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BANYOLES PER LA PAU / ATUREM LES GUERRES
Continuem la nostra denúncia de les guerres i de tot el mal que causen, 
especialment a les persones normals i corrents, anònimes d’arreu. Us 
volem informar que, al llarg d’aquests mesos de gener i febrer, a més del 
punt de reunió setmanal els dissabtes, hem fet sentir la nostra veu al ple 
municipal de l’Ajuntament de Banyoles, on es va aprovar per unanimitat la 
moció que hi vam presentar a l’últim ple del mes de gener. Podeu llegir-la 
(Suport a la iniciativa per la pau “Aturem les guerres”) a la plana web de 
l’Ajuntament. Així mateix, vam fer-nos sentir el divendres, 10 de febrer en 
la lectura dels Versots de Carnestoltes, a la Plaça Major, juntament amb al-
tres entitats. Vam voler incidir en el nostre missatge encara que fos en un 
to més satíric i descordat. Us informem que, a partir del mes de març, ens 
trobareu el mateix dia i a la mateixa hora a la Plaça Major! Sumeu-vos-hi!
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Grup de dones fent la bugada al rentador de l’estany de Banyoles. Les acompanya un 
home, en Meiu, que les fa riure posant-se a rentar roba. Autor: Manel Pigem Roset 
(1935). Arxiu comarcal, fons Consell Comarcal.

Dimecres, 8 de març, és el Dia de la Dona 

Treballadora. Us desitgem una molt bona 

jornada festiva i reivindicativa 
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 DITES POPULARS
Qui tingui força al braç, que cavi 

pel Març.
Si vols bona vianda, al Març podada 

i cavada.
Tota vinya estimada, al Març treballada.

Març ventós pel pagès és profitós.
De la flor que pel Març veuràs, poc fruit 

te’n menjaràs.
Març marçot mata la vella i la jove si pot.

Març marcer és un mentider.
El sol de Març porta refredats.

Hivern de molta gelada, molta fruita 
assegurada.

El calendari i 

el santoral

EL MES DE MARÇ
El dilluns 20 de 
març comença 
la primavera. 
La primavera 
assenyala  e l 
desvetllament 
de la naturale-
sadesprés de la 

hivernada. Els pobles clàssics, con-
seqüents amb aquesta idea de renai-
xement, feien començar l’any per la 
primavera. A França i Anglaterra, aixó 
va persistir fins als segles XVII i XVIII 
respectivament. La importància que 
fins a les hores tenia el món rural, 
estretament lligat a la naturalesa, 
justificava fer coincidir el canvi d’any 
amb el final de l’hivern i el seu inici 
amb el reviscolament dels vegetals 
i el retorn de la vida.

NOTES INFORMATIVES

Lluna plena: 7 març   –  Quart minvant: 14 març
Lluna nova: 22 març   –  Quart creixent: 29 març

El Consorci de l’Estany impulsa una 
prova pilot de gestió d’aiguamolls a 
través de la pastura amb búfals d’aigua
El Consorci de l’Estany ha dissenyat un pla destinat a la 
creació de làmines d’aigua obertes, gestió de les forma-
cions de canyissars, creació de petits prats i obertura de 
clarianes en els bosquets de ribera a través de la pastura 
d’aquests animals. 
Es tracta d’una espècie que s’adapta fàcilment a les zones 
humides amb presència de llacunes i canals d’aigua.

Diumenge 5 Sant Adrià
Diumenge 12 Sant Bernat

Dijous 17 Sant Patrici
Diumenge 19 Sant Josep

Divendres 24 Santa Caterina
Dilluns 27 Santa Lídia

Divendres 31 Sant Amadeu
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Cultura
La Generalitat 
adquireix obres amb 
segell banyolí d’Irena 
Visa i cabosanroque 
per la Col·lecció 
Nacional d’Art 
Contemporani

Cultura
El banyolí Miquel 
Aguirre, nou director 
del Museu Memorial de 
l’Exili

L’historiador substitueix Enric 
Pujol i aposta per acostar el 
MUME als centres educatius i 
fer pedagogia sobre la memòria 
històrica. Miquel Aguirre Oli-
veras (Banyoles, 1964) ha estat 
nomenat nou director del Museu 
Memorial de l’Exili (MUME) de 
la Jonquera, centre d’interpre-
tació de referència sobre l’exili 
republicà provocat per la Guerra 
Civil Espanyola. El nou director 
del MUME és llicenciat en Histò-
ria Contemporània per la UAB 
(1987), màster en organització i 
gestió d’empreses per la UPC.

Cultura
L’Ajuntament de 
Fontcoberta convoca 
la 40a edició dels 
Premis literaris Alzina 
Reclamadora

Adreçats a alumnes de 3r, 4t, 5è i 
6è de Primària; ESO; Batxillerat; 
i Cicles Formatius de Grau Mitjà. 
Els premis consistiran en un 
obsequi i vals econòmics que 
aniran des de 20€ fins a 90€. 
Serà el professorat dels centres 
els que trametin els treballs. La 
temàtica dels treballs és lliure i 
el termini d’entrega s’acabarà el 
27 de març.

L’AGENDA / NOTES INFORMATIVES

Escola Bressol
Banyoles projecta l’ampliació 
d’una trentena de places a l’escola 
bressol La Balca.

Societat
Canaleta homenatja el veí Joan 
Puigdevall amb una placa que 
recorda la seva tasca a favor del 
barri.

L’emergència cinegètica serà vigent 
fins el maig, període durant el que els 
caçadors ho tindran més fàcil per fer 
tràmits administratius

El Pla de l’Estany és un dels territori afectat per la 
sobrepoblació de senglars, on hi ha una població d’uns 
16 per km2. L’objectiu és arribar a una mitjana d’entre 4 i 
5 exemplars per km2 

Museus
El Museu Darder 
inaugura un nou mural 
on apareixen més 
de 130 espècies de la 
col·lecció
La creació és obra d’Olga Del 
Águila. La idea és reforçar la 
continuïtat del museu a la natu-
ra i de la natura cap al museu a 
partir de fusionar els dos espais i 
donar vida als animals dissecats.
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Activitats
Març
02 DIJOUS
        Santa Genara

CINC CèNTIMS DE CREACIÓ LOCAL / CINEMA
ODRADEK de Juli Suárez

Dijous 2 / 20 h / Auditori de l’Ateneu / 3€
Odraek és un símbol i el pretext amb què 
aquest documental segueix la creació d’un 
espectacle màgic que homenatja els orígens 
del cinema, amb els seus objectes i la seva 
simplicitat.

XERRADA 
Alternatives Energètiques a 
la Llar 
Dijous 2 de març a les 19.30 h
a la Porta del Mon de Banyoles, C Josep Maria
C/Josep Maria Bohigas, 30, baixos Tel. 872 07 22 11

XERRADES QUARESMALS 2023
“L’acompanyament en 
procés de mort” 
Dijous 2 de març
Com acompanyar en el dia d’avui a una persona 
i el seu entorn proper en aquesta situació 
íntima i important per ells.
Per Carme de Castro, metgessa
Lloc: Locals de catequesi de Santa Maria dels 
Turers (Carrer Navata,44 de Banyoles)
Hora: ¼ de 9 del vespre
Organitza: Parròquies de Banyoles i Delega-
ció Pastoral de la Salut de Girona

03 DIVENDRES
        Sant Medir

CONFERÈNCIA
Cicle Els divendres parlem 

L’AGENDA / ACTIVITATS
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Divendres 3 de març, a les 19h
Conferència Càntut: orígens i futur, a càrrec 
d’Albert Massip, mestre de música i un dels 
creadors de “Càntut” i Francesc Viladiu, co 
creador de “Càntut”.
Lloc: Tint (Sant Pere, 10 Banyoles)
En l’antiguitat, el fet de cantar formava part 
inseparable de la vida diària de la majoria de la 
societat. Era habitual i de tothom, i es cantava 
en l’àmbit públic i familiar.
Més info: cecbanyoles@cecbanyoles.cat

04 DISSABTE
        Sant Casimir

VISITA GUIADA
Visita al Parc Neolític de la 
Draga 
Dissabte 4  / 11.30 h
Entrarem dins les reconstruccions de les 
cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a 
dia d’un grup de pagesos i ramaders neolítics. 
Esbrinarem què menjaven, què caçaven, què 
cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 eu-
ros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hora
Entrades: museusdebanyoles.cat

ACTES 8M  
A l’Escola Camins 
Dissabte 4  / 11.30 h
Taller de biblioteca i gènere per a famílies 
(només persones adultes)
Monitoratge durant el taller per infants a partir 
de 3 anys a càrrec de Rejuga, on es faran acti-

vitats diverses amb temàtica al voltant de 8M. 
*Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 
*Subvencionen comissions de coeducació de 
les AFAs del Pla de l’Estany

PROMOCIONS
Gangues al carrer. 2X1 als 
Museus de Banyoles
Dissabte 4 de març
En motiu de les gangues al carrer, el Museu 
Darder oferirà un 2X1 en el preu de l’entrada. 
Més informació: www.banyolescomercituris-
me.cat

VISITA GUIADA
Itinerari de geologia urbana 
per Banyoles
Dissabte 4 de març  /10:30 h a 13 h / gratuït
Punt de trobada: Museu Darder (es farà una 
breu presentació introductòria al tema en la 
sala d’actes del Museu).
Un passeig per la ciutat tot observant i identi-
ficant més de 20 tipus de roques i fòssils que 
podem veure fàcilment en façanes i paviments 
de diferents habitatges i establiments de 
Banyoles.
Més informació i reserves: www.museusde-
banyoles.cat

MARÇ 2023 / ACTIVITATS
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ASTROBANYOLES
Taller d’Astronomia 4
Dissabte 4 de març 
Lloc: Llotja del Tint 
11.00h Taller de Terraforming Mars 
16.30h 1a ponència: Astrofotografia, amb 
l’Àngel Fajardo
17.15h 2a ponència: Què ens diu la llum de 
les estrelles?, amb en Carles Puncernau
Descans 30 minuts
18.30h 3a ponència: La llum invisible de les 
estrelles, amb l’Enric Figueras
19:15 4a ponència: Com fer un pastís de 
poma... des del principi, amb en Kilian Vindel
20.00h Sortida a fer observació nocturna al 
Pla de Martís, si el cel ho permet.

