / Auditori de 
l’Ateneu / 5€
1882. Sant Petersburg. Sasha, una joveneta 
de l’aristocràcia russa, ha estat sempre fasci-
nada per la vida aventurera del seu avi, Olukin. 
Explorador famós, va fer construir un magnífi c 
vaixell trencaglaç, el Davai, que no ha tornat 
de la seva darrera expedició a la conquesta 
del Pol Nord. Sasha decideix partir cap al Gran 
Nord seguint la pista del seu avi per tal de 
recuperar el famós vaixell.

21 DIMARTS
        Sant Pere Damià

CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL COL·LOQUI
Miquel Casadevall, Francesc 
Font, Xavier Pérez i Juli 
Suárez
Dimarts, 21 de febrer / 20 h / Auditori de 
l’Ateneu
Convidem quatre realitzadors que treballen 
l’audiovisual des d’àmbits i propostes diverses 
a conversar sobre les seves obres i el seu 
procés creatiu.

FEBRER 2023 / ACTIVITATS
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23 DIJOUS
        Santa Marta d’Astorga

XErrADA
De Bòsnia a Banyoles, 30 
anys després
Dijous, 23 de febrer / 19 h / Museu Darder
Arran de la guerra de 1992-1995 moltes 
famílies bosnianes es van haver de refugiar a 
Catalunya i hi van posar arrels. Banyoles va ser 
una d’aquestes ciutats d’acollida a través de 
l’entitat Associació Col·lectiu Bòsnia al Pla de 
l’Estany. Moderadora: Mireia Llorens

CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL – CINEMA
Carnaval de Cap Verd 
i Festival Folklòric de 
Parintins d’Amazònia – Brasil
Dijous, 23 de febrer / 20 h / Auditori de 
l’Ateneu / 3€
Documentals que mostres com són, com 
es preparen i com es viuen els carnestoltes 
a Cap Verd i a Brasil, amb tot el seu color, 
animació i sensualitat.

XErrADA
Com educar quan entre els 
adults hi ha pensaments 
divergents, 
amb Anna Serra
Dijous, 23 de febrer a les 9 del vespre
Lloc: Escola de la Vila Baldiri reixac

24 DIVENDRES
        Sant Sergi

TEATrE LA CONILLErA 
Paraules d’antes
d’arribar i ploure
Divendres 24 de Febrer a les 20h a la Sala de 
Teatre la Conillera – Can Font de Borgonyà
+ info i reserva invitacions a www.cornella-
delterri.cat 
“Col·lègit”, “dingú” o “prèmit”: algunes de les 
paraules que rescata el duet d’Àlex Pujols i 
Ricard Farré a la seva nova cançó “Paraules 
d’antes”
Organitza: Ajuntament de Cornellà del Terri

L’AGENDA / ACTIVITATS
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MúSICA
Maestro Espada
Divendres 24 de febrer / 20:30h
Els germans murcians Alejandro i Víctor 
Hernández fusionen la tradició musical de la 
seva horta natal amb l’electrònica. Dues veus 
que han crescut cantant juntes i que recullen 
ara l’accent local de les quadrilles murcianes 
alhora que miren l’electrònica futurista.
Lloc: Centre Cívic de Porqueres
Venda d’entrades a rereltelo.cat

25 DISSABTE
        Sant Valeri

XERRADA-COL·LOQUI
Què n’hem de fer del català?
Dissabte 25 de febrer, a les 11 del matí.
Al Museu Darder.
Amb Gerard Furest, professor i J.N.Santaulàlia, 
escriptor.
Més info: www.ancplaestany.cat

VISITA GUIADA 
L’Abat Bonitus i les seves 
històries 
Dissabte, 25 de febrer / 11:30 h / Monestir 
de Banyoles / 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. Li donarem un cop de 
mà a l’abat i al seu ajudant Martirià per des-
cobrir l’amagatall d’un preuat tresor que no 
recorden on van amagar...
Entrades: museusdebanyoles.cat

FIrA 
XLII Fira de la Mel Crespià
Dissabte, 25 de febrer
12:00 Inauguració de la Fira.
Tot el dia zona de Food Trucks al Centre 
Polivalent.
12:30 Actuació de l’Esbart dansaire de Font-
coberta.
Tast de mel al Centre Polivalent a càrrec de 
“Dolça Abella”
15:00 a 18:00 Exposició de dibuixos “Simetri-
es abstractes” al c/ Gènova, 41 (Galeria les 3 
Pes – Can Jaumeta).
16:00 Audició de sardanes a càrrec de la co-
bla “La Principal de Porqueres”. Taller “Hotel 
per insectes” al Centre Polivalent a càrrec de 
“Dolça Abella”.

PrESENTACIÓ 
Presentació pública del pla 
director del Monestir de 
Banyoles

FEBRER 2023 / ACTIVITATS
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Dissabte, 25 de febrer / 12 h / Monestir de 
Banyoles
L’Institut Català de recerca en Patrimoni Cul-
tural ha elaborat un pla director del monestir 
de Sant Esteve de Banyoles per encàrrec de 
l’Ajuntament. Després d’un any d’investigació, 
refl exió i debat amb diferents agents es pre-
senta aquest document que pretén planifi car 
el futur de l’espai patrimonial arquitectònic i 
artístic més important de Banyoles.

CINEMA CICLE GAUDÍ
Un año y una noche
Dissabte, 25 de febrer / 20 h / Auditori de 
l’Ateneu / 4,5€
En Ramón i la Céline són una parella jove que 
estan al local Bataclan de París la nit del 13 de 
novembre de 2015. Durant l’atemptat terrorista, 
aconsegueixen entrar al camerino dels músics i 
amagar-se allà. Quan surten ja no són els matei-
xos. I no saben si podran tornar-ho a ser...

26 DIUMENGE
        Sant Néstor

FIrA 
XLII Fira de la Mel Crespià
Diumenge 26 de febrer
8:30 a 9:00 Inscripcions a la 7a Caminada Po-
pular. Sortida a les 9 de la Plaça Major. Preu: 
4,00€ amb esmorzar.
9:00 Tot el dia zona de Food Trucks al Centre 
Polivalent. 
10:00 Cercavila amb instruments de música 
tradicional catalana. Durant tot el dia: Infl ables 

i altres jocs a la pista esportiva.
11:00 Actuació castellera a càrrec de la “Colla 
castellera de Figueres”. 
12:00 a 14:00 Exposició de dibuixos “Sime-
tries abstractes” al c/ Gènova, 41
(Galeria les 3 Pes – Can Jaumeta).
12:00 Xerrada a càrrec de Jaume Cambra, 
professor de Botànica de la UB i apicultor
ecològic amb el tema “Impactes del canvi 
climàtic sobre les abelles de la mel”
al Centre Polivalent.
12:00 a 13:00 Actuació de Nano Ferrari pels 
carrers.
12:00 Ofi ci solemne amb acompanyament de 
la coral “Veus de l’Estany”.
15:00 a 18:00 Exposició de dibuixos “Simetri-
es abstractes” al c/ Gènova, 41
(Galeria les 3 Pes – Can Jaumeta).
16:00 Audició de sardanes amb la cobla “Ros-
sinyolets”.
16:00 a 17:30 Globofl exia a càrrec de Nano 
Ferrari.

CUrSA
Cursa atlètica Run Run la Vall 
del Terri – 10 km
Diumenge 26 de febrer / 10 h 
Inscripcions: anticipades 8 € a www.cornella-
delterri.cat / Mateix dia 12€ al pavelló de 8:30 
a 9:30h
+ info www.cornelladelterri.cat

L’AGENDA / ACTIVITATS
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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

TALLEr
Primer Nivell de Reiki
Diumenge 26 de febrer / de 10 a 19h
El Reiki consisteix a Canalitzar l’Energia de 
l’univers a través de les mans cap a un mateix 
o cap a altres persones, amb l’objectiu de 
benefi ciar malalties físiques o emocionals.
Més informació: T. 662 670 428

 Surya escola de ioga www.iogabanyoles.com

PrESENTACIÓ
Què hi ha de nou, Darder?
Diumenge 26 de febrer / 11 h  / Museu 
Darder
A càrrec de Georgina Gratacós (conservadora 
del Museu Darder) i Olga Del Águila (autora del 
mural). Des d’ara, un gran mural ens rep quan 
entrem al Museu Darder. La fauna del museu 

torna a la vida i ens dona la benvinguda. A 
l’Espai Darder, s’han substituït una trentena 
de peces i s’ha modifi cat la retolació per fer-la 
més accessible i completa alhora. Vine i t’ex-
plicarem per què i com ho hem fet.

28 DIMARTS
        Sant romà

CINEMA
El quadern autotèlic
de Francesc Font

Dimarts, 28 de febrer / 20 h / Auditori de 
l’Ateneu / 3€
Activitat inclosa al cicle Cinc cèntims de crea-
ció local - Cinema
Treball interactiu en què l’espectador pot ex-
plorar, mitjançant diversos suports, un procés 
creatiu on es produeixen refl exions vincula-
des, principalment, als àmbits de la natura, la 
música i la pintura.

FEBRER 2023 / ACTIVITATS
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LA IMATGE IMPRESA DE LES CULTURES 
VISUALS DE L’ANTIFRANQUISME. ELS ANYS DE 
L’ASSEMBLEA DE CATALUNYA.
Fins al 2 d’abril
MUSEU ARQUEOLÒGIC
Aquesta exposició pretenen posar en relleu la importància de les 
arts i el conjunt de cultures visuals en la lluita contra la dictadura 
franquista i en l’avenç democràtic. Les imatges aplegades, ultra el 
seu sentit refractari o explícitament confrontat a l’ordre autori-
tari, tenen en comú el fet que van prendre forma mitjançant la 
impressió gràfica.

Exposicions

SARAJEVO, GUERRA I PAU 
Espai Expositiu Can Tarradas / EXPOSICIÓ / Gratuït
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 perio-
dista 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 matei-
xos escenaris del conflicte.

MÈXIC – COSTA RICA - BANYOLES 
Exposició de Cristina Sáez Ropero
Del 15 de febrer al 16 de març LA POrTA DEL MÓN
El gravat consisteix a dibuixar una imatge sobre una superfície 
rígida, deixant una empremta que després allotjarà tinta i serà 
transferida per pressió a una altra superfície com ara paper o tela. 
Aquesta exposició és una experimentació, un viatge que comença 
quan l’autora descobreix la tècnica fins l’actualitat.

JUGANT A IL·LUSTRAR: 
EXPOSICIÓ DE TXELL DARNÉ
Del 7 al 22 de febrer
BIBLIOTECA CArLES FONTSErÈ
A través de 26 il·lustracions i 20 jocs il·lustrats per la banyo-
lina coneixerem la seva obra. Veniu a la biblioteca a jugar 
amb els jocs de l’exposició! Amb la col·laboració del Servei 
de Biblioteques de la Diputació de Girona.

FEBRER 2023 / EXPOSICIONS
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ART I PUNT
Fins a finals de febrer 
de 2023 
ESPAI EAT ArT (BANYOLES)

La Fundació Lluís Coromina 
acull l’exposició Art i Punt, una 
mostra artística del col·lectiu 
de persones que integren el 
projecte homònim impulsat 
per la Fundació Estany. 
Horari de visites:
De dimecres a divendres de 16 
h a 19 h Dissabtes de 10:30 h a 
13:30 h, i de 16 h a 19 h

EXPOSICIÓ 
QUAN PARLES FAS 
MÀGIA!
Fins al 28 de febrer
BIBLIOTECA CArLES 
FONTSERÈ DE PORQUERES 

“Quan parles fas màgia!” sobre 
el Voluntariat per la llengua. 
En paral·lel, es presentarà 
el programa de voluntariat 
lingüístic amb l’objectiu de 
formar parelles lingüístiques 
per practicar el català.

FEBRER 2023 / EXPOSICIONS

MAR BRAMON
Inauguració dissabte 4 
de febrer, a les 19 h 
CIVÍC CAN XErrIC (SErINYÀ)

Banyoles reviu les 
‘Emocions olímpiques’ 
amb una exposició de 
fotografies
Es pot veure fins a principis 
de febrer al Club Natació 
Banyoles
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CRESPIÀ
UN MUNICIPI RIC EN ELEMENTS 
ARQUITECTÒNICS D’INTERÈS

ESTIMEM EL PATRIMONI COMARCAL

El municipi de Crespià s’estén 
pel marge esquerra del riu 
Fluvià i limita amb els pobles 
de l’Alt Empordà. A part del 
nucli rural, té diferents veïnats 
com el de Portell, Pedrinyà, 
Pompià o Llavanera. Preci-
sament al nucli de Crespià 
és on es troben la majoria de 
béns catalogats (BCIL), com 
ara les cases situades a banda 
i banda del torrent Merler 
amb petits ponts de pas, un 
urbanisme configurat entorn 
l’antic camí ral procedent de 
Besalú. També l’ajuntament 
i l’antic Hospital de pobres 
documentat ja al segle XIII i 
que conserva una interessat 
sala gòtica. Can Porcioles és 
un mas d’origen medieval i 
d’època moderna que malau-
radament avui es troba en mal 
estat. Ca n’Ordis o Piferrer és 
una casa senyorial a l’entrada 

del poble reformada al segle 
XVIII i amb afegits noucen-
tistes de principis del segle 
XX a càrrec de l’arquitecte 
Rafael Masó. Altres cases del 
poble amb valor patrimonial 
serien Can Casellas o can 
Quer de l’Hosta, antic hostal 
del camí ral. Els veïnats com 
a exemple de patrimoni rural 
serien el conjunt de Pompià, 
originat al segle XII però amb 
un topònim romà anterior, 
i els veïnats de Llavanera i 
Pedrinyà amb el mas de Can 
Teixidor. Als afores del poble 
es conserven les restes d’un 
antic pou de glaç. 