Informació i inscripcions: www.astrobanyo-
les.org / info@astrobanyoles.org

VERS L’ESTANy / RECITAL POèTIC
Carles Rebassa
Dissabte 4 de març / 12 h / Pesquera Gim-
ferrer / Gratuït
Des de Mallorca i Barcelona, Carles Rebassa 
(Palma, 1977) porta la seva poesia arreu dels 
Països Catalans, amb una obra que li ha valgut, 
entre d’altres el Premi Carles Riba 2018 per 
Sons Bruts i el Premi Gabriel Ferrater 2020 per 
El Caire Formentera.

TEATRE
AN-KI
Dissabte 4 de març, 18 h i 20 h / la Factoria 
d’Arts Escèniques / Preu: 8 €
AN-KI, de la companyia banyolina Ortiga, és 
una experiència teatral immersiva que propo-
sa diferents visions de la mateixa història en 
la qual es convida al públic a obrir els sentits, 
per viure un conte sobre la desforestació i les 
conseqüències que porta a l’entorn i als seus 
habitants.

05 DIUMENGE
        Sant Adrià

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Dia internacional de la dona 
Ajuntament de Cornellà del Terri

Diumenge 5 de març, 12h del Migdia
Lloc: davant Ajuntament de Cornellà del Terri
Lectura del manifest
Actuació musical amb el grup vocal Ennea
Pica pica per tothom

TEATRE
AN-KI
Diumenge 5 de març, 12 h, 17 h i 19 h / la 
Factoria d’Arts Escèniques / Preu: 8 €
AN-KI, de la companyia banyolina Ortiga, és 
una experiència teatral immersiva que propo-
sa diferents visions de la mateixa història en 
la qual es convida al públic a obrir els sentits, 
per viure un conte sobre la desforestació i les 
conseqüències que porta a l’entorn i als seus 
habitants.

L’AGENDA / ACTIVITATS
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LA PORTA DEL MÓN
Intercanvi de roba 
Diumenge 5 de març d’11 h a 13:30 h  
Ens agrada la idea d’intercanvi perquè signi-
fica que tu em dones a mi el que jo necessito 
i jo intento donar-te a tu, o a un tercer, el que 
li fa falta. Sense monedes pel mig, aplicant la 
lògica humana i social més elemental. 

L’intercanvi de roba pretén que portis roba en 
bon estat que no necessitis i que la deixis a 
La Porta del Món. Altres hauran fet el mateix i 
tothom podrà agafar el que necessiti. Cara a 
cara i amb el termini d’entrega més curt que 
hagis vist mai. 

C/Josep Maria Bohigas, 30, baixos Tel. 872 07 22 11

07 DIMARTS
        Santa Felicitat

XERRADES QUARESMALS 2023
“L’experiència cristiana 
de la mort”
Dimarts 7 de març / 20:15 h
Com viure el comiat des de la fe i l’esperança 
cristiana com a expressió d’agraïment.
Per Sebastià Aupí, capellà
Lloc: Locals de catequesi de Santa Maria dels 
Turers (Carrer Navata,44 de Banyoles)
Hora: ¼ de 9 del vespre
Organitza: Parròquies de Banyoles i Delega-
ció Pastoral de la Salut de Girona
 

TROBADA 
Els somnis parlen de 
nosaltres, de qui els somia
Dimarts 7 de març / 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

08 DIMECRES
        Sant Joan de Déu

ACTES 8M
A la Plaça Major de Banyoles
Dimecres 8 de març a les 18.30 h
Lectura del manifest.

INAUGURACIÓ
Exposició fotogràfica
Polítiques de Porqueres
Dimecres 8 de març a les 18.30 h 
Inauguració de l’exposició a la façana de la 
biblioteca Carles Fontserè
Del 8 al 31 de març del 2023
11a exposició fotogràfica del Dia Internacional 
de la Dona.

MARÇ 2023 / ACTIVITATS
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09 DIJOUS
        Sant Pacià

XERRADA / DIJOUS CULTURALS
Dreta extrema, dreta radical 
i populismes
Dijous 9 de març / 17h / Museu Darder
A càrrec de Salvador Martí i Puig. Catedràtic 
d’universitat en Ciències Polítiques a la Uni-
versitat de Girona. Més info: comunicaciomu-
seus@ajbanyoles.org; Tel. 972574467

TROBADA 
Els somnis parlen de 
nosaltres, de qui els somia
Dijous, 9 de març / 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

XERRADA
Teràpia Estructural a 
Porqueres
Dijous 9 de març - 19 h / gratuït
Amb demostració pràctica 
Reserveu plaça 616 431 328 Montse Teixi-
dor/monsavida@gmail.com/ sadeviure.com

CINEMA DOCUMENTAL – DOCS DEL MES
No Place Like Home
Dijous 9 de març, 20 h / Ateneu / Preu: 3 €
Una jove dona adoptada per una família noru-
ega vol reconciliar-se amb els seus orígens a 
Sri Lanka, un viatge existencial convertit en un 
clam anticorrupció.

L’AGENDA / ACTIVITATS

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
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10 DIVENDRES
        Sant Melitó

TEATRE OBJECTES
Costura
Divendres 10 de març a les 20.30 h / 
Centre Cívic de Porqueres / 10 €
“Podem cosir el nostre propi destí?”
Costura planteja aquesta i altres reflexions 
seguint el fil de tres generacions de dones.

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 
Sopar de la dona
Associació de dones la Vall del Terri 

Divendres 10 de març, 21h
CAN FONT DE BORGONYÀ
Cal Portar: plats, coberts, gots, beguda i pa. 
Un primer, segon o postres per compartir.
HI haurà còctel de benvinguda, cafè i cava 
per a totes!!
Espectacle del grup de PlayBakc de Po-
queres i Ball i Animació amb la Música de 
SUPERSÓ.
Sorteig d’un Xec Regal vàlid per dues 
persones al Centre Lúdic Termal MAGMA + 
SOPAR.

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
Recs: Banyoles i l’aigua

Divendres 10 de març, 20 h / 
Espai expositiu Can Tarradas
Comissari: Ramon Folch
Banyoles és filla dels recs. Durant més d’un 
mil·lenni, l’aigua de l’Estany, a través de quilò-
metres de recs, ha regat horts, mogut molins, 
fargues i adoberies, alimentat safareigs. Una 
formidable aventura ambiental, social, econò-
mica i urbanística.

CONCERTS DE JAzz
Sònia Sánchez 
i Núria Andorrà 
Divendres 10 de març (21 h, 5 €, 
a l’Espai Eat Art
La ballarina Sònia Sánchez i la percussionista 
Núria Andorrà formen un duet que transita 
totes les tessitures musicals.

DIA DE LA DONA TREBALLADORA
Tere Solà presenta: 
Sí, dona sí
Divendres 10 de març, a les 21h, al pavelló 
municipal de Serinyà.

MARÇ 2023 / ACTIVITATS
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COL·LECCIÓ 
PRIMAVERA 2023 

K AYROS

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

622 643 101
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11 DISSABTE
        Sant Eulogi

ACTIVITAT FAMILIAR
A la romana! Descobrim 
Vilauba  
Dissabte 11 de març   / 11:30h
Saps què és un triclini? I un larari? Vine a 
Vilauba i descobreix com vivien els habitants 
d’aquesta vil·la romana. Hauràs de buscar les 
pistes que et permetran esbrinar-ho... Al final 
de la visita, veurem la reconstrucció de la vil•la 
en 3D amb les tauletes digitals!
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 eu-
ros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Entrades: museusdebanyoles.cat

TAST DE CERVESA ARTESANA FEMINISTA
Bauma 8M: birra en femení
Dissabte 11 de març a les 11.30 h a La Sala 
de Camós  
En aquesta activitat, dirigida per Lorena 
Bazán, parlarem de [DONA & CERVESA] en 
passat, present i futur; amb un enfocament 
socioeconòmic que anirà des de la prehistòria 
fins a l’actualitat.
Com a fil conductor d’aquesta estona que 
passarem plegats, us proposem una conversa 

i un tast guiat de 5 cerveses d’estils diferents. 
Plantarem llavors que faran créixer la paritat 
cervesera.
Preu: socis 10€ no socis 14 €
Inscripcions: https://www.omnium.cat

VII Clàssic Pla de l’Estany – 
Cornellà del Terri  
Dissabte 11 de març 
Organitza: Clàssics la Vall del Terri