En el patrimoni religiós desta-
ca el temple d’origen romànic 
de Santa Eulàlia de Crespià, 
reformat i fortificat als segles 
XVI-XVIII amb una església 
de tres naus amb capelles. A la 

façana destaquen la portalada 
en degradació i una gàrgola 
figurada. L’església de Sant 
Just i Pastor del veïnat de 
Pedrinyà és d’origen romànic, 
però reconstruïda a mitjan del 
set-cents i encara refeta a prin-
cipis del segle XIX després dels 
danys provocats per les tropes 
franceses durant la Guerra 
Gran. En el veïnat del Portell es 
conserven les restes de l’antiga 
església de Sant Bartomeu. 
Avui només se’n conserva la 
seva capçalera romànica del 
segle XII, mentre que la nau i 
la sagristia es troben encara 
soterrades. El segle XIX ja 
constava com a derruïda. 

A tocar Sant Bartomeu es 
troba l’ermita rupestre de Sant 
Miquel de la Roca, documen-
tada el segle XII com Sant 
Miquel de la Roca de Castellar. 
És sens dubte l’únic temple 
medieval bastit sota una 
bauma del riu Fluvià, amb 
un gran valor paisatgístic i 
patrimonial, només declarat 
com a BCIL. La tipologia 
constructiva el converteix en 
un dels pocs temples eremítics 
de les comarques gironines. 
Caldria consolidar l’estructura 
i reparar-ne la volta i coberta. 
El segle XVII ja va començar al 
seu abandó. 

Les restes paleontològiques 
se centren en el jaciment 
d’Incarcal on s’hi han loca-
litzat importants troballes 
faunístiques. En la pedrera de 
carbonats les restes de plantes 
i animals recuperats correspo-
nen al Pliocè i Plistocè inferior. 
Entre les espècies descobertes 
hi ha l’elefant, l’hipopòtam, el 
rinoceront, el cavall, el bisó, 
cèrvids, el felí de dents de 
sabre, la hiena de morro curt, 
cànids i llebres. 

Guerau Palmada
Secció de Patrimoni del CECB

Interior de Sant Miquel de 
la Roca, construïda sota 
una bauma en el riu Fluvià.
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Notes informatives

Educació
El CECB convoca el V 
Premi d’Humanitats 
Joaquim Palmada i 
Teixidor i augmenta la 
dotació dels premis

Aquests premis volen reco-
nèixer els millors treballs 
de recerca de batxillerat de 
l’àmbit de les humanitats, amb 
l’objectiu d’estimular l’interès 
dels estudiants dels instituts 
del Pla de l’Estany pels temes 
humanístics en tots els seus 
àmbits. Cada centre pot presen-
tar un màxim de tres treballs 
i el termini per presentar-los 
s’acabarà el 13 de febrer. 

Patrimoni
Memòria de Banyoles

Presentades les 11 primeres 
plaques del projecte Memòria 
de Banyoles, escollides per 
votació popular. Una iniciativa 
per senyalitzar edificis, esdeve-
niments i personatges, fixar la 
memòria col·lectiva i convertir 
així l’espai públic en un llibre 
d’història obert.
El regidor de Cultura i Patri-
moni Cultural, Miquel Cuenca, 
va explicar que el projecte vol 
donar a conèixer “com un llibre 
obert” els indrets, fets o perso-
natges destacats que caurien en 
l’oblit o passarien inadvertits.

Premi
Pastisseria LaSAL 
guardonada com 
una de les 50 millors 
pastisseries de 
Catalunya

El passat dissabte 21 de gener 
LaSAL va ser guardonada com 
una de les 50 millors pastisse-
ries de Catalunya als premis @
favadecacau_svh @pastrysense

Club Natació Banyoles
Ja tenim el dissseny de 
la samarreta tècnica 
de qualitat de la 28a 
Mitja Marató del Pla de 
l’Estany

Inscriviu-vos abans del 26 de 
febrer a les 23.59 h i la tindreu 
inclosa en el preu!*
(*Les inscripcions fetes més 
tard no tindran aquest obse-
qui). www.cnbanyoles.cat

Comerç
La Cambra de Comerç 
reconeix Can Ralita de 
Banyoles amb motiu 
del centenari

L’establiment, obert l’any 1922, 
ha passat de la producció i ven-
da de licors inicial al servei de 
bar actual, i avui dia el regenta 
la quarta generació del negoci.
Can Ralita, a la plaça Major de 
Banyoles, va celebrar l’octubre 
passat els 100 anys del negoci.

Economia
Burger King també 
s’establirà a Banyoles, 
amb un restaurant al 
passeig Mas Riera

Pendent dels permisos de 
l’ajuntament, ja ha començat 
el desmantellament de l’antic 
negoci i l’establiment de la 
franquícia tindrà capacitat per 
a més de 200 persones. Burger 
King segueix els passos de Mc-
Donald’s i s’establirà a Banyoles 
aquest 2023. La multinacional 
ha adquirit un terreny d’uns 
3.000 m² al passeig Mas Riera 
de Banyoles, a l’antic concessio-
nari de cotxes Saprauto, davant 
del supermercat Lidl.
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 Associació 
protectora d’animals del 
Pla de l’Estany
Tel. 639 970 004
protectora@plaestany.cat

Avui tenim una bona notícia, 
la Martina també ha sigut 
adoptada ja té una família, on 
segur que s’ho passarà molt 
bé, i estarà molt ben cuidada 
i estimada. Moltes gràcies per 
adoptar.

Infraestructures
El CN Banyoles instal·la 
18 nous aparcaments 
per a patinets a 
l’exterior de les seves 
instal·lacions

La zona amb els nous apar-
caments està situada concre-
tament a l’espai que hi ha just 
a l’entrada de la terrassa del 
Restaurant Vora Estany, tocant 
a la zona de bany del Club 
Natació Banyoles. 

FEBRER 2023 / NOTES INFORMATIVES

Cultura
El banyolí Josep 
Camprubí dedueix 
el sistema de datació 
dels escrivents alt 
medievals entre els 
segles IX i XII

Segons el sistema Camprubí 
2022 de datació documental, 
s’haurien de canviar gairebé 
totes les dates dels llibres d’his-
tòria de Catalunya anteriors al 
segle XIII.no és correcte.

Cinema
El director Albert Serra 
rep nou nominacions 
als Premis César 2023 
per ‘Pacifiction’

El director de cinema banyolí, 
Albert Serra, ha rebut nou 
nominacions als Premis César. 
Els premis per excel·lència del 
cinema francès es lliuraran a la 
sala Olympia de París el proper 
24 de febrer.

www.aturemlesguerres.cat
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L’Ajuntament de Banyoles ha convocat un cop més un concurs destinat al 
disseny sobre el tema de les bicicletes que ocupa 10 x 2 mts. a la paret del 
carrer de les Carmelites Velles. Les guanyadores d’aquest any: Àngela & Núria 
/ Núria & Àngela dues nimfes acabades de sortir del fons de l’estany, amb els 
seus pinzells màgics ens han regalat unes imatges fresques, actuals i molt 
saboroses a la vista de qualsevol observador (és una pena que l’Ajuntament 
no enderroqui el carrer sencer perquè així des de l’entrada de la Casa de la Vila 
es podria observar clarament els dissenys de la paret je...je...)

La Núria Daranas Serras, a punt de llicenciar-se en Història de l’art, enamo-
rada de la il·lustració encara que prefereix que sigui per encàrrec, li encanten 
els reptes i per altra banda, ens explica que és una forma de créixer professi-
onalment. La seva desbordant il·lusió contagia tot el seu voltant. D’altra banda 

FEBRER 2023
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Àngela Farnarier Tresserras, addicta als audiovisuals i al disseny industrial, 
la seva passió la recerca constant en un taller propi on flueixin noves idees i 
noves tendències tant al món de la moda com el de l’art en general.

Dues joves promeses per a un futur ple d’alegria i color que encara que van 
de “a tope” comparteixen el seu temps lliure amb la dansa contemporània y 
altres espectacles per part d’Àngela i “brico-creacions” i anar a concerts per 
part de la Núria.
Aixó si, les dues no paren d’anar amb bici.

Noies, salut i disseny.  

L’AGENDA
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Tothom que té la sort de tenir una 
instal•lació fotovoltaica a casa seva, el 
negoci o l’empresa, ja sap que gaudeix 
d’una energia neta, renovable i km 0, que 
està contribuint al canvi de model ener-
gètic cap a una cura més intensa del medi 
ambient, i, a més, que està reduint la seva 
factura elèctrica un 50 o inclús un 70%, 
mitjançant l’energia autoconsumida, que 
s’estalvia de consumir de la xarxa, però 
també mitjançant la compensació sim-
plifi cada dels excedents d’energia solar 
generada que no autoconsumeix.

Ara, a més, si ets client d’Agrienergia, tens 
la possibilitat d’aprofi tar i compartir els teus 
excedents que superin el topall legal de 
la compensació simplifi cada (i que perds 
abocant-los a la xarxa), només contractant 
la nostra Bateria Virtual, a on els aniràs 
acumulant cada mes.

Tu mateix decidiràs quan vols començar a 
descarregar la bateria, aplicant els euros 
acumulats a reduir la factura elèctrica 
que vulguis: perquè pots reduir la factura 
elèctrica del punt a on són les plaques, o 
la factura d’un altre punt teu (una segona 
residència, un local, negoci o empresa...), 
o inclús la factura d’un amic, un familiar o 
qualsevol: pots compartir els excedents 
de la teva instal•lació amb qui tu vulguis, 
en la proporció que tu vulguis, i el temps 
que vulguis.

En defi nitiva, pots aprofi tar més la teva 
instal•lació o compartir els benefi cis de 
la teva fotovoltaica amb total llibertat de 
decisió i sense permanència.

L’única condició és que tothom que es 
benefi ciï de la teva Bateria Virtual ha de ser 
client d’Agrienergia, doncs, en cas contrari, 

Aprofi ta i comparteix els teus excedents 
d’autoconsum amb la Bateria Virtual d’Agrienergia

FEBRER 2023 / ENERGIA VERDA

no podríem fer la factura elèctrica aplicant 
el descompte de la Bateria Virtual.

Tota la gestió de la Bateria la realitzaràs a 
través de la teva àrea privada de la nostra 
web, i és molt senzill: allà veuràs el saldo 
acumulat; i només has de marcar o desmar-
car la casella de “descarregar bateria” quan 
vulguis aplicar el descompte acumulat o 
tornar a carregar la bateria; a més d’introdu-
ir els CUPS (codi que identifi ca cada punt de 
subministrament i que apareix a la factura) 
que vols benefi ciar, amb el percentatge de 
repartiment per a cadascú (recorda que 
tots han de ser clients d’Agrienergia). I si no 
tens àrea privada, la pots donar d’alta en un 
moment, amb un mail, usuari i contrasenya.

Si vols saber si et sortirà a compte o tenir 
més informació entra al següent enllaç: 
https://www.agrienergia.com/bateria-
virtual , a on trobaràs una sèrie de pregun-
tes i respostes, i a on et farem un senzill 
càlcul per a estimar si generes excedents 
de sobres i en una quantitat aparentment 
sufi cient. Pots fer aquest càlcul gratuït, 
siguis o no client nostre.

En defi nitiva, si ja tens una instal·lació foto-
voltaica, t’animem a sumar-te al nou servei 
energètic de Bateria Virtual, per a maximit-
zar la rendibilitat de la teva energia solar, i si 
no la tens, però tens espai per posar-la et 
donem un primer pressupost en menys de 
30 segons, i de manera gratuïta, a través de 
la nostra Calculadora Solar clicant https://
agrienergiasolar.com/calculadora.
I si tens qualsevol qüestió, no dubtis a con-
tactar amb nosaltres al 972580058 o al cor-
reu electrònic ofi cina@agrienergia.com 

Agrienergia, cada dia més al teu costat
Compromís – Persones - Energia
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Contracta la teva bateria virtual a
www.agrienergia.com/bateriavirtual

COMPARTEIX
ELS TEUS EXCEDENTS
D’AUTOCONSUM
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Els passats deu i onze de gener hi 
va haver una reunió a Madrid 
amb assistència de tots els cossos 
policials de l’estat espanyol inclo-

ent-hi els autonòmics, així com de fi scals i 
membres de diferents ministeris i la nostra 
conselleria d’Igualtat. El motiu era analitzar 
el repunt de feminicidis i revisar protocols 
d’actuació. La notícia sembla bona: fer un 
xic d’autocrítica i pensar coses noves. No 
em passa per alt que l’objectiu és evitar 
mortes, allò de fer baixar les estadístiques, 
que queda molt xulo! 

El que passa és que això no va tant de pen-
sar noves mesures, sinó d’aplicar les que ja 
tenim sobre la taula. Revisant la informa-
ció d’aquests darrers dies sobre aquestes 
reunions constato amb incredulitat i certa 
indignació que els jutges son poc proactius 
quan els hi arriba una denúncia 
d’una víctima de violència 
de gènere, una petició de 
mesures cautelars o una 
ordre d’allunyament. En 
l’autocrítica dels assistents 
a aquestes trobades en surt 
una petició: Que 
en els casos més 
greus s’atenguin i 
es dictin mesures 
contra els maltrac-
tadors. Però quin és 
el problema?