Dia internacional de la dona a 
Sant Miquel de Campmajor
Dissabte 11 de març
A les 11h: Espectacle de carrer interactiu i 
participatiu “Monòlegs a la plaça” a càrrec 
de Nus Cooperativa. Lloc: A la Plaça de les 
Escoles
Espectacle on reflexionem i passem del desig 
de fer alguna cosa per lluitar contra la violèn-
cia de gènere a l’acció. (Recomanat a partir de 
14 anys)
A les 13h: Dinar, compartint el menjar dut per 
cadascú. Lloc: Al local del Sindicat
De 16h a 19h – Dinàmiques i presentació de 
la Comunicació no Violenta. Al mateix temps 
a l’espai La Roqueta, curtmetratges que ens 
presenten la vida de diferents dones (activitat 
infantil). Lloc: Al local del Sindicat

MARÇ 2023 / ACTIVITATS
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VISITA GUIADA
A l’estudi taller Carles 
Fontserè
Dissabte 11 de març a les 12 h
Visita guiada a l’estudi taller del polifacètic 
artista Carles Fontserè. En aquesta visita el 
protagonista no serà en Carles Fontserè sinó 
la Terry Broch, qui va ser la seva parella vital 
i peça clau per entendre el treball i l’obra de 
Fontserè.
Tarifes: Entrada general: 4€ / Entrada reduïda: 2€
Consulta les condicions per saber si tens dret 
a gaudir de tarifa reduïda i/o gratuïta. ( Veure 
tarifes )
Inscripcions a www.porqueres.cat

MÚSIQUES MODERNES
Vic Moliner  
Dissabte 11 de març, 20 h / Ateneu / Preu: 
10 € anticipada / 13 € taquilla
Presentació oficial del disc Foc i endreces.
Cremem coses, n’endrecem d’altres, i així 
anem fent lloc per encaixar-hi tot el que vindrà

XERRADA / TARDES DE CIÈNCIA
Forats negres supermassius: 
els motors més potents de 
l’Univers
Dissabte 11 de març  / 19 h / Museu Darder i 
en directe per youtube
A càrrec de Mar Mezcua (Institut de Ciències 
de l’Espai - CSIC).
Es parlarà de forats negres supermassius, 
estel·lars i de massa intermèdia, així com so-
bre canibalisme galàctic i la seva relació amb 
la detecció d’ones gravitacionals, les quals 
ofereixen la millor prova de l’existència dels 
forats negres.

12 DIUMENGE
        Sant Teòfenes

SORTIDA
Conèixer el Pla de l’Estany. 
Camós
Diumenge 12 de març, a les 9.15h
Volta circular resseguint el Revardit per bos-
cos solitaris.
Seguirem la ruta no 3 del llibre Racons del Pla 
de l’Estany de Pere Llorens. El mateix autor 
ens guiarà aquesta sortida.
Lloc: Correus de Banyoles
Inscripció prèvia a www.cecbanyoles.cat 
abans del dia 9 de març.

L’AGENDA / ACTIVITATS
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ACTES 8M
Mostra d’Entitats Feministes 
del Pla de l’Estany 
Diumenge 12 de març / a la Plaça Major (Si 
plou es faria al pavelló de la Vila)
11:00h Explicació d’un conte i espai de joc a 
càrrec de Kincakau
11.30h. Taula de debat (Educar en la igualtat, 
estem avançant?) dins el programa “Històries 
d’aquí” de Ràdio-Banyoles, conduïda per les 
periodistes del programa “Històries d’aquí”. 
Berta Artigas, Helena Castellà, Laura Coma-
mala i Eva Ojalv.
13.30h. Dinar a càrrec de la Porta del Món. 
Cuscús de verdures i aigua=8€. Tiquets fins el 
9/03 a la Porta del Món, Can Pons i Can Padrés 
(clínica) . Cal portar plat, got i coberts.
15.30h. Cor feminista de l’Ateneu Obert de la 
Dona i de l’Ateneu Comacros.
16.30h.  Actuació teatral. Legki Yakaru.

CAMINADA
XXVII Camianda matinal pel 
poble de Bogonyà
Diumenge 12 de març
Hora: 9h Inici: veïnat de l’esglèsia de Borgonyà
Final: plaça major de Borgonyà
Entrepans i beguda al final del recorregut
Preu de l’esmorzar: 6€
Inscripcions: Eva Ros 699 739 266

MARXA SOLIDARIA
Serinyà Mas Casadevall
Diumenge 12 de març, sortida a les 10h, del 
pavelló de Serinyà  

Aquesta Marxa Solidària, organitzada per 
la Fundació Autisme Mas Casadevall i l’Ajun-
tament de Serinyà, es caracteritza per oferir 
als participants, dos tipus d’activitats: la Cursa 
Popular de 9,5 km i una marxa popular de 6 
km. Les inscripcions prèvies (www.cursespla-
estany.cat) van adreçades únicament per la 
cursa. Els interessats/ades en participar a la 
marxa a peu s’hauran d’inscriure el mateix dia 
de la prova.

TEATRE LA CONILLERA 
Mort a les cunetes
Diumenge 12 de març a les 18h a la Sala de 
Teatre la Conillera – Can Font de Borgonyà
+ info i reserva invitacions a www.cornelladel-
terri.cat

14 DIMARTS
        Santa Matilde

CLUB DE LECTURA
Distòcia  
Dimarts 14 de març  / 19 h / Museu Darder
De Pilar Codony. Aquesta és una història 
d’amor entres dues vaques. També és la histò-
ria d’uns quants parts complicats i de materni-
tats doloroses. I de moltes altres històries. És 
una història sobre decisions difícils. I és també 
una història de connexions inesperades.

MARÇ 2023 / ACTIVITATS
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16 DIJOUS
        Santa Lluisa de Marillac

CICLE DE CINEMA SOCIAL 
Llegaron de noche 
Dijous 16 de març  / 19:30 h  / La porta del 
món / Gratuït
Llegaron de noche (2022) explica la història de 
Lucía, l’únic testimoni de la matança de jesuïtes 
al Salvador en plena guerra civil, l’any 1989. 
C/Josep Maria Bohigas, 30, baixos 
Tel. 872 07 22 11

17 DIVENDRES
        Sant Patrici

VISITA GUIADA
Què ens expliquen els 
arqueòlegs de Vilauba?  
Divendres 17 de març  / 16 h / gratuït.
Jornades de portes obertes per a conèixer les 
darreres troballes a la vil·la romana de Vilauba. 
Els mateixos arqueòlegs de l’excavació ens 
faran  les explicacions sobre els treballs ar-
queològics que s’estaran desenvolupant i els 
resultats més destacats. 
Entrades: museusdebanyoles.cat

TEATRE
La pell fina 
Divendres 17 de març, 20 h / Teatre Munici-
pal / Preu: 15 €
Sala Flyhard. El Nacho i la Miranda, una jove 
parella de Barcelona, visiten uns amics que 
acaben de ser pares per conèixer el petit Jan.
 

18 DISSABTE
        Sant Salvador d’Horta

VISITA GUIADA
Tresors del monestir 
Dissabte 18 de març  / 11.30 h
El monestir de Sant Esteve de Banyoles, 
origen de la vila, alberga dues peces molt des-
tacables del gòtic català: el retaule de Santa 
Maria de l’Escala i l’arqueta de Sant Martirià. 
Aquestes joies del segle XV articularan la 
visita que ens permetrà conèixer també com 
era la vida al monestir.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 eu-
ros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Entrades: museusdebanyoles.cat

L’AGENDA / ACTIVITATS
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PRESENTACIÓ
Poema de Gilgamesh
Dissabte 18 de març  / 12 h / Museu Darder
Amb Lluís Feliu, Adelina Millet i Sam Abrams
Una de les obres més antigues i belles de 
la literatura universal compta amb una nova 
versió extraordinària en català. Els dos traduc-
tors, junt amb el prestigiós crític nord-americà 
Sam Abrams, ens parlaran d’aquest text 
immortal que narra les proeses de Gilgamesh, 
rei d’Uruk, i del seu company Enkidu, i on apa-
reixen ja les grans preocupacions de l’ésser 
humà de tots els temps.

CURSA
IX Milla urbana de Porqueres
Data: Dissabte 18 de març.
Lloc: Ajuntament de Porqueres.
Horaris: Recollida de dorsals a partir de les 
16:00h. Inici de competició 17:00h.
Preu: Federats 3 €, No federats 4 €. Mateix dia 
inscripcions amb 1 € de recàrrec.
Descripció: Cursa atlètica per categories de 
1609 metres en un circuit tancat. Sub-8 i Sub-
10 faran 804,5 metres. 
Inscripcions: 
Anticipades a www.esportsporqueres.com

FORMACIÓ
Formació Mòdul 1 
Teràpia Estructural a  
Porqueres 
Dissabte 18 i diumenge 19 de març 
Aprenem a alliberar dolor i generar benestar.
Informa’t 616 431 328 Montse Teixidor/ mon-
savida@hotmail.com/ sadeviure.com

MÚSICA ANTIGA
Jove Capella Reial
Dissabte 18 de març / 20 h
Auditori de l’Ateneu
LAGRIME D’AMANTE AL SEPOLCRO 
DELL’AMATA
Sota la direcció de Jordi Savall i de la Funda-
ció CIMA, la Jove Capella Reial està formada 
per joves cantants dedicats a la interpretació 
de la música històrica. En aquest concert, ens 
presentaran a través de Monteverdi la música 
que plora la mort de l’estimada. 