A veure si m’aclareixo…  De 
les poques mesures que es dic-

ARA SÍ, ARA ENS HI POSEM TOT@S! 
Trobades policials per revisar protocols contra les 
violències de gènere.

ten contra maltractadors  encara s’escapen 
un bon nombre de psicòpates. I ja no parlem 
dels casos de violències més fl uixes: la típica 
bufetada, les empentetes, allò d’“algun dia 
et mataré”, alguna costella trencada. Res, 
poca cosa. Allò que ens deien algunes dones 
d’abans que eren coses que les dones “han 
d’aguantar”.  O sigui que si una dona acaba a 
l’hospital amb ferides greus té, potser, alguna 
possibilitat d’obtenir una ordre d’allunya-
ment i gairebé cap que li posin una polsera 
al desgraciat. I ja no parlem que li apliquin 
un parell de dies de presó preventiva.  I quan 
la dona torni a casa, au! Sant tornem-hi, 
a parar l’altra galta!

Es tracta també una altra mesura, que poc, 
però ja s’aplica. És la de proporcionar un 
habitatge a les víctimes si han de marxar de 
casa. No hauria de ser al revés? No hauria de 
ser el maltractador que marxés de casa 

seva? No és un trasbals per la mateixa 
dona i els seus fi lls, si n’hi ha, d’haver 

de marxar de casa seva? Que creïn 
un centre per tancar una tempo-

rada als maltractadors. Ah... Que 
no es pot? No es pot obligar a 
ningú a marxar de casa seva 

si no ho diu un jutge? Elles bé 
que han de marxar i tampoc 
deuen voler.

I què me’n dieu de la mesura 
estrella? No sé com qualifi -
car-la. Es tracta d’avisar a les 
dones que iniciïn una rela-
ció amb un maltractador ja 

Carme Ferrando i Callís
Escriptora. Instagram: @carmeferrando_escriptora

FEBRER 2023 / L’AGENDA
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conegut. I com ho faran? Hi ha algun registre 
ofi cial de “noves parelles”? O és que la policia 
controlarà a tots els maltractadors? 

La realitat és que poques dones denuncien 
per diversos motius. El primer és que saben 
molt bé que el més probable és que la jus-
tícia no faci absolutament res, això sí, les 
tractaran fantàsticament bé a comissaria! 
El segon poden ser les represàlies. Tot i la 
confi dencialitat que ofereixen els cossos 
policials és més que probable que el bot-
xí acabi sabent-ho, sobretot en ciutats o 
pobles on tothom es coneix. I ja sabem que 
molts maltractadors tenen el mal costum 
de controlar tots els moviments de les seves 
víctimes. I el tercer motiu és la vergonya 
que passa la dona, la revictimització, el fet 
d’haver de reviure la mateixa situació una 
vegada i una altra.

Tenim clar que és un problema complex 
i de difícil solució. Es fa molt èmfasi en la 
prevenció i estem d’acord que és una de les 
mesures més potents, sobretot en àmbits 
escolars on, si s’està al cas, es poden detectar 
els micromasclismes que precedeixen als 
macromasclismes. Com a societat també 

hem d’estar alerta i no tolerar certs com-
portaments que ens trobem en el nostre 
entorn, tant sigui a la feina, el nostre entorn 
familiar o en espais d’oci. No cal que ens passi 
a nosaltres. No tinguem por d’intervenir, 
de tallar un comentari masclista, de fer 
notar un comportament inacceptable. 
Ens diran feminazis, sí, però els delinqüents 
són ells, no ho oblidem.

Mentrestant de què en fem de les situacions 
actuals, de les que ja no es poden prevenir? 
Les mesures que es van aprovant en aquestes 
reunions, que diuen que seran setmanals, 
haurien d’anar molt  més enllà. Cal un canvi 
de paradigma, cal que la justícia vagi molt 
més enllà. Cal que s’investigui qualsevol 
denúncia per poca cosa que sigui. Cal que 
qualsevol persona denunciada sigui citada a 
comissaria per declarar, que passi pel mateix 
tràngol que la seva víctima. Cal que els mal-
tractadors tinguin la policia enganxada 
a les seves orelles: T’estem vigilant! Calen 
penes de presó més llargues i exemplifi cado-
res. Cal teràpia per a tots els maltractadors, 
no tots són psicòpates integrats que solen 
ser irrecuperables. En defi nitiva, o ens hi 
posem tots o ho tenim malament.

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

SERVEI INTEGRAL
I ALTAMENT 
QUALIFICAT

AVUI, S.L.
assessoria

FEBRER 2023 / L’AGENDA
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Durant els dies 15 i 16 de febrer es varen 
produir fortes pluges en les comarques 
gironines, en especial a la nostra de Banyo-
les, intensifi cant-se a últimes hores del dia 
16 i a la matinada del dia 17.

Com a consequencia d’aquestes precipita-
cions, que assoliren una intensitat de 180 
a 190 litres/m2, es produí a primeres hores 
de la matinada del dimecres dia 17 una 
crescuda i el posterior desbordament de 

AIGUAT 
DEL FEBRER 
DE 1982

Banyoles ja es va 
inundar al desembre de 
l’any 1932
Banyoles va suportar, durant 
una setmana, les pluges més 
torrencials que van caure a 
la nostra ciutat durant tot el 
segle XX. Aquella setmana, 
un diluvi de pluja va convertir 
un gran nombre de carrers, 
places, i zones deshabitades de 
Banyoles, en rius descontrolats 
d’aigua i fang.

Carrer Alfons XII, actual Avinguda dels Països Catalans.

La placeta dels Estudis

I’estany en proporcions excepcionals i que 
va adquirir les característiques de veritable 
catàstrofe.

Apart de les aïgues pluvials locals, el consi-
derable cabal d’aigua acumulat  va ser sigut 
produït per les aigües pluvials de la conca 
i per I’excepcional aportació de les deus 
subterrànies que motivaren el desborda-
ment de l’estany.

La placeta dels Estudis. Any1932

Crònica
RECORD
Inundacions

36
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La crescuda de les aigües es produí des 
de les 12 de la nit del dia 16 fi ns a les 12 del 
migdia i el nivell màxim fou d’1,30 metres 
sobre el nivell de l’estany.

La inundació de les instal·lacions d’Aigues 
Potables va fer que en principi s’hagués de 
subministrar aigua no potable a la població 
i a tal fi  es van cursar els corresponents avi-
sos i es va donar instruccions per informar 

Des d’un altre angle, veiem com 
s’ha esplaiat l’estany. Sobre el 
passeig passejaven les carpes.

Discoteca el Cisne on el terra va 
quedar aixecat per la pressió de 
les aigües.

Davant del Restaurant Mirallac on 
només si podia accedir en barca.

tal extrem i també per cuidar sanitaria-
ment el tractament de dites aigües. En 15 a 
20 dies es va poder servir aigua potable i es 
va reemprendre el servei de forma normal.

Els danys públics i privats que la inundació 
va ocasionar van supererar els 300 milions 
de ptes., xifra de primera evaluació i en el 
que afecta a la zona immediata perimetral 
a l’estany en terme de Banyoles.
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Foto Record

POSTAL: 
Concentració de 
“Falange Española 
Tradicionalista y 
de las Juntas de 
Ofensiva Nacional 
Sindicalista”, 
més conegudes 
com a “F.E.T. y 
J.O.N.S.”, a la plaça 
dels Turers de 
Banyoles. Al fons, 
es van instal�lar 
unes pancartes 
de Franco i l’acte 
es va acompanyar 
de desfi lades 
commemoratives. 
Fotògraf: Manel 
Pigem Roset (27 
de març de 1939). 
Arxiu Comarcal, 
col�lecció de Lluís 
Martí, 1167.

L’eixample de Banyoles va començar fa més de 100 anys. Cada intervenció urbanística 
transformava la ciutat. Foto: Camí dels embusteros vora el museu Darder. Fotografi a: Francesc 
Figueras (1956), fons Francesc Figueras de Ameller, Arxiu Comarcal. Foto de la dreta actualment.

La nit del 7 de febrer de 1939 van entrar les tropes Nacionals a Banyoles, d’aquí a dos 
dies en farà 84 anys. Tot i que la guerra va acabar ofi cialment l’1 d’abril del 1939. Recu-
perem un dels actes de celebració que es van fer posteriorment amb aquesta postal.
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El dijous anterior al Dimecres de Cendra, 
conegut, popularment, com a Dijous Gras 
o Llarder, és el tret de sortida tradicional a 
les festes de Carnaval arreu del paí s. Aquest 
dia és costum celebrar àpats familiars amb 
productes com les truites, les botifarres d’ou 
i la coca de llardons.

DIJOUS LLARDER, 
BOTIFARRA MENJARÉ!

Dijous Gras de l’any 1966. Cua de nenes i cua de nens, de l’Escola de Crespià, per poder beure de porrons de vi. Autor: 
Mossèn Salvador Juher. Arxiu Comarcal Pla de l’Estany, fons del Consell Comarcal del Pla de l’Estany de Banyoles.
Dijous Gras de l’any 1966. Cua de nenes i cua de nens, de l’Escola de Crespià, per poder beure de porrons de vi. Autor: 

L’origen d’aquesta tradició entronca amb la 
Quaresma, el període de quaranta dies abans 
de Pasqua que estan marcats pel dejuni i 
l’abstinència pel calendari litúrgic cristià. 
Per poder passar millor aquesta època de 
l’any, el costumari marcava el dijous abans de 
Carnaval com el primer dia d’aquesta setmana 
festiva en el que un es podia atipar de valent 
amb aquells aliments que estaven prohibits 
durant la Quaresma.

Antigament el Dijous llarder era considerat un 
dia de festa. La gent sortia al camp a berenar, 
truita i botifarra d’ou i coca de llardons. Avui 
en dia són molt freqüents els concursos de 
truites, els berenars escolars a cel obert i els 
grans àpats col·lectius

El dijous llarder
botifarra, botifarra;

el dijous llarder
botifarra menjaré;

I si és dijous gras,
botifarra, botifarra,

i si és dijous gras
botifarra menjaràs.
(Popular catalana)

Tradicions
FESTES DE CARNAVAL
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Sa de Viure neix fa uns anys amb la voluntat d’acompanyar 
en salut, holística, consciència i aportar espai a Viure de 
manera sana en tots els aspectes, com el seu nom indica.

Per això, degut a a necessitats físiques concretes que em 
van dur a l’auto-aplicació vivencial primer i a través d’una 
canalització espontània d’un ventall d’eines a oferir, que al 
principi no vaig entendre, fi ns a veure com es desenvolu-
pava vocacionalment,  i va anar ampliant-se oferint gradu-
alment:

Risoteràpia en grup i/o Ioga del Riure, Reiki o Harmonitza-
ció energètica, fl ors de Bach, Refl exologia Podal, Formaci-
ons en Harmonització incloent Sexualitat Conscient, Spa i 
ara o l’Art d’estar Present, Teràpia Estructural.

Teràpia Estructural, mètode Jordi Puig, d’origen de cu-
randeros de l’Empordà ,del que en tenia notícia per relats 
del meu pare que sovint parlava de curar “l’espatllat”, és 
una tècnica senzilla,  no invasiva i molt efi caç, que a través 
de la columna vertebral, permet corregir i alliberar dolor 
i millora el benestar tant físic com emocional. Degut a  la 
transformació interna a través de l’experiència en primera 
persona, ofereixo sessions presencials i a distància , així 
com xerrades gratuïtes i formacions perquè tothom en 
pugui aprendre i fer-ne ús individualment i a l’entorn imme-
diat, aportant benestar a l’individu, a les nostres relacions, 
vides, espais, habitatges, mascotes. 

Sa de Viure

Montse Teixidor Lladó

sadeviure.com
 @monsadeviure 
616 431 328

Especial Salut 
i Benestar

JORDI PUIGDEVALL
Craneosacral biodinàmica • Quiromassatge 

• Massatge Thai • Refl exologia podal

C/ Sta. Maria 3 -1er B - Banyoles  606 040 235
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Consultori 
d’Obstetricia 
i Ginecologia, 

Ecografia Obstètica 
i Ginecologia

Dr. Josep M. Ramos i Maeso
Control de l’embaràs i part

Ed. FLORA Av. Països Catalans, 
3 2n E - Banyoles

Tel. 972 58 27 27 hores 
convingudes

per demanar hora: dilluns, 
dimarts, 

i dijous a la tarda de 16:15 a 20 h

3D / 4D
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Salut i benestar

De fet, tota persona que 
pateix, hauria de consultar un 
osteòpata, ja que l’osteopatia 
és el tractament del dolor. 
L’osteopatia guareix el que 
ocasiona el dolor quan els 
antiinflamatoris en curen les 
conseqüències.

I tota persona que no pateix 
després dels quaranta anys, 
hauria de visitar un osteòpa-
ta com a mínim un cop l’any, 
de la mateixa manera que 
portem el cotxe al mecànic 
per fer la revisió.

El dolor més clàssic és el 
d’esquena: sigui un lumbago, 
una dorsàlgia, una torticolis o 
simplement mal al coll. L’os-
teopatia funciona igual de bé 
pel mal de cap, el vertigen, o 
la migranya, que sovint pot 
desaparèixer després d’una 
única sessió. També pels do-
lors a les articulacions com a 

l’espatlla, el genoll, el colze, el 
peu, els malucs, etc. Podem 
obtenir bons resultats pels 
dolors abdominals o gineco-
lògics, dependrà d’allò que 
palpem.

Els esportistes haurien 
de buscar l’ajuda d’un bon 
osteòpata perquè, l’activitat 
física ha d’anar acompanya-
da d’una re-equilibració del 
cos que sovint ha estat mal-
tractat per la recerca de la 
proesa o la simple repetició 
d’un moviment.