MARÇ 2023 / ACTIVITATS
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Amb l’essència de sempre, ens trobareu 
al carrer de la Canal, 38
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19 DIUMENGE
        Sant Josep

MARXA
Marxa dels 40 km
Entrega de dorsals: dissabte 18 de març 
de 15h a 20h a l’INS Pere Alsius (entrada pel 
passeig Dalmau).

Sortida: 7:00h del matí al Passeig Dalmau de 
Banyoles, davant de l’INS Pere Alsius. S’acon-
sella a aquelles persones que desitgin fer la 
ruta corrents dirigir-se a la part inferior de l’arc 
per tal de sortir en primeres posicions.

Inscripcions:
- La inscripció es farà només de manera online 
a través de la pàgina web del CEB www.centre-
excursionistadebanyoles.cat.
- No hi haurà inscripció presencial
- El preu de la Marxa són 15€ + 2€ persones 
no federades

VISITA GUIADA
Visita al Parc Neolític de la 
Draga 
Diumenge 19 de març  / 11.30 h
Entrarem dins les reconstruccions de les 
cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a 
dia d’un grup de pagesos i ramaders neolítics. 
Esbrinarem què menjaven, què caçaven, què 
cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 eu-
ros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hora
Entrades: museusdebanyoles.cat

MÚSICA
10a Vetllada musical de Sant 
Miquel de Campmajor
Diumenge 19 de març 
19h: Concert coral amb els grups: Coral Veus 
de l’Estany de Banyoles, Grup de Caramelles 
de Sant Miquel de Campmajor. 
Lloc: església de Sant Miquel de Campmajor
Gratuït

MARÇ 2023 / ACTIVITATS



21

CINEMA / CICLE GAUDí
Suro 
Diumenge 19 de març, 18 h / Ateneu / 4,5 €
L’Helena i l’Iván es proposen construir una 
nova vida als boscos d’alzines sureres, però 
sorgeixen punts de vista diferents sobre com 
viure a la terra, desafiant així el seu futur com 
a parella.

23 DIJOUS
        Sant Josep Oriol

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS 
Orlando  
Dijous 23  / 20 h / Biblioteca Comarcal 
by Virginia Woolf.
Virginia Woolf’s exuberant “biography” tells 
the story of the cross-dressing, sex-changing 
Orlando who beguins life as a Young noble in 
the sixteenth century and moves through nu-
merous historical and geographical worlds to 
finish as a modern woman writer in the 1920’s.
Moderator: Matthew Tree

24 DIVENDRES
        Santa Caterina

LLIURAMENT DE PREMIS
Premi Astrobanyoles 
de Recerca i Divulgació 
Científica
Divendres 24 de març  / 20 h / Museu Darder
Lliurament dels premis als guanyadors de la 
Tretzena Edició.

MÚSICA
Magalí Datzira
Divendres 24 de març a les 20.30 h / Centre 
Cívic de Porqueres / 10 €
“L’amor a la música a ritme de jazz”. Magalí 
Datzira és una contrabaixista, cantant i com-
positora barcelonina amb llarga experiència 
als escenaris. 

L’AGENDA / ACTIVITATS
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25 DISSABTE
        Sant Humbert

DIA MUNDIAL DE L’AIGUA
Exploradors de l’Estany 
Dissabte 25 de març  / 11 h / gratuït.
Punt de trobada: zona Banys Vells. 
Punt finalització: Museu Darder (el desplaça-
ment es farà a peu) 
Descobrirem tot el què ens amaga l’Estany i 
el seu entorn! Observarem els macroinverte-
brats que viuen a dins i sabrem perquè són 
importants. Després, tots junts, caminant, ens 
dirigirem cap al Museu Darder, on descobri-
rem i aprendrem un munt de coses més sobre 
l’estany. 
Entrades: museusdebanyoles.cat

ACTIVITAT DE L’EMMB
Contrabaixada 
Dissabte 25 de març Tarda
Ateneu-CMEM / Gratuït
L’Ateneu acollirà la trobada d’alumnes i pro-
fessors de contrabaix de diferents escoles. És 
una oportunitat per a donar a conèixer aquest 
instrument i compartir metodologies i música. 
L’activitat conclou amb un concert únic de 
contrabaixos.

MANÍPUL DE MANAIES 
IX SPQRtida jove 
Dissabte, 25 de març  / A les 6 de la tarda
Sortida a la Plaça de les Rodes.

26 DIUMENGE
        Sant Brauli

28a Mitja marató del Pla de 
l’Estany.
13a Volta a l’Estany de 
Banyoles.
Diumenge 26 de març
Un any més,  el 26 de març de 2023 el Club 
Natació Banyoles organitza una de les seves 
proves més veteranes: la Mitja Marató del Pla 
de l’Estany. A més, es recuperarà també la 13a 
Volta a l’Estany de Banyoles.

CAMÓS
XXXII Caminada Popular de 
Camós
Diumenge 26 de març  9 del matí // Pavelló 
Municipal de Camós
Caminada planera i apta per a tots els públics 
amb sortida i arribada al Pavelló Municipal en 
què gaudirem de l’entorn natural i el patrimoni 
cultural del municipi de Camós. El preu inclou 
un esmorzar de germanor a mig camí.
Preu: 5 euros (adults) i 3 euros (menors de 10 
anys). Inscripcions a la pàgina web de l’Ajunta-
ment de Camós a partir de dilluns 13 de març.
Inscripcions el mateix dia: 7 euros (adults) i 5 
euros (menors de 10 anys)

13a VOLTA A L'ESTANY
DE BANYOLES
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ESPECTACLE FAMILIAR
Els ocells ho fan, les balenes i 
les puces també
Diumenge 26 de març, 12 h i 17 h / La facto-
ria / Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla
Sabies que les cuques de llum brillen per 
seduir? I que els dromedaris es tiren pets per 
lligar? I que les tortugues seran femella o mas-
cle segons la temperatura del lloc on neixin? 

27 DILLUNS
        Sant Rupert

FESTA DE LA MARE DE DÉU 
DELS DOLORS
Tridu Preparatori 
Dilluns, 27 de març, dimarts, 28 de març i 
dimecres, 29 de març
A les 8 de vuit del vespre, Missa a l’església 
de Santa Maria dels Turers, predicarà Mn. 
Sebastià Aupí.

28 DIMARTS
        Sant Dorofeu

PRESENTACIÓ
Presentació del Pla 
Estratègic de Cultura de 
Banyoles
Dimarts 28 de març 8 del vespre
Auditori de l’Ateneu / Entrada lliure 
Després d’un any de treball, debat i reflexió, 
el primer Pla Estratègic de Cultura (PEC) de 
Banyoles arriba a les seves conclusions i al 
document final, que es presenta en un acte 
obert a tothom.

PREMIS
Entrega de premis Joaquim 
Palmada i Teixidor
Dimarts 28 de març, a les 19.30h
Acte de lliurament de premis. 
Lloc: Tint (Sant Pere, 10 Banyoles)

30 DIJOUS
        Sant Joan Clímac

TEATRE
Hamlet.01
Dijous 30 de març, 20 h / La factoria / 12 €
De Sergi Belbel, amb Enric Cambray.
És possible entretenir i fer riure el públic amb 
el Hamlet de Shakespeare? I tant!  Aquesta és 
la fita de Sergi Belbel, que ha reconvertit el pri-
mer acte de la tragèdia en una veritable stand 
up comedy. O caldria dir stand-up tragedy? El 
monologuista que narra de cara al públic tots 
els successos és Enric Cambray.

FESTA DE LA MARE DE DÉU 
DELS DOLORS
Tridu Preparatori  
Dijous, 30 de març
A 2/4 de 8 del vespre: Lliurament dels 
pendons en els domicilis dels pendonistes 
d’enguany:

MARÇ 2023 / ACTIVITATS
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El de la Congregació, a la Família Vilanova 
Brunsó.
El de la Germandat, a la senyora Kathy 
Oliveras i Teixidor.
—
IX SPQRtida jove A les 6 de la tarda. Sortida a 
la Plaça de les Rodes.

31 DIVENDRES
        Sant Amadeu

PROCESSÓ
Festa de la Mare 
de Déu dels Dolors  
Dijous, 30 de març
Parròquia de Santa Maria dels Turers
A la 1 del migdia: Missa Solemne
A les 8 del vespre: Celebració de la Missa
A les 9 del vespre: PROCESSÓ DE LA MARE 
DE DÉU DELS DOLORS que sortirà de l’esglé-
sia parroquial i seguirà l’itinerari habitual pels 
carrers i places de la població.

Parròquia de Sant Pere
a les 7 del vespre: Celebració de la Missa.

Consulta Informació del Manípul de Manaies de 
Banyoles per la Festa dels Dolors

L’AGENDA / ACTIVITATS
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01 DISSABTE / ABRIL
        Sant Hug

VISITA GUIADA
Visita al Parc Neolític de la 
Draga 
Dissabte 1 d’abril  / 11.30 h
Entrarem dins les reconstruccions de les 
cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a 
dia d’un grup de pagesos i ramaders neolítics. 
Esbrinarem què menjaven, què caçaven, què 
cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 eu-
ros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hora
Entrades: museusdebanyoles.cat

FIRA
32ena. Fira de Mans Unides 
campanya contra la fam
1 d’abril 2023, Banyoles plaça Major 
de 9 a 19 h.
VINE i col·labora, trobaràs quasi de tot. Recolli-
da prèvia al local de la farmàcia Alsius al carrer 
Hospital, 7 (davant l’antiga botiga de Peixos 
Frigola, els dimecres 15, 22 i 29 de Març.