També és molt important el 
tractament osteopàtic pels 
nounats quan:
• Tenen una deformació del 

crani.
• Ploren de manera anormal, 

tenen algun dolor.
•  Es retorcen i estan 

nerviosos.
• Regurgiten.

Qui soc?
Soc la Doctora Catherine Raulin, 
vaig néixer el 1960 en un poblet 
agrícola a 120 km de Paris. 
Vaig fer els meus estudis de 
medecina a la Universitat de 
Tours (França). Des que vaig 
obtenir el meu diploma l’any 
1988, vaig començar els estudis 
d’osteopatia a la Universitat 
de Teràpies Alternatives de 
Bobigny (França) amb un 
programa de  tres anys. Vaig 
prosseguir la meva formació 
pràctica tots els dimecres durant 
dos anys al Centre de Salut 
Hahnemann a Paris. Un centre 
mèdic que ofereix a les persones 
sense recursos la possibilitat de 
guarir-se gratuïtament amb la 
condició de permetre als profes-
sionals participar a la consulta i 
fins i tot practicar la manipula-
ció. Més tard vaig inscriure’m a 
diverses formacions mèdiques 
d’osteopatia a les escole Ostéo-
plus i  Osteopratique  Paris. Els 
professors tenien un alt nivell 
i moltíssima experiència. Jo hi 
vaig aprendre entre d’altres, 
les tècniques de crani-sacral, 
teràpies impulsades per Rollin 
Baker, successor de Sutherland, 
la persona que la va inventar.
Treballo sense cap tècnica 
estructural, és a dir, sense fer 
cap cruixit.Em vaig instal·lar a 
Orleans (França) el 2000, on 
només practicava l’osteopatia.

Qui necessita un 
tractament osteopàtic? 
Per què cal consultar un osteòpata?

•  Han nascut per cesària, 
amb fòrceps, o amb una 
ventosa.

•  De fet, tots els nadons 
necessiten osteopatia.

Per dones embarassades i 
per desprès del part.
De fet, l’osteopatia és inte-
ressant per a tothom.

Catherine Raulin
692 031 752 Girona i Banyoles
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Acompanyament a les famílies:

 
 

Quan neix el primer fill o filla.
Quan els fills són adolescents i comencen a cercar la seva
pròpia identitat, diferenciada dels seus pares i germans.
Arran que els fills, marxen de casa dels seus pares bé per
formar la seva pròpia família, bé per independitzar-se i
construir la seva pròpia llar.
Retir de la vida activa. Jubilació dels pares i mares en la
família d'origen.

Teràpia Familiar Sistèmica personalitzada per cada família.
Tallers grupals de Constel·lacions i Moviments Sistèmics.
Tècniques holístiques de sanació (meditacions, afirmacions
positives, biblioteràpia, mandales, etc.)

Durant el Cicle Vital de qualsevol família, es donen diversos canvis
que porten a èpoques de crisi, per tal que, la família i tots els seus
membres, evolucionin en el seu camí vital.

Aquestes crisis són, especialment importants, en quatre moments
clau:

La teràpia familiar sistèmica és una psicoteràpia integrativa i
global, que acompanya a les famílies en aquests processos de
crisi, per tal d'identificar el seu origen i millorar la vida de cada
integrant de la família, a partir de treballar i modificar la manera de
vincular-se entre els seus membres, i transformar, aquesta crisi, en
una oportunitat per créixer i adaptar-se en les noves situacions
plantejades, la qual cosa repercuteix, positivament, en la seva
evolució.

Els tres pilars en els quals em baso per fer aquest
acompanyament són:

Com psicòloga he recorregut diversos camins de formació i
pràctica terapèutica, i he escollit aquests pilars, perquè són, sens
dubte, els que més resultats positius han donat a les persones a
qui he acompanyat.

                                                               Rosa Maria Palacín Garcia

EN PROCESSOS DE CANVI   I
REESTRUCTURACIÓ   FAMILIAR 

Rosa Maria  Palacín
PSICÒLOGA  I TERAPEUTA

SISTÈMICA

Teràpia Familiar Sistèmica

Teràpia integrativa i
Moviments Sistèmics

Tallers grupals
constel·lacions
Sistèmiques

643 677 578

info@rosamariapalacin.com

www.rosamariapalacin.com/links

Banyoles
Girona ciutat

Acompanyament i Tallers:

Reserva cita enviant
missatge a:

 
643 67 75 78

Durant el Cicle Vital de qualsevol família, es donen diversos 
canvis que porten a èpoques de crisi, per tal que, la família i 
tots els seus membres, evolucionin en el seu camí vital.

Aquestes crisis són, especialment importants, en quatre 
moments clau:
•  Quan neix el primer fi ll o fi lla.
•  Quan els fi lls són adolescents i comencen a cercar la seva 

pròpia identitat, diferenciada dels seus pares i germans.
•  Arran que els fi lls marxen de casa dels seus pares, bé per 

formar la seva pròpia família o bé per independitzar-se i 
construir la seva pròpia llar.

•  Retir de la vida activa. Jubilació dels pares i mares en la 
família d’origen.

La teràpia familiar sistèmica és una psicoteràpia integrativa 
i global que acompanya a les famílies en aquests processos 
de crisi, per tal d’identifi car el seu origen i millorar la vida de 
cada integrant de la família, a partir de treballar i modifi car la 
manera de vincular-se entre els seus membres, i transformar 
aquesta crisi en una oportunitat per créixer i adaptar-se a les 
noves situacions plantejades, la qual cosa repercuteix posi-
tivament en la seva evolució.

Els tres pilars en els quals em baso per fer aquest 
acompanyament són:
•  Teràpia Familiar Sistèmica personalitzada per cada família.
•  Tallers grupals de Constel•lacions i Moviments Sistèmics.
•  Tècniques holístiques de sanació (meditacions, afi rmacions 

positives, biblioteràpia, mandales, etc.)

Com psicòloga he recorregut diversos camins de formació i 
pràctica terapèutica i he escollit aquests pilars perquè són, 
sens dubte, els que més resultats positius han donat a les 
persones a qui he acompanyat.

rosa Maria Palacín Garcia



45

Salut i benestar

Com qualsevol element de la natura, les persones tenim, en certa manera, tot el 
que necessitem a dins per viure el que ens anem trobant a la vida i desenvolupar 
el nostre màxim potencial. A la llavor d’un roure podem dir que ja hi és el roure, 
igual que a la pedra per polir, ja hi és el diamant. D’igual manera, a dins nostre 
sovint tenim molts més recursos i habilitats dels que pensem i, a vegades, neces-
sitem una mica d’ajuda i suport per trobar-los.

Quan aconseguim trobar el nostre equilibri nosaltres sols, podem dir que sabem 
autorregular-nos. Però igual que qualsevol ésser de la natura, nosaltres també 
necessitem d’una xarxa de suport que ens ajudi a créixer, a evolucionar i sentir-nos 
en harmonia amb nosaltres mateixos i les nostre relacions. Com el roure, viurem 
millor si tenim les millors condicions al nostre voltant.

Quan aconseguim l’equilibri amb l’ajuda d’una altra persona o grup de persones, 
diem que ens estem corregulant. Quan vivim moments de canvis o difi cultat, estar 
en companyia de persones que ens ofereixin el suport que necessitem, ens ajudin a 
mirar cap a dins i a treure aquells recursos que ens són únics i propis, pot ser allò 
que estàvem necessitant, pot ser, sense ni tan sols saber-ho.

Aquest mes de febrer, hem preparat un seguit d’activitats per ajudar-te a prendre 
consciència del teu interior i ensenyar-te senzilles tècniques per aconseguir un 
major autoconeixement i benestar.

Amb qui camines quan 
camines? 
Taller gratuït de consciència 
corporal i teràpia bioenergètica 
Divendres 3 de febrer a les 19h

És possible calmar la ment?
Xerrada gratuïta sobre 
autoconeixement i meditació
Dilluns 13 de febrer a les 20h

Sessions de meditació i 
autoescolta 
Dimarts 14 i 28 de febrer de 
19.15 a 20.30h

Com conèixer les teves 
fortaleses
Xerrada gratuïta sobre Coaching
24 de febrer a les 19h

Experiència de Mindfulness a 
la Natura
Calma la ment i obre els sentits
Diumenge 26 de febrer a les 11h

Grup de Dones i Natura: 
dates a confi rmar properament

També t’oferim sessions 
individuals de:
Psicoteràpia
Coaching
Astrologia
Teràpia Bioenergètica
Preparació al part i la maternitat
Teràpia a la natura 

Agenda del centre Anima Tree:

Pots demanar informació sense 
cap compromís o apuntar-te a les 

activitats a:

patricia@animatree.com
T. 653 450 790

@anima.tree
Centre Anima Tree

c/ Canal num. 10 Banyoles

Tot el que necessites, 
ja està a dins teu

Patricia Giménez-Salinas
Terapeuta Gestalt i psicoterapeuta corporal 
amb base embriològica. 



46

Des de Gestalt Banyoles organitzem un Retir a 
cada estació de l’any, connectant-nos a aquesta 
i a l’energia que ens propicia, aprofi tant la sin-
tonia amb el cicle de la natura. El nostre proper 
Retir és a la primavera, i ens estem enfocant en 
el renaixement intern i l’amor propi com a ori-
gen de tot amor.

Els nostres Retirs són espais pensats i creats 
des del cor, on aturar les inèrcies diàries i a tra-
vés de la consciència i la cura, facilitar que les 
dones puguem connectar amb la nostra essèn-
cia, descansar, nodrir-nos, compartir i evoluci-
onar juntes.

Ens agrada crear aquest oasi d’energia feme-
nina, on ens descobrim unides per la nostra 
ciclicitat ancestral. Creem simbòlicament, a la 
sala de treball, un úter on acollir-nos, emmi-
rallar-nos, i sanar aspectes de la nostra expe-
riència individual i compartida com a dones, 
comptant amb la bonica energia de grup que es 
crea. I tot això acompanyat d’una alimentació 
molt cuidada i sana, i en un entorn ideal de la 
Garrotxa, en una casa rural càlida i acollidora. 

Aquest proper Retir del 31 de març, 1 i 2 d’abril 
el volem dedicar a l’amor cap a nosaltres ma-
teixes: com ens parlem, com ens tractem, com 
escoltem, respectem i fem valdre -o no- les 
nostres necessitats, i en quina ancla interna 
ens sostenim i oferim al món el que som. Tre-
ballarem el camí cap al cor, el contacte amb una 
autoestima vertadera, i l’acceptació incondici-
onal de qui som i la nostra història.

El treball amb l’amor propi té com a fi nalitat 
arribar a estar en pau amb el que som, veure’ns 
completes, és a  dir, mirar, acollir i integrar to-
tes les nostres parts, tant aquelles que ens agra-
den, com les que amaguem i de les quals ens 

avergonyim. Viure l’amor propi és tenir el  co-
ratge d’obrir-nos a la vulnerabilitat, i acollir-la, 
automaternar-la, per fi nalment trobar la pròpia 
fortalesa.

Tot això ho anem teixint al llarg del cap de setma-
na amb diferents dinàmiques: de cos i moviment, 
cants, meditacions guiades, massatge metamòr-
fi c, ioga, transpersonals… propostes conduïdes i 
sostingudes per tres terapeutes del centre Gestalt 
Banyoles: la Carina, la Isabel i la Júlia. Si et res-
sona la proposta i et vols dedicar aquest regal per 
a tu -i també per a tota la xarxa de persones que 
t’envolten-, posa’t en contacte amb nosaltres; et 
donem la benvinguda amb tot el cor.

Retir 
de dones

Carina Coll
Professora de ioga, Terapeuta Gestalt
Julia Mora
Actriu, Professora de Teatre i 
veu, Terapeuta Gestalt
Isabel Torres
Psicòloga, Refl exologa, Terapeuta GestaltUn espai de sanació
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gestaltbanyoles@gmail.com • Tel. 699127451 / 679382827
www.gestaltbanyoles.com

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

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

Massatge i Teràpies Ayurveda i 
Par Biomagnètic
Montse Barbena

Massatge Terapèutic: Relaxant, 
Thai, Esportiu. Rosa Garcia

Laboratori de la Dona
Christelle le Guillard

Osteopatia
Julia Serra

Sessions de Refl exologia
Formacions de Refl exologia
Isabel Torres

Constel·lacions Familiars 
Quàntiques individuals i 
grupals. Anna Freixa

Estiraments de Cadenes 
Musculars (Sessions setmanals)
Carina Coll
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EQUILIBRI
En molts moments, inconscientment o conscientment, busquem l’equilibri.

Un equilibri que quan ens sembla que el podem aconseguir, fugisser, torna a desaparèixer.
Buscant-lo amb el paladar, viatjant a través del món, amb l’esperança de trobar el meu lloc en el planeta, omplint-me 

d’objectes i de temps ple d’activitats.
Cercant mirades i abraçades, cursos, formacions i reconeixement.

Contínuament caminant cap a l’exterior, amb la intenció d’omplir l’interior.

En petits instants sentim la plenitud, una plenitud que ens omple i ens col.loca just en el nostre centre, en l’equilibri. 
I de cop, torna la buidor, i seguidament la recerca es reinicia.

Caminem i caminem, quilòmetres, hores, dies i anys. Sempre amb la mirada a fora.
Sobtadament, un raig de llum ens mostra el camí. 

I tornem a caminar, i aquest camí comença a crear una lluminosa espiral.
Ens trobem just en el cercle més extern. La força del nucli, ens comença a estirar i avancem cap al centre, dins nostre.

El temps comença a alentir-se, l’estómac ja no exigeix, l’avió deixa d’alçar el vol i la calma s’expressa sense por.
L’abraçada, la trobo dins meu.

La mirada, a tot, em dibuixa un somriure al cor.
Alhora que l’equilibri, omple totes les meves cèl.lules, expandint-se.

Ivanna Quintanas Pèrez
Centre Om, Banyoles
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Els teus peus tenen sufi cient fl exibilitat i to muscular per poder amortiguar i transferir 
bé les forces i evitar massa impacte als òrgans de la pelvis?  

La teva pelvis és simètrica? Si no, és impossible que els òrgans pugin estar al seu lloc ideal 
i per tant la seva capacitat d’aguantar pressió es reduirà.

El teu tòrax fa una bona rotació? Si no, cada pas que fas corrent causa que el terra pelvià 
rep més impacte del que cal.  

Tens tatuatges, pírcings o cicatrius que causin restriccions a dins del sistema miofascial 
i impedeixen un moviment òptim?

Guardes tensió a la mandíbula? La mandíbula és un gran compensador per un terra pelvià 
que no està funcionant del tot bé.

Estàs estressada? El sistema nerviós sobre activat afecta la nostre salut i difi culta un funci-
onament òptim del terra pelvià.

Vine a PELVIC POWER HAPPY HOUR amb altres dones com tu i treballarem tot el cos per 
aconseguir millorar la salut del sol pelvià.  Acabaràs amb millor postura, glutis mes defi nits, 
moviments més nets i fl uids i el sistema central “tunejat”. Te n’aniràs a casa HAPPY.

La salut òptima del terra pelvià 
necessita un mapa de cap a peus:

Salut i benestar
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La Carme te 62 anys, als 15 
anys el seu pare va marxar 
de casa,  poc després la 
Carme  va tenir el seu primer 
atac d’asma. 

La seva vida està total-
ment marcada per aquesta 
patologia, quan arriba 
l’hivern fàcilment es  refreda 
i en pocs dies pot acabar 
ingressada a l’hospital. A la 
primavera comença amb 
l’al•lèrgia al pol•len, s’ofega 
molt. Per poder respirar un 
mínim necessita augmentar 
la medicació que ja pren de  
base. Fins ben entrat el mes 
de juliol la seva vida torna  a 
està totalment condicionada 
per l’asma. 
També m’explica que cada 
any és una mica pitjor i que 
no veu cap manera d’aturar o 
frenar la malaltia.
Més de la meitat de l’any, 
l’asma es la protagonista de 
la seva vida. 
Quan em va venir a veure 
per primera vegada, s’havia 
refredat a l’octubre i fi ns al 
gener no s’havia recuperat. 
Un amic li va recomanar 
l’acupuntura i ella va consi-
derar que no hi tenia res a 
perdre, va ser llavors que va 
venir a la meva consulta.
Inicialment la meva feina  va 
consistir en reforçar el Pulmó 
i el Ronyó i recuperar els 
Fluids Orgànics, molt malme-
sos de tants anys prenent 
medicació forta. Però també 
vaig explicar-li que l’inici de 
la patologia tenia un origen 

emocional (en el seu cas 
molt clar), que tard o d’hora 
s’hauria d’abordar.
Els primers dos mesos i mig 
van ser plàcids, la Carme 
s’anava trobant més i més bé, 
es sentia forta i no va refre-
dar-se més, tot i que encara  
teníem l’hivern a sobre. 
Al començar la primavera, 
els símptomes d’asma van 
tornar a fer estralls, durant 
més de dos mesos la vaig 
acompanyar en el periple de 
suportar l’ofec produït per 
l’al•lèrgia al pol•len.  
En moments aguts com els 
que vàrem viure a la consulta, 
el pols de la Carme es notava 
bloquejat, el fetge quasi no 
es podia percebre, el pulmó 
no tenia energia... després 
de posar algunes agulles, la 
Carme podia fer un inspiració 
profunda i es notava clara-
ment millor.
Jo esperava que acabés 
l’‘època del pol•len, per po-
der tractar el fons de la qües-
tió, i no tenir tanta urgència 
en tractar els símptomes.
La Carme va seguir venint 
setmanalment a fer-se 
acupuntura durant molts 
mesos. Actualment es visita 
només en les èpoques d’al.
lèrgia forta. Durant l’hivern se 
sent bé, forta, no es refreda i 
si ho fa no es complica com 
abans. Ha accedit a comen-
çar teràpia per treballar el 
trauma de l’abandó del seu 
pare, i la manera com això 
ha infl uït en tota la seva vida, 
inclosa la salut. 

Un cas real

“Amb l’enemic a dins”
Amb la Carme vàrem fer 
tot un any de tractament, 
amb alts i baixos,  fent 
acupuntura per millorar la 
simptomatologia i també 
el terreny de base, sense  
perdre el focus, acom-
panyant-la en el camí,  
ajudant i sostenint, fi ns 
que poc a poc em va per-
metre abordar temes més 
profunds, ferides encara 
sense cicatritzar.

Caldrà seguir acompa-
nyant-la des de les dues 
vessants, psicològica i ener-
gètica, esperant que poc a 
poc el seu cos es relaxi, es  
desprengui de la ràbia i la 
pena… 
Ara que ella a entès que el 
tractament inclou fer teràpia 
estic satisfeta de la meva 
feina, encara li queda un 
llarg camí, que serà dolorós 
i demanarà molta valentia 
per la seva part. Jo continuo 
present  sostenint el seu cos 
físic, ajudant-la quan te crisis 
d’asma però també apo-
iant-la en aquest procés  de 
reconciliació profunda, per 
què sigui  capaç d’afrontar 
els reptes emocionals que se 
li presenten a partir d’ara. 

Elisabet Robles
Acupuntor

Elisabet Robles
Telèfon: 662571727

www.eracupuntura.cat
Consultes a Besalú, Banyoles i 

Creixell

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

C/ Born, 14 - banyoles@vistaoptica.com

Aquest 
hivern, 

cuida els 
teus sentits.

A vistaOptica 
Banyoles us 

revisarem la visió 
i l’audició amb 
el nostre equip 
d’especialistes.  
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Record
LOCALS CLÀSSICS
Xicu Tarrés

El Bar d’en Xicu, el nom 
inicial del qual havia de ser 
La Casa del Sol Naixent. 

Recordat per més d’una generació, i a que als més joves 
els sona a llegenda: el Bar d’en Xicu, es va obrir el 1976 al 
carrer Alfons XII, actualment carrer de la Llibertat, en un 
edifi ci propietat del pare de Xicu Tarrés. Ben aviat es va 
convertir en el punt de trobada dels joves interessats en el 
rock: era un lloc per escoltar-hi la música que els agradava i 
descobrir-ne de nova. També era un aparador, especialment 
per a conjunts de la comarca. Paco Daranas recorda: «Al 
Bar d’en Xicu s’hi feien molts concerts. En aquella època 
era fàcil muntar bolos. Al migdia podies trucar a en Xicu i 
demanar-li si al vespre podíem tocar, i et deia que sí». Per 
la seva banda, Xavi Olivas defi neix el bar com «un espai 
musical de referència». «Hi podies anar amb els teus discos 
i te’ls deixaven punxar, era molt obert.»

EL BAR 
D’EN 
XICU
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A banda de la música enllaunada i els concerts, el bar estava obert a propostes artístiques de 
tota mena, com ara poesia i exposicions de quadres. Hi van tocar molts grups banyolins, com ara 
Lokus, H.H.H. o Kírlian. Al bar d’en Xicu s’hi congregava, segons Tarrés, «una fauna molt variada». 
Hi van passar des de celebritats com Xavier Cugat i Miguel Bosé, fi ns a les més variades tribus 
urbanes: quinquis, heavies, punks i membres del grup de motards Àngels de l’Infern. El bar va agafar 
anomenada arreu de les comarques gironines i s’omplia sempre. «Al fi nal, venia més gent de fora 
que de Banyoles, i no s’hi cabia».

Text: fragment extret del llibre 
“Mig segle de fressa. El rock i el 
folk a Banyoles i al Pla de l’Estany” 
d’Eloi Camps
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Ara que fa cinquanta anys que tinc vint anys estic molt esperançat mirant cap al futur, 
somiant que la nova generació dels nens i nenes de... 15 anys creixin una mica més i es 
preparin per a la presa del poder, el relleu de la revolució industrial i artística cap a un 
futur més creatiu, ecologista, net i honest on ningú s’embriagui d’ambició i possessió, 
on ningú manipuli el diccionari única i exclusivament a favor d’uns molts que ens han 
canviat els eterns valors per informacions maquillades amb paraules i qualificatius tan 
sagrats com: PRUDÈNCIA quan en realitat no s’atreveixen a dir: calla i estigues quiet 
o et caurà el pèl, o classificacions com VIOLÈNCIA DE GÈNERE quan haurien de dir: 
membres reconeguts de l’associació de indesitjables mal nascuts criminals assassins, 
amb l’única sentència aplicable per ells: cadena perpètua sense perdó.

GAS NATURAL (amb les papallones i les floretes incloses), quan en realitat haurien de dir 
gas tòxic i inflamable el qual, quan no es fan bé les revisions i els controls de les seves 
instal·lacions, explota i et mata.

PRODUCTE ALIMENTARI 100%100 NATURAL, quan haurien de dir: producte natural-
ment 100%100 manipulat amb substituts, conservants químics, colorants, saboritzants, 
embellidors... elaborats en cultius saturats de pesticides i fertilitzants perquè amb la 
rapidesa de la seva producció es pugui “nodrir” a baix cost el món sencer.

CRÈDITS A FONS PERDUT A L’ABAST DE TOTS ELS SOL·LICITANTS quan en realitat 
haurien de dir: concessió de crèdits exclusivament destinats als propis banquers i als 
seus “col·legues” i naturalment a l’únic lloc on es perden és al fons de les seves butxaques.

CONTRACTES AMB LLETRA MENUDA quan en realitat volen dir: contracte trampa 
amb la finalitat d’aprofitant la mandra per part de l’altra part en no repassar el contingut 
“d’algunes de les condicions pactades”. Així poder atracar i treure profit sense perdre 
els modals sempre fent cara de bona persona i per sobre de tot molt honrada.

Aquestes observacions són un tastet de les milers i milers que tinc disponibles per a la 
seva lectura, però el paper cada dia és més car i em veig obligat a concloure els meus 
comentaris no sense tornar a l’epicentre del nostre relat.

Un cop més faig una crida a educadors, pares, mares i avis perquè, entre tots orientem 
a les noves generacions. Posats en ells hi ha l’esperança d’un món millor. La bona comu-
nicació crearà una bona relació social.

Fem entre tots que es parli mirant als ulls fugim d’aquest món artificial on l’intercanvi 
d’emocions està en mans d’una màquina en forma de dolça rajola de xocolata quan en 
realitat és una fàbrica d’ones còsmiques malignes que l’únic que aconsegueix és anul-
lar-nos la humanitat i podrir-nos el cervell.

Relacionem-nos sense por, parlem cara a cara!!!
Gustau Adolf B.

Intencions cap a 
un món millor

FEBRER 2023 / L’AGENDA
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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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CURSOS, TALLERS, 
BIBLIOTECA, CASALS, 
CONCURSOS, ESPORT
BANYOLES

CURS DE SORTIDES 
ORNITOLÒGIQUES 2023
Enguany, Limnos amb col•laboració 
amb el museu Darder, organitza 
un curs basat en la didàctica de 
l’ornitologia. 
Objectius: 
•  Obtenir coneixements per 

observar i identifi car ocells 
•  Conèixer la biodiversitat 

avifaunística de Catalunya 
•  Conèixer els hàbitats i els llocs on 

trobar cada tipus d’ocell. 
•  Conèixer les temporalitats anuals 

per trobar cada tipus d’ocell. 
•  Transmetre bones pràctiques al 

camp i a la natura en general. 

Continguts: 
•  Taxonomia dels ocells 
•  Fenologia dels ocells 
•  La migració 
•  Interacció entre diversitat i 

hàbitats 
•  Tècniques d’identifi cació

Programa:
15/02/2023 (Introducció teòrica al 
Museu Darder) 
19/02/2023 (PN, Aiguamolls de 
l’Empordà) 

25/03/2023 (Secans de la plana de 
Lleida) 
22/04/2023 (PN, Aiguamolls de 
l’Empordà)
14/05/2023  (PN, Cap de Creus)
04/06/2023 (Tregurà)

Preu: 45 € (40 € socis/es de Limnos)
Més informació: www.
museusdebanyoles.cat / www.
limnos.org
Inscripcions: 
comunicaciommuseus@ajbanyoles.
org / limnos@limnos.org
Hora: 19:30 h
Durada sessió teòrica: 1 h 30 
minuts
Durada curs: 30 hores
Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder 
de Banyoles
Organitza: Limnos, Museu Darder 
de Banyoles, Ajuntament de 
Banyoles

BIBLIOTECA 
BANYOLES

BIBLIONADONS
Dalt del cel
Dijous 9 de febrer / 17:30 h / 
Biblioteca Comarcal / Gratuït

A càrrec de Creixent amb Art. El Sol, 
la Lluna i els estels tenen una màgia 
pròpia que atrapa els més petits i 
els fa despertar la seva imaginació. 

Mitjançant titelles i cançons,  expli-
carem què passa quan plou i fa sol, 
quin soroll fa el vent o quins colors 
té l’arc de Sant Martí.