ASSOCIACIÓ ONCOLLIGA CORNELLÀ DEL 
TERRI I PALOL DE REVARDIT
Diada de la flor
Dissabte 1 d’abril  / de 10 del matí a 2 del 
migdia Al costat de l’Ajuntament de Cornellà 
del Terri. Organitza: Oncolliga

Presentem una nova edició 
extraordinàriament especial, 
l’edició que ens permet fer 
un pas més enllà i seguir 
creixent!
—

El Recòndit perd 
l’etiqueta de festival i es 
converteix en una progra-
mació regular que proposarà 
24 dates amb 32 artistes als 
municipis de menys de 2.000 
habitants del Pla de l’Estany!
—
A més, mantenim l’aposta per 
un projecte lligat al territori, 
amb caminades i activitats 
paral·leles i que servirà per 
descobrir el privilegiat entorn 
natural que ens envolta.

MARÇ 2023 / ACTIVITATS
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Plaça de la Font, 5 Banyoles
Tel. 972 57 03 20

Brunyols de 
Setmana Santa



28Expo
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

EXPOSICIÓ – FLORS DE MAR BRAMON
A partir del 4 de febrer de 2023 / Can Xerric de Serinyà
Mar Bramon fa 26 anys que va nèixer a Banyoles i, tot i que s’de-
cantat per la psicologia com a professió, ha crescut en una família 
artistica. De petita veia l’avia pintant quadres molt colorits de flors 
i, més endavant, va començar a combinar-les amb el minimalisme 
propi del seu pare.

MÈXIC – COSTA RICA - BANYOLES 
De Cristina Sáez Ropero / Fins al 12 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.

DONES DEL MÓN, A BANYOLES. Exposició de Laura Roban
Del 17 de març al 17 d’abril / LA PORTA DEL MÓN
Laura Roban té trenta-tres anys i és filla adoptiva de Banyoles. Té una vitalitat que no se l’acaba, 
circumstància que la porta a ser una tastaolletes de manual i amb un talent innat per a l’àmbit artístic. 
Formada com a autodidacta i en cursos de la comarca, les seves pintures tenen com a eix transversal 
el feminisme i la dona. 

RECS: BANYOLES I L’AIGUA
Comissari: Ramon Folch / Espai expositiu Can Tarradas
Banyoles és filla dels recs. Durant més d’un mil·lenni, l’aigua de 
l’Estany, a través de quilòmetres de recs, ha regat horts, mogut 
molins, fargues i adoberies, alimentat safareigs. Una formidable 
aventura ambiental, social, econòmica i urbanística.

Inauguració
Divendres 17 / 18 h

Inauguració
Divendres 10 / 20 h

MARÇ 2023 / EXPOSICIONSMARÇ 2023 / EXPOSICIONS
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EXPOSICIÓ – WEARING ART, DE TÁNIA LI
Del 17 de febrer al 17 de març de 2023 / Show room d’art en Brut 
Gallery
Art en Brut Gallery, en commemoració de 50è aniversari de la 
mort de Picasso, reserva un racó de la galeria al geni malagueny al 
llarg de l’any.
Tània Li, dissenyadora de moda i creadora de la marca de roba 
‘FMRL’, de procedència ruso-ucraínesa i establerta a Girona, pre-
senta la seva primera col·lecció, dedicada a Picasso.

EXPOSICIÓ – LES 1000 CARES DE LES VIOLÈNCIES
Del 6 a l’11 de març de 2023 / Sala de Plens de l’Ajuntament de 
St. Miquel de Campmajor
Exposició: Les 1000 cares de les violències (material facilitat per 
l’Ateneu Obert de la Dona de Banyoles).
Horari: Es podrà visitar de 9.00h a 15.00h i el dijous romandrà 
oberta fins les 18.00. Organitza: Ajuntament Col·labora: Assem-
blea Feminista de St. Miquel de Campmajor

MARÇ 2023 / EXPOSICIONSL’AGENDA / EXPOSICIONS
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osExposició del 19è. Concurs de Dibuix i Pintura
Manípul de Manaies de Banyoles
Dissabte, 18 de març de 17 h a 20 h / Diumenge, 19 d’11 h a 13 h i de 17 h a 20 h
Lloc: Església de la Sagrada Família. Plaça de les Rodes, 28
ENTRADA LLIURE. Dilluns, 27 de març Darrer dia per lliurar les fotogra-
fies del 10è Concurs de fotografia digital a l’adreça de correu: fotografia@
manaiesbanyoles.cat

POESIA
De l’1 al 31 de març / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ DOCUMENTAL 
Reculls poètics per acompanyar el cicle Vers l’Estany i celebrar el Dia 
Internacional de la Poesia, el 21 de març

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA POLÍTIQUES DE PORQUERES
Dones al servei del poble. Exposició a la façana de la biblioteca Carles Fontserè
Del 8 al 31 de març del 2023. 11a exposició fotogràfica del Dia Internacional de la Dona
A Porqueres, 23 dones han estat al servei del poble treballant des de l’Ajuntament. En aquesta expo-
sició fotogràfica homenatjarem aquestes dones que des del 1987 fins a l’actualitat han format part del 
nostre consistori.

INVISIBLES, EROTITZADES O PROTAGONISTES?
Del 1 al 31 de març. Biblioteca de Porqueres
La representació de les dones als còmics. Mostra com han estat representa-
des les dones als còmics en els diferents moments històrics i els canvis que 
s’han produït pel que fa a la seva presència i als seus rols. Ofereix dades i 
elements per a la reflexió i la construcció d’una mirada crítica sobre els rols 
i els estereotips de gènere que es transmeten als còmics.

En aquestes dates de reivindicació dels valors de les dones (entre d’ altres coses), tenim 
el luxe d’ acollir el treball de @sarasavall i Alèxia Ros. 8 (buit), és una obra elegant i 
orgànica que trascendeix la fotografia i ens emociona profundament 

Inauguració
18 de març de 2023, 19:30h
Fins al 18 d’abril
La Local cooperativa de Banyoles
Carrer Sant Martirià, Placeta d’en Ges,1

MARÇ 2023 / EXPOSICIONS
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os LA REVISTERIA 
ARRIBA A 
SERINYÀ ELS DIES 
3 I 29 DE MARÇ

La iniciativa va 
néixer el 2020 
amb la intenció 
d’apropar les 
publicacions a les 
poblacions sense 
punts de venda de 
premsa

Els divendres 3 de març 
de 10 a 13h i el dimecres 
29 de març de 16 a 18h

La plaçeta dels Estudis l’any 1983, 40 anys de difèrencia amb la foto del costat, 
quan i passaven cotxes i si podia aparcar.

L’AGENDA / EXPOSICIONS

Foto Record
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Foto Record

Dona venent verdures al mercat setmanal a la plaça Major de Banyoles any [1970-1975].
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany. Col·lecció Lluís Martí

Vista de can Teixidor del Terme, amb una part de la família Brugada a l’era. Autor: Pere Rigau Abril 
(1900-1910). Arxiu Comarcal, col·lecció Lluís Martí.

32
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Treballadores de la 
fàbrica de les Saques, 
Can Gimferrer. Magat-
zem incendiat i recu-
peració del jute l’any 
1952. Arxiu Comarcal 
del Pla de l’Estany.

Natàlia Cubinyà 
Boschdemont 
fent la bugada al 
rentador de casa 
seva, ca la Pilar del 
rec. 1968.
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En el cens d’aquest any destaquen alguns valors 
atípics o rècords, com les 84 fotges censades, el 
valor més baix dels últims 20 anys. També es van 
localitzar 14 cabussets, un màxim històric, degut 
en part a l’obertura de vegetació que ha fet el coipú 
a les llacunes de Can Morgat. Per altra banda, 
continua consolidant-se la població de cigonyes 
hivernants, amb un altre màxim de 120 individus, 
que s’han deixat veure tot l’hivern sobrevolant Ba-
nyoles. La població d’ànec mandarí també segueix 
en ple creixement, amb un rècord de 37 exemplars 
(venint d’un de sol el 2021 i de 15 l’any passat). Fins 
al 2021 aquesta espècie no criava a l’Estany, però 
des de llavors cada any hi ha més parelles criant. 
Una xifra que demostra el potencial invasor de 
l’animal i caldrà veure com evoluciona.

El cens d’ocells a l’Estany 
detecta poques fotges i rècord 
d’ànecs mandarins, cigonyes 
hivernants i cabussets

NOTES INFORMATIVES

L’Ajuntament de Banyoles 
aprova el catàleg de botigues 
històriques

El catàleg inclou vuit comerços històrics de la 
ciutat propis de la primera meitat del segle XX que 
reuneixen un mínim valor formal d’interiorisme, 
disseny o, fins i tot, dels treballs artesanals que 
s’hi conserven. Entre altres, es preserven elements 
de mobiliari, aparadors o cartells propis d’èpoques 
com el Modernisme, l’Art Decó o racionalistes.
El catàleg incorpora establiments com les 
farmàcies Masgrau i Omedes, la botiga Can Mateu 
i Calçats Freixa, que mantenen l’activitat, i també 
altres que han reconvertit l’activitat com l’antiga 
farmàcia Boadella o Magatzems Figueras, que 
actualment són bars.  En el cas de la sabateria 
Freixa, actualment sabateria Roig, s’ha incorporat 
per protegir el cartell exterior obra de l’artista 
Josep Ponsatí.
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ESPECIAL ASSESSORAMENT, 
GESTIÓ, ASSEGURANCES I 
COMUNICACIÓ DIGITAL

En aquest Especial posem al vostre abast un seguit de molt bons 
professionals que teniu ben aprop i al vostre servei per assesso-
rar- vos i ajudar-vos en tot el que necessiteu. Estaran encantats!! 
És el que té practicar el Km 0!