CONTES EN ANGLÈS 
Story time
Dissabte, 11 de febrer / 12 h / 
Biblioteca Comarcal  / Gratuït
By BNY Language Corner. Contes 
de petit format perquè els més 
petits puguin gaudir de la narració 
de contes en anglès en un espai 
tranquil i agradable i, en acabat, 
podran pintar els personatges de les 
històries.

HORA DEL CONTE
Contes per perdre la por
Dijous 23 de febrer / 17:30 h / 
Biblioteca Comarcal / Gratuït

A càrrec de Gra de Sorra. Arriba 
un dia en què ve de gust posar-se 
a prova i sentir uns quants contes 
amb un toc de por i misteri. Apa, 
valents! us dediquem aquesta sessió 
especialment pensava per gaudir-ne 
i passar-s’ho bé.

Concurs 
Mensual / Biblioteca Comarcal
L’Endevinalla de la Rita
Qui l’encerta l’endevina!

FEBRER 2023 / CURSOS I TALLERS
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Per participar-hi cal emplenar, amb 
la vostra resposta, la butlleta que 
trobareu a la Biblioteca o enviar un 
correu electrònic a: biblioteca@
ajbanyoles.org indicant la resposta, 
el nom i cognom i l’edat. Entre totes 
les butlletes i els correus correctes 
sortejarem un llibre.
Per a nens i nenes fins als 11 anys.
SOC UNA RATA 
VOLADORA,
DE DIA DORMO PENJADA 
CAP PER AVALL
I DE NIT VAIG A SOPAR 
INSECTES PER LA VALL

NOVETATS 
FEBRER 2023

INFANTIL – FICCIÓ
Dagfrid. Agnès Mathieu-Daudé
Els gossos pirata: entre les urpes 
d’en Barbagat. Clémentine Mélois
Una masia. Alex Nogués

INFANTIL - CONEIXEMENTS
Entre màquines intel·ligents. 
Cosicosa
Soc el teu gat. Kasia Antczak
El tresor d’hivern. Angela Ferraro-
Fanning

NARRATIVA JUVENIL
El guarda-vies i altres contes de 

fantasmes. Charles Dickens
Joc de nit. Toni Cotet

ADULTS – FICCIÓ
Contes filosòfics. Voltarie 
Contra la nostàlgia. Maria Canelles 
Trabal. 
El passatger / Stella Marris. 
Cormac McCarthy. 

ADULTS – NO FICCIÓ 
Cartes a un jove investigador. 
Manel Esteller. 
Como el aire que respiramos: el 
sentido de la cultura. Antonio 
Monegal. 
La civilización de la memoria de 
pez: pequeño tratado sobre el mer-
cado de la atención. Bruno Patino

CÒMIC
El món de Sofia. Nicoby Vincent 
Zabus
Hierba. Keum Suk Gendry-Kim

CINEMA
Cinco lobitos. Alauda Ruiz de Azúa
Los jóvenes amantes. Carine Tardieu

MÚSICA
Complete Nocturnes. Chopin
Jazz at Massey Hall: The Quintet. 
Charlie Parker

Dissabte 4
Club de lectura Janosch amb el 
llibre: Mussol a casa, d’Arnold Lobel 
(COMPLET)

Dissabte 4
Club de lectura Carme Solé amb el 
llibre: Pa de núvol, de la Heena Baek 
(COMPLET)
EXPLICA’M UN CONTE: Piruleta 
ensucrada, de la banyolina Lurdes 
Masó i la il·lustradora Clara Ribas 
(+5). Hora: 17h

Dilluns 6
Club de lectura Roald Dahl amb 
el llibre: andanzas de un flautista 
llamado Tristràs, d’Iban Barrenetxea

Dimarts 7
Club de lectura E.A.Poe 
amb el llibre: L’assassina de Venècia, 
de Pol Castellanos (COMPLET)

Dimarts 21
club de lectura O.Wilde 
amb el llibre: Persèpolis, de la 
Marjane Satrapi (COMPLET)

Divendres 25
PARLEM DE.... Contes filosòfics, 
de Voltaire amb el seu traductor: 
Joan-Lluís Lluís. Hora: 18h

FEBRER 2023 / CURSOS I TALLERS

Preinscripció 2023-2024. Portes obertes i reunió 
informativa de l’Oficina Municipal d’Escolarització

Per a les famílies que inicien l’escolarització a I3, des de l’Oficina 
Municipal d’Escolarització (OME) us oferim una reunió durant la 
qual us informarem de com funciona l’escolarització a la ciutat així 
com aspectes bàsics de la preinscripció. La reunió serà dimarts 28 
de febrer, a les 8 del vespre a l’escola La Draga. Us convidem a 
assistir-hi.

Durant tot el procés de preinscripció podeu contactar amb l’OME per resoldre dubtes o obtenir més 
informació bé trucant al telèfon 972 581848, bé enviant un correu electrònic a educacio@ajbanyoles.org
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Dimarts 28
EN VIU I EN DIRECTE amb Joan 
Jordi Miralles presentant el seu 
llibre: El triomfador. Hora: 19:30h

TALLER
QUI TÉ POR DEL ROCK? (II)
UNA VISIÓ CULTURAL DELS 
ANYS 80, 90 I 2000

Dissabte 11, dissabte 18 i dissabte 
25 de febrer
Lloc: Ateneu - CMEM
Preu: 40 € cicle sencer / 15 € sessió
A partir de la tria de 10 temes 
musicals, Ignasi Julià dedicarà les 
sessions a fer un recorregut per la 
història del rock iniciant per la dèca-
da dels 80, la dels 90 i fi nalitzant als 
inicis del segle XXI.
Professor: Ignacio Julià, crític 
musical

MÚSICA I MOVIMENT EN 
FAMÍLIA
Iniciació musical per a nadons, 
pares i mares
Dirigit a nadons de sis mesos a tres 
anys. 
Professora: Mireia Monterde – 

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 + acompa-
nyant

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.banyo-
les.cat/inscripcio

TALLER
CRISÀLIDE

Nova activitat extraescolar de 
l’Escola de Natura adreçada a in-
fants i adolescents. Una proposta 
que integra natura i emocions.
Espai guiat per a descobrir-se, con-
nectar amb un mateix i expressar-se, 
amb la natura com a element de 
benestar i afavoridor de les compe-
tències emocionals.
Dinamitzen: Aina Salvador i Noelia 
Blázquez, educadores de l’Escola 
de Natura, titulades en psicologia 
i especialitzades en educació 
emocional.

Lloc: Escola de Natura de Banyoles
Dia i horaris: Els dimecres 
• Fruits: I4, I5 i 1r --> 17:00h - 
18:00h
• Fulles: 2n, 3r i 4t --> 17:00h - 
18:00h
• Escorces: 5è, 6è i 1r d’ESO --> 
18:30h - 19:30h 
Preu: 35 €/mes (Matrícula:15 €) 
Inscripcions obertes
Descomptes per a germans i famíli-
es nombroses i monoparentals.
Més informació i inscripcions al 
Tel. 972 58 13 16 - www.escolanatu-
rabanyoles.org

TALLER DE CAL�LIGRAFIA. 
L’ESCRIPTURA ITÀLICA
Dissabte 11 de febrer
10-13:30h
14:30-17:30h
50 € +5 € de material
Mínim 7 persones - Màxim 12 
persones
Inscripcions: info@sastrespape-
rers.com
Taller impartit per en Carles 
González “Tregraphia”. En Carles és 
un cal·lígraf banyolí actualment resi-
dent a Brussel·les. S’ha format a EAD 
Olot, La University of Sunderland  
(London) i la European Lettering 
Institute (Brugge).

I CONCURS JOVE DE DISFRES-
SES + MOSTRA DE DJ’S LOCALS
La COCU Jove organitza el dissabte 
11 de febrer, a les 22 hores, a la 

FEBRER 2023 / CURSOS I TALLERS
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Plaça de les Rodes es celebrarà el 
1r Concurs Jove de Disfresses. 
Hi haurà 3 categories de premis 
per equips: disfressa més original, 
disfressa més cutre i sorteig a Insta-
gram amb el hashtag #insfantastik 
(o #insfantastic).
També hi haurà mostra de DJ’s 
locals amb DjPIMPAM, Pdlantràpid i 
Comitè de DJ’s.
+ info: festesbanyoles.cat

PUNT LILA CARNAVAL
El Punt Lila és un espai de suport 
i assessorament per a qualsevol 
víctima o testimoni de qualsevol 
tipus de violència en l’espai d’oci 
nocturn que s’habilita durant les 
festes populars. El dissabte 11 de 
febrer, de 22h a 3:30h, a la Plaça 
de les Rodes hi haurà el Punt Lila de 
Carnaval.
+ info: plaestanyjove.cat

TÈCNICA D’OCUPACIÓ JUVENIL
Busques feina? Et podem ajudar! 
T’oferim orientació laboral, recerca 
de feina i formacions. Contacta 
amb la Roser! + info: 672 386 866 / 
rguiu@plaestany.cat / @promocio-
territorialccpe (Instagram)

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

CAL DRAC CENTRE 
COL•LABORADOR LABDOO
L’Oficina Jove del Pla de l’Estany 
– Cal Drac participa en la xarxa 
Labdoo. Labdoo és una xarxa social 
col•laborativa que té per objectiu 
donar una nova vida en l’àmbit esco-
lar a ordinadors portàtils reciclats. 
A Cal Drac en som centre col-
laborador, així que si tens un portàtil 
vell que ja no utilitzes porta’ns-el i 
ens ocuparem que qui en necessiti 
un i no pugui comprar-se’l l’aprofiti.

CASAL CÍVIC I 
COMUNITARI

Dijous Culturals/ Xerrada
La vida és sentir i moure’s ( no deixis mai 
d’avançar) 
a càrrec d’Àlex Florensa, psicòleg clínic. 
Dijous 9 de febrer a les 17 h a la sala 
d’actes del Museu Darder

Tallers organitzats per 
entitats:
Tao Kung : exercicis que combinen movi-
ments suaus, respiracions i estiraments. 
La pràctica ajuda a la millora de l’energia, 
l’equilibri i la coordinació. Organitza 
Silat de la Grulla Blanca. Divendres a les 
10.30 h
Taller de cuina del Marroc. Organitza 
Associació NUR. Divendres a les 18h
Vine a jugar a escacs. Cada dijous a les 
11h. No cal inscripció prèvia

Punt d’assessorament 
digital
T’ajudem en la renovació del carnet de 
conduir, donar-te d’alta de la Meva Salut, 
Certificat Digital, ...  Dijous de 9.15 a 14 h 
Demana hora : 9725735550 / 608 59 44 
42  Organitza Consell Comarcal de Pla 
de l’Estany

Oficina D’afers Socials i 
Famílies
Informació i orientació de les prestacions 
existents en matèria d’afers socials i 
famílies
Cal demanar cita prèvia: 900 400 012 

Horari: Dimarts, dijous i divendres de 
15h a 20h.
 Dilluns i dimecres de 16h a 20h
Adreça: C/Barcelona, 54 / Telèfon: 972 
58 07 41
INSCRIPCIONS: 
Whatsapp: 605 36 36 67

E-mail: puntomniabny@gmail.com
*Totes les activitats són gratuïtes

Activitats febrer 2023

ACTIVITATS FORMATIVES (amb 
inscripció prèvia)

Aplicacions Google
Curset destinat a persones que 
vulguin aprendre sobre les eines 
Google que ofereixen els seus 
dispositius mòbils. Coneixerem les 
funcions i característiques bàsiques 
de compartir, escriure o buscar 
informació i documents. Resoldrem 
els vostres dubtes.
Dies: dimarts 21, 28  i 7 de març
Horari: de 16:00 a 17:00.
Lloc: Casal de barri la Farga.
Adults.
Cal portar telèfon mòbil (android)

ACTIVITATS PER INFANTS I JOVES 
PUNT ÒMNIA

Taller TIC mensual
Cada més una proposta TIC per 
infants de 12 a 14 anys. Aquest 
més treballarem les aplicacions 
d’editatge de fotos i vídeo, perquè 
puguem compartir i fer créixer el 
nostre coneixement. 
Dia: dimecres 22 febrer
Hora: de 17 a19h.
Destinat a: ESO

Dia del joc de taula
Un cop al mes aprendrem a jugar 
a un joc de taula diferent. Apropa’t 
al Casal de barri de la Fraga i 
descobreix diferents jocs. Segueix 
les xarxes socials del Punt Òmnia de 
Banyoles.
Dia: Dimarts 28 febrer
Hora: A les 17:00 a 19:00h
Destinat a: joves d’ESO.

Just Dance Carnaval
Carnaval és sinònim de música i 
diversió. Què millor que acompanyar 
aquesta setmana màgica amb un 
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Just Dance ple de ritme, compartint 
noves i velles cançons? Vine amb 
algun detall de carnaval!
Dia: Divendres 17 febrer
Hora: A partir de les 17h
Destinat a: Joves ESO

Gimcana de Carnestoltes
Gimcana pel barri de la Farga que 
ens ajudarà a conèixer la història 
del rei carnestoltes i totes les seves 
tradicions. Aconseguirem totes les 
pistes?
Dia: Divendres 10 de febrer
Hora: A partir de les 17h
Destinat a: Primària 

ESPAIS D’ACCÉS LLIURE 
   
Aula Oberta
Ús lliure dels ordinadors amb el 
suport d’una dinamitzadora: deures, 
treballs, xarxes socials, correus...
● Primària i ESO:  De dilluns a 
divendres de 17:30h a 19:30h. 
Dijous tancat
● Adults:  De dilluns a divendres de 
19:30h a 20:00h. Dijous tancat

Tràmits en línia
Amb suport d’una dinamitzadora 
podràs realitzar:
● Diferents tràmits en línia amb les 
administracions. Cites prèvies, IMV, 
beques...
Horari: Dijous tarda. Demanar cita 
prèvia l’Àrea de benestar social 
Ajuntament Banyoles

la_martiriana
TALLER DE PINTURA SOBRE 
ESPELMES 

a càrrec de @mariamonegrop
En aquest taller aprendrem la simple 
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però divertida tècnica de pintar amb 
pintura acrílica sobre espelmes per 
a us decoratiu.

Ens inspirarem amb motius florals 
per crear diferents composicions i 
fer volar la imaginació.

• Dissabte 4 febrer
• Hora: 10.00 a 12:30
• Preu: 30€ (material inclos)

• Reserva la teva plaça!
611 494 603
lamartiriana@gmail.com

Activitats febrer

1 de Febrer
Inicia Grup de teràpia Gestalt. 
Horari Dimecres 18h a 21h/quin-
zenal.
Facilita Carina Coll
679382827.
Gestalt Banyoles.

10 febrer
Inicia Laboratori de la dona. 
Horari: divendres de 17h a 20h/
quinzenal. Facilita: Christelle Le 
Guillard. Lloc: Gestalt Banyoles

18 febrer
Taller de Constel.lacions Familiars 
i Quàntiques
Horari: 16h-20h
Facilita: Anna Freixa
Preu: 60€ constel.lar; participació 
gratuïta
Lloc: Gestalt Banyoles
Contacte: 650578415

25 i 26 de febrer
Taller de Veu, Color i Moviment 
Corporal.
Informació Teresa 677404049

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

Divendres 3 de febrer: 7h del 
vespre - Club de Lectura – Carta a la 
Reina d’Anglaterra de Vicens Pagès
Dijous 9 de febrer: 7:30h vespre 
– Xerrada: Alternatives energètiques 
a la llar. Per Ramon Caralt. 
Divendres 17 de febrer: Grup de 
Patrimoni
Dissabte 18 de febrer: 9h del matí
– Caminada matinal al Castell del 
Montgri.
Dijous 23 de febrer: 7:30h vespre 
– Xerrada : Presentació projecte 
tren-tram Olot-Banyoles-Girona. Per 
Ros Fernández i Ramon Caralt
Jocs de taula: de dilluns a dissabte, 
de 15 a 18 h.
Taller robòtica: cada dissabte, de 
11-13h i 16-18 h

ASSOCIACIÓ DE DONES 
LA VALL DEL TERRI
L’Associació de dones de la Vall del 
Terri us avancem que el divendres 
10 de març, per commemorar el 
“Dia Internacional de les Dones” 
tornarem a reprendre el “SOPAR DE

LA DONA” que amb motiu de la 
pandèmia Covid-19, no és va poder 
celebrar els anys 2021 i 2022.
Properament us passarem tota la 
informació Us hi esperem!!

PORQUERES

TALLER POESIA
Dimecres 15 a les 19:00h.
En el marc de la programació cultu-
ral de Rerelteló i concretament de 
l’obra El temps de les tortugues, la 
seva autora i intèrpret Dora Cantero 
impartirà a la biblioteca el taller La 
poètica dels objectes.

HORA DEL CONTE
Divendres 17 a les 17:30h. 
El monstre de colors

A càrrec de La Formigueta Curiosa.
Activitat adreçada a mainada a 
partir de 4 anys.

CLUB DE LECTURA
Dimecres 22 a les 19:00h.
Comentarem la lectura de Amor a 
l’art de Tània Juste. Premi Prudenci 
Bertrana 2021.

HORA DELS MÉS PETITS
Dijous 23 a les 17:30h. 
Sons per a nadons.
A càrrec d’Alquímia Musical.
Taller de massatge sonor adreçat als 
més menuts. 
Activitat adreçada a famílies amb 
infants de 0 a 3 anys.

ELS + PRESTATS DEL 2022
Coneixerem quins documents 
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van ser els més prestats del 2022: 
tant novel·la, llibres de coneixe-
ments, pel·lícules, contes infantils, 
còmics....

NOVETATS
A partir de l’1 de febrer la biblioteca 
amplia el seu horari: obrim també 
els dijous al matí de 10:00h a 
13:00h.

CASAL GENT GRAN 
PORQUERES

DIJOUS LLARDER 
Dijous 16 de febrer a les 15h al local 
social Caminada pel Pla de l’Estany i 
19h berenar-sopar al Local Social.  
Preu socis 10.-€, Preu no Socis 15.-
€. Cal portar coberts. 
Per apuntar-vos de l’6 al 15 de 
febrer.

DINAR I BALL DE CARNESTOLTES 
DEL CASAL DE LA GENT GRAN
Dissabte 18 de febrer a les 14h 
a Can Carreras. Dinar i ball de 
Carnestoltes.  Menú: Amanida, 
arròs, pollastre i botifarra, postres, 
cafè i gotes. 
Tot seguit ball (us animem a venir 
disfressats). Per apuntar-vos del 6 al 
15 de febrer. Preu socis: 15.-€ Preu 
no Socis 20.-€. 
Cal portar coberts.

TALLER ANUALS

CISTELLERIA
Constània i traça. Això és tot el que 
necessites per practicar una de les 
tècniques artesanals i tradicionals 
més antigues que encara existeixen 
avui dia. Atreveix-te a fer un cistell 
de vímet i presumeix d’un objecte 
únic fet amb les teves pròpies mans!

Horari: Dijous de 10 a 13 h
Preu: 50 € al mes
Lloc: Taller
Material no inclòs.

PORTÉS ACROBÀTICS I VERTI-
CALS – Bloc 1
Curs dirigit a persones que volen 
iniciar-se al treball de les verticals 
i als portés acrobàtics i també 
per aquelles que ja tenen una 
experiència prèvia.
Sessions: 27 gener, 17 febrer i 31 
març.
Horari: De 17 a 20 h.
Preu: 105 € tot el bloc 1.
Lloc: Aula 1 i Sala polivalent

DANCEHALL
El dancehall et permetrà expres-
sar-te a través dels moviments. 
L’Ingrid Morera sí que té power! Té 
moltíssima química amb la dansa, ja 
ho veuràs!
Horari: Dimarts de 19 a 20.15 h  
Preu: 30 € al mes
Lloc: Sala polivalent

inscripcions a 
www.centrecivicporqueres.cat

CAMÓS
CASAL DE LA GENT GRAN DE 
CAMÓS

DIJOUS LLARDER
Dia: dissabte, 18 de febrer de 2023
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Pavelló municipal de Camós
BERENAR: Amanida, pa amb 
tomàquet, carn a la brasa i postres 
Vi, aigua, cava, café i gotes
Cal portar plats, gots i coberts
Preu: Socis: 10 €  -  No socis: 12 € 
Inscripcions: 13, 14 i 15 de febrer, 
de 3 a 5 de la tarda, al Local Social

SERINYÀ              

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
DE L’ARTISTA MAR BRAMON
Dissabte 4 de febrer, a les 19 h

MOBILITY
Inici dimarts 7 de febrer, de 9.30 a 
11 h. A Càrrec de Leslie Rekow.
Treballarem la mobilitat articular 
del nostre cos amb exercicis actius i 
passius. 35€/mes

BALLEM SARDANES
Inici dimecres 1 de febrer, de 18 a 
20 h. A càrrec de Nuria Prat.
T’agraden les sardanes? Algun cop 
has tingut aquell impuls de sortir 
a ballar? Ja saps ballar-ne i vols 
aprendre a comptar?
Activitat gratuïta.

WE SPEAK ENGLISH
Inici 4 de febrer, d’11 a 12 h.
Grup1 -1r i 3r dissabte de cada mes
Grup 2 -2n i 3r dissabte de cada mes
Espai de conversa i 
perfeccionament lingüístic 
adreçada principalment als alumnes 
d’ESO i BAT, que volen practicar en 
la part oral i així expressar-se amb 
més confiança i fluïdesa.
Preu 20€/mes

FEM UNA CORAL 
Inici dijous 9 de febrer, de 20.30 
a 22 h.
A càrrec de Albert Mademont
De 10 a 99 anys, apunta’t a cantar 
i passar una bona estona aprenent 
tècnic i gaudint d’un repertori ple de 
cançons d’ara i de sempre.
15€/mes
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FEM UN CONTE IL·LUSTRAT 
Inici dijous 2 de febrer, de 18 a 20 h.
A càrrec de Roser Couso.
A partir de 12 anys.
35€/mes 

GESTIONEM LES FOTOS DEL 
MÒBIL
Inici dijous 9 de febrer, de les 19 a 
les 20 h. A càrrec de Martirià  Pages 
25€/mes

FEM DETERGENTS NATURALS 
Dissabte 4 de febrer, 10 a 13h.
A càrrec de Laura Sitjà 
En aquest taller aprendràs a 
fabricar de forma senzilla i casolana 
productes bàsics per netejar tota la 
llar. 35€ 

CREA UNA WEB DES DE ZERO
Inici dilluns 6 de febrer, de les 19 a 
20.30 h. A càrrec d’Ernesto Malo 

AUTONOMIA I LÍMITS
Dijous 2 de febrer, a les 19h.
A càrrec de SOAF del Pla de l’Estany.

SALA DE LECTURA 
FRANCESCA BARTRINA 
MARTÍ

CLUB DEL LECTURA 
Dimecres 15 de febrer a les 19.30h.
Comentarem el llibre 1984 de 
George Orwell.

CASAL D’AVIS

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Els dimarts i divendres, de 9 a 10 h, 
al pavelló.

GIMNÀSTICA DE REHABILITACIÓ
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 14 i 28, a les 15.30 h.
Passejades en grup per a la gent 
gran.
Activitat quinzenal.
Gratuïta.

FEM MÒBIL
Els divendres 10 i 24, a les 11.30 h
Activitat gratuïta

NATACIÓ
Dissabte 11 de febrer
36è Trofeu Josep Tresserras a 
Banyoles

WATERPOLO
Dissabte 4 de febrer
Absolut – CW Sant Adrià a Banyoles 
13.30 h
Diumenge 19 de febrer 
Juvenil – CN Premià a Banyoles 
12.00 h
Dissabte 25 de febrer
Absolut – CN Manresa a Banyoles 
13.30 h

PIRAGÜISME

Dissabte 25 de febrer
Campionat de Catalunya d’Hivern a 
Banyoles

38

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

Segueix-nos!

38
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Sabeu aquella sensació quan estàs de 
vacances i de cop sents algú parlar català i 
penses “són catalans!”? Això a mi em passa 
molt sovint, fi ns i tot massa. I no per tro-
bar-me catalans, per trobar-me banyolins! 
A TOT ARREU! A la universitat, visitant 
Lleida o parlant de cinema. A vegades, i 
amb perdó, n’estic farta de ser banyolina. 
A vegades m’agradaria ser com qualsevol 
altra persona que diu el seu poble i ja està. 
Senzill. 

A mi això de ser banyolina se’m fa bola, 
de tant en tant. És absolutament compli-
cat viure amb aquest hermetisme. És un 
hermetisme defi nit sobretot per fer saber 
a totes les persones que ens envolten que 
som de Banyoles. D’un lloc especial. Entenc 
que tot això que estic dient és força con-

LA MOGUDA 
DE SER 
BANYOLINA 

tradictori i no té molt de sentit, però jo, 
que visc amb mi mateixa, he de passar-me 
cada dia en aquesta balança i decidir què 
pesa més: ser banyolina o ser una persona 
normal. I no dic que no siguem persones 
normals. Ho som. El que vull dir és ser 
una d’aquelles persones que no va amb el 
seu poble per bandera d’una manera tan 
orgullosa. Un orgull que és el millor que 
tenim, però el que també ens converteix 
amb aquell tipus de persones que els diuen 
“no els podem treure de casa”. 

Però, llavors, sí que surts de Banyoles i no 
fas més que trobar-te a banyolins i gent 
que diu “esteu a tot arreu”. Com si fos una 
maledicció. Per a mi és com si fos una mare 
que veu el seu fi ll marxar sol a l’escola per 
primera vegada. Bé, això ho suposo. Però, 
ja ho enteneu, és un orgull curiós. Curiós 
perquè existeix una (petita, petitíssima) 
probabilitat que no conegui de res a la per-
sona banyolina en qüestió. Però, és que 
m’és igual. Si és de Banyoles, alguna cosa 
ja sé que té segur. 

En general és molt complicat sortir de 
Banyoles. Encara que ho facis, t’acabaràs 
trobant algú del poble, conegut o desco-
negut, i te’l miraràs amb bons ulls tími-
dament. 
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Tere Cànovas i Closa 
@terecanovas

Pg. Mossén Constans, 259 • Banyoles • Tel. 972 57 35 02 / 635 763 854
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CARNISSERIA I XARCUTERIA
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Vine a gaudir 

de la teva 

calçotada!!
Fem calçots 

cuits per 

encàrrec
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La bleda (Beta vulgaris) és una hortalissa que presenta una tija blanca, que s’anomena 
penca, i unes fulles grosses i lluents, normalment de color verd fosc. Descobrim-la!

El seu origen es troba a la costa del Mediterrani, al sud d’Europa i al nord d’Àfrica. Es cultiva 
des de l’època dels romans, tot i que ja es trobava a les taules dels egipcis, grecs i àrabs. Més 
tard, el seu consum va quedar reduït a persones amb menys recursos i animals. Actualment 
tothom gaudeix de les grans propietats nutricionals que ens ofereix aquesta verdura.

En relació als beneficis de les bledes, són un potent antioxidant gràcies a la seva riquesa 
en vitamines A, C, E, K, àcid fòlic i betacarotens; així com de minerals com el calci, el ferro 
(que en tenen més que els espinacs), el fòsfor, el potassi i el magnesi.