Declaració Renda
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La possibilitat d’acomiadar 
un treballador en situació de 
baixa mèdica sempre havia 
suscitat una gran controvèr-
sia als jutjats espanyols, en 
la mesura en que en diver-
ses ocasions s’havia intentat 
per part d’òrgans judicials 
decretar la nul·litat d’un aco-
miadament d’un treballador 
en situació de baixa mèdica, 
entenent que l’acomia-
dament comportava la 
vulneració del Dret Fona-
mental a la no discriminació 
(art. 14 de la Constitució 
Espanyola). Aquesta línia 
doctrinal va ser descartada 
pel Tribunal Suprem i, per 
norma general, acomiadar 
un treballador de baixa mè-
dica sense causa justificada 
provocava la improcedència 
de l’acomiadament, no la 
nul·litat. 

La diferència entre les dues 
modalitats de qualificació 
d’un acomiadament és molt 
rellevant, doncs la primera 

(improcedència), permet 
a l’empresari limitar-se a 
abonar la indemnització per 
acomiadament improcedent 
(33 dies de salari per any 
treballat amb un topall de 12 
mensualitats), mentre que la 
segona (nul·litat), comporta 
l’obligació ineludible de 
readmetre al treballador al 
seu lloc de treball, abonar 
els salaris de tràmit (salaris 
que hauria percebut entre 
la data de l’acomiadament i 
la data de la Sentència) i, a 
més, haver de fer front a una 
indemnització per danys i 
perjudicis. 

Aquesta situació s’ha volgut 
regular de forma definitiva 
pel Govern espanyol amb la 
Llei 15/2022, de 12 de juliol, 
tot qualificant el fet d’estar 
de baixa mèdica com una 
situació potencialment dis-
criminatòria, és a dir, equi-
parant-ho a les causes de 
discriminació recollides a la 
Constitució Espanyola (ori-

gen racial o ètnic, sexe, reli-
gió, convicció o opinió, edat, 
etc.). Aquesta qualificació és 
transcendental, doncs està 
elevant a categoria de Dret 
Fonamental el fet d’estar de 
baixa mèdica, pel que qual-
sevol actuació contrària a la 
mateixa, és discriminatòria. 
Això implica que, a priori, 
des de l’entrada en vigor de 
la Llei 15/2022, si s’acomiada 
a un treballador en situació 
de baixa mèdica (sense cap 
causa disciplinària que ho 
justifiqui), l’acomiadament 
serà declarat nul per vulne-
ració del Dret Fonamental a 
la no discriminació.

Ara bé, el Tribunal Suprem 
s’ha pronunciat recentment 
al respecte, suavitzant la 
situació i indicant que no 
es pot equiparar de forma 
automàtica una situació 
de baixa mèdica amb una 
situació de discapacitat que 
entraria dins dels supòsits 
potencialment discriminato-
ris. S’haurà de valorar cada 
cas, i depenent de la malaltia, 
del temps de baixa o de les 
causes de l’acomiadament, 
es valorarà si realment l’aco-
miadament s’ha dut a terme 
per la situació de baixa mèdi-
ca del treballador. 

Des d’Assessoria Pagès, com 
advocats experts en Dret 
laboral especialitzats en 
empreses, els podem asses-
sorar a l’hora de valorar la 
viabilitat de l’acomiadament 
depenent de les circums-
tàncies de cada cas, per tal 
de minimitzar el risc de 
nul·litat.

ES POT ACOMIADAR 
UN TREBALLADOR 
QUE ESTÀ DE BAIXA 
MÈDICA?

Pere Espar Pagès
Advocat i economista a Assessoria Pagès S.L.P.

ASSESSORAMENT I GESTIÓ
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Horari de les oficines: de dilluns a divendres
Matins: de 9:00 a 14:00 hores | Tardes: de 16:00 a 19:00 hores

Tel. 972 57 51 11 • www.assessoriapages.com
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ASSEGUR WORLD, S.L.
Corredoria d’Assegurances 

Núm. reg. DGPF: J245GC

Av. dels Països Catalans, 130 Baixos 
 17820 Banyoles

Tel. 972 583 058        637 497 393
www.assegurbanyoles.com 

info@assegurworld.cat

Corredoria d’Assegurances

Josep Tubert i Llensa

- Carrer Llibertat, 58 - Baixos. 17820, Banyoles

Agent d’Assegurances Exclusiu
Núm reg. C046840299888R

- josep.tubert@agentes.catalanaoccidente.com

- T 972 571 261 - M 669 473 381 - F 972 575 169

Assegurança 
de cotxe

Assegurança 
de llar

Assegurança 
de salut

Protecció
jurídica familiar

ASSESSORAMENT I GESTIÓ
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www.gruptres.cat

Un equip de professionals
de confiança al teu servei

FISCAL · COMPTABLE · LABORAL

JURÍDIC-MERCANTIL

Llibertat, 33, baixos
17820 Banyoles

Tel. 972 55 41 06
banyoles@gruptres.cat

Ara també a Banyoles!

C/ Llibertat, 98 - 17820 Banyoles 
972 574 437

  659 649 471
www.mapfre.com/oficinas1724

ASSEFONT 1977 S.L.
Agència d’assegurances exclusiva de MAPFRE 
Assessors financers acreditats CD0058B17824566

ASSESSORAMENT I GESTIÓ
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I N A U G U R A C I Ó
E T  C O N V I D A  A  L A

DIVENDRES,
3 DE MARÇ 

19:00h

C/ Mercadal, 10
Banyoles

L a  t e v a  i m m o b i l i à r i a ,  a r a ,

a m b  l ' a s s e s s o r a m e n t  l e g a l

q u e  n e c e s s i t e s

T'hi esperem!
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Experts en ASSEGURANÇA CYBERRISC PER A PYMES. 
Consulta’ns sense cap mena de compromís

34 anys al servei dels clients de la nostra comarca

I-Segur Banyoles, Corredoria d’Assegurances S.L.
Av.Països Catalans 96 entsol A • 17820 Banyoles Tel: 972 57 19 96 
www.i-segurbanyoles.cat • info@i-segurbanyoles.cat

Els atacs informàtics són 
una amenaça cada vegada 
més real a qualsevol empre-
sa. S’estima que cada minut 
hi ha més de 1.000 atacs 
a tot el món, amb conse-
qüències cada vegada més 
greus (bloqueig dels nostres 
sistemes, petició de rescats, 
segrest de dades de clients, 
utilització del nostre correu o 
de la plana web per enganyar 
a tercers, apropiació de Fons 
dels comptes de l’empresa 
o dels socis, paralització 
de l’activitat de l’empresa 
durant dies i setmanes, 
robatori de documents de 
l’empresa per tal d’obrir 

ELS ATACS 
INFORMÀTICS I 
L’ASSEGURANÇA 
DE CYBERRISCOS 

crèdits a bancs estrangers…)
Només a I-Segur Banyoles, 
Corredoria d’Assegurances 
SL, trobaràs la pòlissa més 
completa del mercat per tal 
d’estar degudament protegit, 
amb les cobertures següents:

1) Resposta inmediata 
contra l’atac: Assistència 
técnica, negociació amb 
els Hackers i pagament 
dels rescats si calgués

2) Responsabilitat civil 
per seguretat a la xarxa, 
privacitat i multimè-
dia. Gestió i tramitació de 
l’expedient per la violació 

de la protecció de dades i 
de les possibles sancions.

3) Danys a sistemes 
propis i cobertura 
económica de la 
interrupció del negoci 

4) Ciberdelinqüència: 
Extorsió Cibernètica, frau 
per transferència de Fons 
i robatori d’identitat.

5) OPCIONALMENT: 
Ampliació de Ciberde-
linqüència: Ampliacio de 
frau per transferència de 
Fons, robatori d’identitat, 
robatori de Fons de comp-
tes de tercers, robatori de 
Fons personals, hacking 
telefònic i phishing.

Consulta’ns sense cap 
mena de Compromís, som 
experts en Assegurances 
Cyberrisc i disposem 
de les primes més com-
petitives del mercat i la 
cobertura més àmplia.

TEXT: I-SEGUR BANYOLES

ASSESSORAMENT I GESTIÓ
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Gestió Banyoles

Assessorament empresarial 
de confiança amb 
professionals altament 
qualificats i amb una 
amplia experiència. Oferim 
un tracte completament 
personalitzat i adaptat a les 
teves necessitats i horaris.