LES BLEDES
Nutrició
PROPIETATS NUTRICIONALS DE LES BLEDES

PURA FIBRA

 El seu contingut en fibra és útil per a combatre l’estrenyiment 
 Contribueix a prevenir el colesterol. 
 Calma els problemes digestius o intestinals.
 Millora la salut cardiovascular perque conté calci, magnesi i potassi.
 Té un efecte diürètic i alleuja les irritacions de les vies urinàries. 

BENEFICIS

Si creieu que les bledes són avorrides és hora de donar-los una altra oportunitat. Experimenteu, 
hi ha mil-i-una maneres de fer-les! Per començar, recomanem coure-les poca estona o fer-les al 
vapor per poder gaudir al màxim del seu sabor, ja que bullides és la manera que perden més gust, 
textura i nutrients. Tingueu en compte que les penques són més dures i per tant, necessitaran 
més cocció que les fulles. Proveu-les acompanyades d’un sofregit de ceba, panses i pinyons o de 
salses amb fruits secs. També se’n poden fer cremes o sopes, estofats o guisats, incorporar-les 
en sofregits, arrebossades, com a farcit en lasanyes o canelons, en croquetes, en quiches, i fins i 
tot, crues tallades ben finetes en una amanida.
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VARIETAT DE CEREALS I FARINES A GRANEL • PA ARTESÀ • FRUITA I VERDURA 
FRESCA • COSMÈTICA • PRODUCTES DE NETEJA PER LA LLAR • HERBORIS-
TERIA • SUBMINISTRAMENT AGRARI • MENJARS PER ANIMALS • PLANTERS

Ctra. d’Olot 7. Besal • Tel. 972 59 18 79 agrobotigabesalu@gmail.com

CENTRE DE JARDINERIA • Tel. 972 58 10 93
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ESPAI GRATUÏT PER INSERTAR EL QUE NECESSITES
Envieu el text al correu de: lagendabanyoles@gmail.com 
vàlid fi ns el dia 20 de cada mes

 COMPRA VENDA

VENC Equip de boxa 
infantil per estrenar. 
25€
Tel. 678 581 826

VENC Aparells de 
gimnàs a molt bon preu, 
en perfecte estat.
Tel. 680 187 414

VENC Bonsais a molt 
bon preu.
Tel. 972 57 14 56

VENC Televisió Sony 42” 
a molt bon preu.
Tel. 691 204 713

VENC Secadora d’ocasió 
a molt bon preu.
Tel. 691 204 713

 CLASSES    
 PARTICULARS

CLASSES particulars 
de piano amb o sense 
solfeig
Tel. 691 204 713

CLASSES particulars de 
dibuix, retrat, caricatura 
i pintura
Tel. 691 204 713

BUSCO professora 
d’anglès
Tel. 680 187 414

BUSQUEM 
PROFESSOR/A 
PARTICULAR per reforç 
de mates de 4t d’ESO. A 
Banyoles o entorn. 
M. Wts. 678 581 826

HISTORIADORA 
I ESTUDIANT 
DEL MÀSTER DE 
PROFESSORAT 
(actualment en 
pràctiques a l’Institut 
Brugulat) s’ofereix per 
a fer classes de repàs 
de socials, història, 
geografi a, història de 
l’art, fi losofi a, grec i 
llatí. Classes presencials 
i/o online i individuals 
i en grup. (Samantha, 
722183995)

 ANEM PER FEINA 

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

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

LLOGO casa a 
Camprodon, caps de 
setmana o per mesos
Tel. 972 57 14 56

GRUP MUSICAL 
busquem noia cantant 
preferentment amb 
coneixaments de piano
Tel. 691 204 713

PROJECTE MUSICAL 
busquem noies cantants 
amb ganes de viatjar
Tel. 691 204 713

NOIA
s’ofereix per cuidar nens 
i per neteja de la llar
Tel. 722 246 372 (Maria)

DONA
amb experiència busca 
feina de neteja i/o 
ajudant de cuina
Tel. 615 609 300

VOLS TENIR HORT A 
BANYOLES
Tel. 629 513 654

DESBROSSAMENTS
amb tractor de 
parcel·les, camps, 
boscos, etc.
Tel. 616 451 021 (Jordi)

M’OFEREIXO
per cuidar mainada o 
gent gran a Banyoles o 
rodalies
Tel. 671 264 736

JORDI PERRUQUER
nou horari. Dimarts a 
dijous: matins de 9 a 
13h, tardes de 15.30 a 
19.30h. Divendres: de 
9 a 19.30h. Dissabte de 
8.30 a 15h
Tel. 972 57 36 17

BUSQUEM
ofi cial de perruqueria 
a mitja jornada. enviar 
curriculum al 
Tel. 664 369 857

BOTIGA DE 
SEGONA MÀ, 
ANTIGUITATS 
I VINTAGE 

C/Badalona, 37 - 17820 Banyoles  
Mòb: 646 292 566  Fix 972 10 63 97

JARDINS 
A.CREUS

Manteniment i 
construcció de 

jardins, recs i poda, 
desbrossos i tales.
Tel. 630 265 354
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Ofertes publicades a Banyoles Ocupació a la última 
quincena de gener abans de tancar l’edició de 
febrer. Si hi esteu interessats accediu a: 
www.ocupacio.banyoles.cat

Educador/a per classes de reforç
Realització de classes de reforç a alumnes d’ESO. Jornada parcial (6h/setmana). 
Horari: dilluns, dimarts i dimecres de 16 a 18h.

Dependent/a
Atenció al client, assessorament i venda. Jornada completa. 
Horari: de dilluns a dissabte, de 9:30 a 13:30h i de 16:30 a 20h.

Auxiliar administratiu/va en el marc del Programa Treball i Formació Línia TRANS
Atenció al públic, tramitació i seguiment d’expedients administratius i suport al perso-
nal tècnic en les tasques de caire administratiu, entre altres. Jornada completa. 
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15h.

Assistent/a direcció
Tasques administratives i comptables, i gestió de l’agenda de l’empresa. Jornada 
parcial (25/h setmana). Horari: de dilluns a divendres de 8 a 13h.

Instal�lador/a – Muntador/a de granges
Instal·lació, manteniment i muntatge de granges a tota la província de Girona. Jornada 
completa. Horari: de dilluns a divendres de 7 a 15h.

Ajudant de cuina
Preparació de plats senzills de cuina tradicional catalana.
Horari: Jornada parcial (30h/setmana). Horari de divendres (tarda) dissabtes i diumen-
ges (tot el dia). Inclou caps de setmana

Cambrer/a
Atenció al client, servei de taules i barra, neteja del lloc de treball.
Horari: Jornada parcial (30h/setmana). Horari de divendres (tarda) dissabtes i 
diumenges (tot el dia).

JOSEP PADROSA
FUSTEr

Carrer Rubi i Ors, 50  (Pol. Ind. El Terri) 
17834 Porqueres

T 972 58 09 50 - M 654 85 79 50



70

C A N  B E R N AT
Menú diari i de cap de setmana

Cuina catalana, casolana.
Diumenge tancat.
C/ Santa Maria, 5 
17820 Banyoles

T 972 57 04 98 

R E S TAU R A N T 
TA B E R N A 
L A  PA R R A

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

R E S TAU R A N T 
L A  C A R PA

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

Q UAT R E  F O C S
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 

B A R  R E S TAU R A N T
B O R G O N YÀ

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

C A N  S E LVATÀ
Menjar casolà amb receptes 

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

17844 Cornellà del Terri
 info@canselvata.cat
T 972 59 40 80

L A  T R O B A D A .  B A R 
R E S TAU R A N T

Plaça U d’octubre
17832 Crespià

T 633 978 322

R E S TAU R A N T S  D E L  P L A  D E  L’ E S TA N Y

E L  B A R  D E L  C Í V I C 
G a s t ro b a r

Menjar a domicili o per emportar 
de dijous a dissabte 

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

T 661 798 191
70
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Arròs amb confi t d’ànec, foie i peres.

Neus SalaFestival a la cuina

Recepta:
1. Començarem posant una paella al foc i sense 

cap tipus d’oli escalfarem les cuixes d’ànec 
confi tades amb tot el seu greix, deixarem que 
es vagin atemperant i quan estiguin ben toves 
les retirarem de la paella i les esmicolarem. 
Reservarem.

2. Tot seguit, amb l’oli que ha deixat el confi t 
d’ànec farem el sofregit de ceba, all i els 
pebrots. Quan estiguin potxats posarem el 
tomàquet rallat, la sal, el pebre i una mica de 
sucre i deixarem reduir fi ns que quedi una 
salsa espessa.

3. Mentrestant anirem pelant les peres, les 
tallarem en quatre parts, les hi traurem el cor 
i les bullirem en un almíbar d’aigua i sucre 
durant 7 minuts. Les reservarem.

Ingredients: ( per a 3- 4 persones)

• 300gr arròs bomba
• 1 ceba
• 1 gra d’all
• 1/2 pebrot vermell
• 1 pebrot verd italià
• 2 tomàquets rallats
• 1l brou de carn
• 3 cuixes d’ànec confi tades
• 50 gr foie micuit d’ànec
• 2 peres
• sal, pebre
• sucre
• una branca de romaní

L’AGENDA / FEBRER 2023

4. Amb el sofregit apunt, serà el moment de 
tirar l’arròs, l’integrarem durant un parell de 
minuts i afegirem les cuixes d’ànec. 

5. Abocarem el brou ben calent, remanarem i 
deixarem coure uns 15 minuts a foc mitjà.

6. En els últims 5 minuts hi escamparem el foie 
d’ànec i les peres i acabarem la cocció al 
forn a uns 200º. 

7. Retirarem la paella del forn, la taparem amb 
un drap de cotó i una branca de romaní a 
dintre que li donarà un perfum especial. La 
deixarem en repòs 5 minuts. 

8. Ja la tindrem apunt per disfrutar.
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R E S TAU R A N T S  D E L  P L A  D E  L’ E S TA N Y

I R I S
Croisanteria - cafeteria

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

B A R  E L  C A P R I T X
Avinguda de Girona, s/n 

Cornellà del Terri.
Tancat diumenge tarda

T 972 59 47 70 

B A R  -  F R A N K F U R T 
T R A M V I A

Passeig de Mossèn Lluís Constans, 
278 Banyoles

T 972 57 53 90

C A N  P O N S
Plaça Major, 7

Banyoles
T  972 57 27 90

E L  TA P E O
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 

C A F E T E R I A  E L  R E M
Mn. Constans 186 baixos

Banyoles
T  629 421 935

B A R  P I Z Z E R I A  N U M I D I A
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

M A S  F E R R E R
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

P U N T  D E  T R O B A D A
E L  P O L Í G O N

MENÚ DIARI, RACIONS, SOPARS, 
ESMORZARS

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

C A F E T E R I E S ,  B A R S ,  D E  C O P E S  I  TA P E S
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C/ Paper, s/n Tel. 972 58 27 14
17820 Banyoles

PUNT DE TROBADA

EL POLÍGON

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

Menjar per 
emportar

MENÚ DIARI, RACIONS, SOPARS, ESMORZARS

A partir de les 7 de la tarda, 
cuina colombiana variada
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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...

FEBRER 2023 / GUIA COMERCIAL
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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

Fleca i Pizzeria
Pizzes artesanals amb farines 
ecològiques i productes bio.

Carrer Fontcoberta, 1 - Melianta
Tel. 972 57 85 53
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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@fi nquesbanyoles.com

fi nques 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@fi nquesmanel.com
www.fi nquesmanel.com

Instagram: @fi nquesmanel

Només es viu una vegada, 
nosaltres et mostrem on

Instaŀ ladors
I

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

info@barbabossch.com

INSTAL·LACIONS
I MANTENIMENT

Avda. Països Catalans, 240 
17820 BANYOLES (Girona) 

Tel. 972 57 23 69
administracio@clifel.cat

www.clifel.cat

Tel. 972 57 31 56 
/ 627 41 63 61 

C/ Hospital, 3 (costat plaça Major) 
BANYOLES

 INSTAL�LACIONS   
REPARACIÓ • REFORMA • NOVA 

INSTAL·LACIÓ
SERVEI TÈCNIC PROPI

FEBRER 2023 / GUIA COMERCIAL
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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@fi x.cat
www.fi x.cat

Pere - Albert
Tel. 972 575 664

Pg. de la Indústria, 56 
Banyoles 

ledserveis@gmail.com

EQUIPA 
EL MÒBIL
Especialistes en accessoris 

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

Avinguda Països Catalans, 19 
17820 Banyoles, Girona 

Tel. 659 46 63 03

Llibreria Papereria i 
Reclam publicitari

LL

Avda Països Catalans, 227
arxifesta@gmail.com

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

       Avda Països Catalans, 227 
          arxifesta@gmail.com 

              Tel. 972 57 53 10 

 MATERIAL ESCOLAR I D’OFICINA 

Obrim de dilluns a dissabte, matí i tarda 

  

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

 @llibrerialaltell

L’altell
Ens agrada 

llegir

IMPREMTA • COPISTERIA

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

i.palmada@gmail.com

Des de 1959

Moda
Roba per la llar

M

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

info@vimleather.com
www.lovelyfur.com
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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

Tallers
T

FEBRER 2023 / GUIA COMERCIAL
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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



al carrer
4 de març 2023

Per a més informació:
www.banyolescomerciturisme.cat

de 10h a 20h

2 x 1 museus
dte. a la tirona

vermut i tapes
…t’hi esperem!
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