• Comptabilitat 
• Fiscal 
• Laboral 
• Assessoria ďempreses 
•Autònoms 
• Assegurances 
• Rendes

Av. Països Catalans, 23
17820 Banyoles
Tel. 872 006 163
Mòb. 683 537 407
gestiobanyoles@gmail.com

Ma Teresa Garcia
669 822 202

ASSOCIACIÓ CATALANA D’ASSESSORS FISCALS, COMPTABLES I LABORAL
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Incloure o no els empleats en un grup de Whatsapp és un dels dubtes que sorgeixen als 
empresaris.
Una resolució de l’AEPD estipula que sí que es pot incloure els treballadors en grups de Whatsapp 
oberts per l’empresa. La decisió prové d’una queixa d’un empleat que es queixava que el número de 
telèfon s’inclogués sense el consentiment en un grup de whatsapp creat per l’empresa. L’Agència 
veu com a “legítima” la inclusió del telèfon del treballador al grup esmentat, ja que el tractament de 
les dades personals es basa en l’execució del contracte de treball. Tot i així, sí que hi ha algunes 
excepcions per incloure els números de mòbil dels empleats en grups de Whatsapp, especialment, 
quan l’empresa lliura telèfons de la pròpia companyia als treballadors.
—
Hisenda es prepara per habilitar el cobrament automàtic d’impostos més enllà de les 
fronteres espanyoles.
Així ho estableix el TSJ de Catalunya en una sentència: els tribunals socials podran, en les seves 
sentències, elevar aquest tipus d’indemnització per acomiadament per sobre del límit establert ac-
tualment a la legislació laboral: 33 dies de salari per any de servei a la sentència empresa, fins a un 
topall màxim de dos anys de retribució. Tot això “per compensar els danys totals i els perjudicis 
causats” a l’empleat per la decisió de l’empresa. El tribunal explica que la seva decisió no és arbi-
trària, sinó que té la base legal a la normativa següent: el conveni 158 de l’OIT i l’art. 24 de la Carta 
Social Europea.

NOTES INFORMATIVES

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

SERVEI INTEGRAL
I ALTAMENT 
QUALIFICAT

AVUI, S.L.
assessoria

ASSESSORAMENT I GESTIÓ
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El Diccionari de l’Institut 
d’Estudis Catalans defi-
neix la paraula “digitalit-
zar” com a convertir una 
representació o un procés 
analògic, en un procés 
digital. A Interactiu ja fa 
més de quinze anys que 
facilitem la vida als nos-
tres clients ajudant-los a 
digitalitzar el seu negoci, 
però creiem que aquest 
procés va molt més enllà 
de passar del que és ana-
lògic a un format digital. Es 
tracta d’una manera de fer, 
de pensar i d’actuar que 
aporta grans beneficis a 
l’empresa, els seus clients 
i els seus treballadors. 

Amb la subvenció del 
Kit Digital, l’ajuda a fons 
perdut de fins a 12.000 €, 
impulsat pels fons Next Ge-
neration de la UE, perquè 
les empreses facin el pas 
al món digital, Interactiu 
vam acreditar-nos com a 
Agents Digitalitzadors, 
sota el nom KitDigital.cat. 
Volem ajudar-te a aprofitar 
al màxim la teva subvenció 
i ensenyar-te els múlti-
ples beneficis que poden 
aportar-te les nostres 
solucions digitals 100% 
subvencionables, i de les 

quals ja se n’han beneficiat 
més de 1.000 empreses. 

Som experts en creació i 
renovació de webs i boti-
gues en línia, i lluitem, des 
de fa més d’una dècada, 
perquè cap empresa es 
quedi sense web, oferint 
un servei proper, com-
petitiu i de qualitat. I per 
assegurar-nos que el teu 
web rep l’atenció que es 
mereix, oferim serveis de 
SEO i de SEO avançat 
per millorar-ne el posici-
onament als cercadors. 
Apareix a la vida del client 
quan més et necessiti!

Gràcies a la implementa-
ció de solucions com l’ei-
na de Recursos Humans, 
Facturació electrònica, 
Inventari, Projectes i 
Ordres de Treball, resulta 
molt més còmode i senzill 
tenir un control de tot 
el que passa a la teva 
empresa. Podràs accedir 
a tota la teva informació 
on, quan i com desitgis. 
L’emmagatzematge digital 
ajuda a guanyar temps, 
espai i diners! Apostem 
perquè les persones 
puguin focalitzar les seves 
energies a on aporten 

valor, i que la tecnologia 
s’encarregui d’automatit-
zar, controlar i monitorar 
tota la resta. 

Amb el nostre CRM, amb 
possibilitat d’incloure-
hi motors de reserves 
especialitzats en diferents 
sectors, podràs fidelitzar 
els teus clients, aprofitar 
totes les oportunitats de 
venda i tenir un seguiment 
detallat de totes les acci-
ons comercials que s’han 
realitzat amb cadascun 
d’ells. La utilitat de la digi-
talització no s’acaba amb 
els processos interns de 
cada negoci, també facilita 
el contacte amb els clients 
o col·laboradors, i ajuda a 
mantenir una bona relació 
de compromís i transpa-
rència amb tots ells.  

També som conscients 
del perill que pot supo-
sar deixar tota la nostra 
informació en mans de 
la tecnologia, i per això 
oferim opcions de ciber-
seguretat per plantar 
cara a totes les amenaces 
digitals!

La digitalització, a la pràc-
tica, ajuda a crear un en-
torn de treball productiu, 
fet que resulta una major 
rendibilitat de la inversió i 
un negoci molt més exitós. 
Si busques les millors 
solucions digitals 100% 
subvencionades pel Kit 
Digital, a KitDigital.cat 
som el kit de la qüestió! 

Aprofita al màxim els 
fins a 12.000 € del Kit 
Digital per digitalitzar 
el teu negoci

COMUNICACIÓ DIGITAL
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P l a ç a  T u r e r s 2 - 1 r 2 a
972 581 103

E S T U D I
O L I V E R
G R À F I C

COMUNICACIÓ

ESDEVENIMENTS

DISSENY GRÀFIC

MÀRQUETING DIGITAL

PÀGINA
WEB

CREACIÓ
CONTINGUTS

CONCEPTUALITZACIÓ

ANIMACIÓ

www.olivergrafic.com

Comunicació
Premis Carles Rahola 
de comunicació local

Hem tingut l’oportunitat de feli-
citar als banyolins Tino Soriano 
i Jordi Mariscot, guardonats 
amb els Premis Carles Rahola 
de comunicació local.
Tino Soriano va rebre el premi 
a millor iniciativa de comuni-
cació institucional pel treballl 
“Quaranta aniversari de l’escola 
Palau de Girona”, del Centre 
d’Educació Especial Palau, 
i Jordi Mariscot, el premi a 
Millor Informació digital per 
“Canvi de joc”.

NOTES INFORMATIVES

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Un mes entrant en el que brota una primavera naixent. Apareixen noves 
fulles que reemplacen aquelles altres que havien caigut en el terra per 
aportar aliments per una nova vida. Un cercle viciós, un cicle natural 
totalment fascinant. Nous aires, respirs, olors, més hores de sol, més 
vitamina D,… En fi, més llum a la foscor. Pretenem sortir de casa, deixar  
una curta (però aparentment llarga) hivernació. Com si tornéssim a 
néixer, sortim de l’hivern cercant joventut. Al·lèrgies, contagis, alegries, 
diversió, catarsis, una obertura que aparentment no té fi, en una realitat 
plena de contradiccions en els conflictes existents d’allò efímer que 
ens aferrem com si fos etern. Diem “no vull tornar a l’ho d’abans”, per 
acabar buscant sovint en l’ho d’abans... La primavera com a temps de 
canvi per refermar.

En aquesta última temporada he entès que si no pots ajudar a viure 
en allò que aprecies, no molestis en el que apareix com a mort en vida. 
Superar obstacles també és part de la primavera de la joventut. No 
sempre és possible dur a terme allò que volem fer, l’exercici  d’accep-
tar que no obtindrem el que desitgem en totes les circumstàncies. No 
tothom té la habilitat de cuidar-se per si mateix. Sumat a que estem 
en constants preses de decisió entre el que es correcte en un mateix i 
el que realment hem de fer. Primavera és aprendre i seguir endavant en 
la vida vivint en els propis somnis. Una amiga m’explicava que per ella 
“la joventut és per aconseguir els teus somnis, en la mateixa vellesa. 
Que si vols alliberar-te has de prendre una decisió.  Quedar-se significa 
crear fantasmes, renunciar a un somni, patir més.”  

La vida és fer, desfer i refer. Tornar a començar i llançar-se sobre el 
misteri, cap a una novetat, ampliant el propi refugi. Acabo per recordar 
una cita noble que m’acompanya en la joventut de la meva primavera. El 
psicòleg Carl Rogers deia: “m’adono que si fos estable, prudent i estàtic, 
viuria en la mort. Per consegüent, accepto la confusió, la incertesa, la 
por i els alts i baixos emocionals. Perquè aquest és el preu que estic 
disposat a pagar per una vida fluida, perplexa i excitant”. Un dia tot 
tindrà sentit. I  molt probablement ho descobriran quan no hi siguem. 
Nosaltres farem un molt bon bé en alimentar la terra per a fulles noves 
que esperem que puguin oferir possibilitat en vida. 

Miquel Sois
Youtube: sois_michaels  Instagram: @sois_michaels
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Esponellà 1

Arquitectura militar 
i religiosa

ESTIMEM EL PATRIMONI COMARCAL

Restes arqueològiques
Esponellà es troba sota la pre-
sència d’un castell que domina-
va la població. Abans, però, de 
comentar les restes d’aquesta 
arquitectura militar, fem un cop 
d’ull al camp de la prehistòria, 
perquè en el terme municipal 
d’Esponellà hi ha dos jaciments 
arqueològics, la cova Mariver i 
les Encantades. Són dues coves 
naturals utilitzades per fer-hi 
enterraments, on s’han trobat 
materials del neolític i de l’edat 
de bronze que es conserven al 
Museu Arqueològic Comarcal 
de Banyoles. Totes dues coves 
estan situades a Martís i cons-
ten en l’Inventari arqueològic 
de la Generalitat. Tenen també 
interès des del punt de vista de 
l’espeleologia. 

Arquitectura militar
En el municipi d’Esponellà 
trobem dos elements patrimo-
nials que han estat declarats 
BCIN (Bé Cultural d’Interès 

Nacional): el castell d’Espone-
llà i Can Bofí de la Torre. Tots 
dos són exemples notables 
d’arquitectura militar.

El castell d’Esponellà s’alça, 
alterós, en un turó que domina 
la població. Els seus orígens són 
molt antics. El castell es construí 
al segle XIII, a partir d’una torre 
de guaita del segle XI. Al llarg 
dels segles va anar passant a 
mans de diverses famílies: els 
Palera, els Corbera, els Munta-
nyà, etc. És conegut l’episodi de 
l’assassinat del canonge Pere 
Piferrer, rector de la parròquia, 
quan deia missa a la capella 
del castell, l’any 1647. Darrera-
ment s’hi han realitzat diverses 
campanyes d’excavació, que han 
posat al descobert algunes de les 
estructures del castell.  

Can Bofí de la Torre, situat al 
veïnat de Martís de Dalt, és 
una masia fortificada  d’origen 
medieval (s. XIV), molt 

reformada al segle XVIII, quan 
s’aixecà el portal barroc, amb 
una imatge de sant Narcís. 
Presenta diverses llindes i 
finestres d’origen medieval 
que, a l’interior, mantenen els 
festejadors. 

Béns Culturals d’Interès 
Local
Les tres esglésies parroquials 
del municipi són BCIL (Bé 
Cultural d’Interès Local):  Sant 
Cebrià d’Esponellà, Sant Iscle 
i Santa Victòria de Centenys 
i Santa Maria de Vilert. Totes 
tres són originàriament romà-
niques (s. XI-XII). Tot i que han 
estat molt transformades en 
segles posteriors, conserven 
encara finestres i altres ele-
ments de tradició romànica.

Hi ha altres elements reli-
giosos que també han estat 
declarats Bé Cultural d’Interès 
Local: l’ermita de Sant  Miquel, 
a Centenys, documentada 
ja al segle XVI i recentment 
restaurada per un grup de 
voluntaris; la capella de Sant 
Esteve, a Vilert, del segle XIV 
i reformada al segle XIX; i la 
creu de terme de Martís, dels 
segles XIV i XV, tot i que la 
creu que hi ha ara és una còpia 
de l’original, que es conserva al 
Museu Arqueològic Comarcal 
de Banyoles.

Dos edificis més són també 
Bé Cultural d’Interès Local: 
Cal Baró i la Torre de Vivet. 
Cal Baró, a Esponellà, és una 
masia del segle XVIII, que 
va ser propietat dels barons 
d’Esponellà i que actualment, 
restaurat acuradament, és la 
seu de l’Ajuntament. Per la 
seva banda, la Torre de Vivet, 
al veïnat de les Caselles, és un 
altre exemple notable de masia 
fortificada, d’origen medieval.

Jordi Galofré
Secció de Patrimoni del CECB

El castell d’Esponellà.



49

El Servei de Monuments intervé 
en la restauració, rehabilitació i 
conservació del patrimoni 
monumental.

Executa alguns dels projectes 
objecte de subvenció del Pla
de Monuments i fa el seguiment 
tècnic i econòmic de la resta
de projectes.

Disposa d’un equip tècnic i una 
brigada d’obres que poden 
intervenir de manera immediata, 
urgent o en llocs amb dificultats 
d’accés.

#

#

#

Protegim
el patrimoni
La Diputació de Girona
té cura del patrimoni històric
i monumental dels municipis

Intervencions del Servei de Monuments als muncicips 
(2022) (projectes, obres i ajuts per a inversions)

C

M

Y

CM
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CY
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Corria l’any 1963 quan uns socis del CEB, inspirats per la Marxa de 50 milles que els 
germans Kennedy havien organitzat als Estats Units, van voler exportar el model 
a Catalunya. Una caminada fins a Riudaura (Garrotxa) i retorn cobria un total de 80 
quilòmetres, possiblement sent la primera caminada de resistència organitzada a 
Catalunya inclús abans de la mítica Matagalls-Montserrat (1972). Però no va tenir 
l’èxit esperat i als dos anys es va rebaixar la distància a la meitat per a que fos més 
assequible per a tothom. Així doncs, l’any 1965 es va celebrar la primera edició de 
la Marxa dels 40km de Banyoles.
L’èxit va ser rotund i any rere any s’hi aplegava més gent provinent d’arreu de Cata-
lunya i de l’Estat espanyol, arribant a la mítica xifra de 9.114 inscrits a l’any 1980. El 
recorregut variaba cada any i mostrava els camins i pobles de l’entorn de la capital 
del Pla de l’Estany, com Borgonyà, Terradelles, Esponellà, Vilademuls, Fontcober-
ta, Galliners i Melianta. Amb el pas dels anys la participació va anar minvant fins a 
decrèixer als 175 en l’última edició, celebrada a l’any 1998.

Crònica
RECORD
Marxa dels 40 Km

Retall de premsa, any 1983.
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Agrienergia Labs és un nou projecte 
d’Agrienergia per apropar l’energia a la 
societat. 

És un projecte de proximitat per com-
partir el nostre coneixement i la nostra 
experiència al sector elèctric amb el nos-
tre entorn més proper.

La majoria de la gent té la idea que el 
sector elèctric és complicat, se senten 
aliens i el que volen és rebaixar la factura 
elèctrica sense més complicacions.
Des d’Agrienergia entenem aquest senti-
ment i recollim la necessitat d’apropar a 
la gent una cosa tan rellevant pel nostre 
dia a dia com és l’energia. 

Nosaltres pensem que és important 
entendre i controlar el consum elèctric, 
les possibilitats d’eficiència o els nous 
vectors de transició, com l’autoconsum, 
el cotxe elèctric o la flexibilitat, perquè el 
consumidor se senti propietari de la seva 
demanda elèctrica, i així pugui prendre 
accions per rebaixar la seva factura.

Però també és important apropar aquest 
coneixement de la manera més amigable i 
entenedora possible, per a realment obrir 
el canvi de model energètic a la majoria 
de la societat que vulgui participar.

I per això ja fa mesos que anem 
col•laborant amb entitats educatives, 
professionals, sectorials o socials, amb 
jornades, xerrades i projectes que inten-
ten donar el coneixement i les eines 
perquè el consumidor pugui decidir lliu-
rement, i amb tota la informació, el seu 

Agrienergia Labs

MARÇ 2023 / ENERGIA VERDA

paper en la transició energètica al menor 
cost possible.

Però Agrienergia Labs també és un pro-
jecte d’innovació, ja que l’eficiència es 
basa en la innovació, i la transició ener-
gètica o és eficient o no serà: Volem 
descarbonitzar l’electricitat, però sense 
perdre qualitat de vida ni assumir factures 
elèctriques desmesurades, és a dir, amb 
eficiència social i econòmica.

Així, a Agrienergia Labs també tenim un 
espai de reflexió i proactivitat, per a posar 
en marxa projectes pilot en temes que 
sentim que hem d’entendre bé o conèi-
xer millor abans de posar-los al servei 
dels nostres clients. Tenim aquest espai 
de desenvolupament de nous serveis 
energètics, que han de ser eficients pel 
sistema però també, i sobretot, pels nos-
tres clients.

En definitiva, posem en marxa Agrienergia 
Labs amb la il·lusió de poder retornar a 
la societat coneixement i experiència 
amb un doble vessant, per una part la 
divulgació i apropament de l’energia a la 
gent, i per altre la innovació i l’estudi, per a 
desenvolupar els nous serveis energètics 
de transició que siguin més eficients i 
útils pels nostres clients.

Si vols conèixer millor Agrienergia Labs 
pots consultar:

www.agrienergia.com/projecte_gada

Compromís – Persones - Energia
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PRESENTA

www.agrienergia.com/projecte_gada

CONEIX ELS NOSTRES PROJECTES!
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Em sap greu, però hem de repetir 
temàtica. I és que les feministes fa 
temps que no podem descansar, de 
fet, segles. Ens congratulàvem i saltà-

vem d’alegria quan es va aprovar la Llei sobre 
la Llibertat Sexual  el passat agost. L’alegria 
ens va durar poc quan ens vàrem adonar que 
amb aquesta nova Llei, un degoteig incessable 
de delinqüents sexuals veien les seves penes 
rebaixades i molts sortien de la presó. En aquell 
moment no vaig entendre res de res i em varen 
venir al cap grans preguntes, segurament les 
que molta més gent es fa. Com pot ser que 
aquesta Llei abaixi les penes? En tot cas, no 
s’hauria d’haver aprofitat la mateixa Llei per 
augmentar considerablement aquestes penes? 
Ningú va avisar, cap tècnic, 
cap lletrat, cap persona que 
sàpiga llegir, del que passaria?

Es veu que el món de les Lleis 
és molt complicat, però enca-
ra ningú m’ha sabut expli-
car com s’ha pogut cometre 
aquest nyap. Ja ho tenen això els nyaps! 
Però la nova Llei, en si mateixa no és dolen-
ta. L’aportació més gran que fa és que deixa 
enrere el concepte d’abús sexual i considera 
que qualsevol acte contra la llibertat sexual 
(amb violència o sense) és directament una 
agressió. I digueu-me dones que em llegiu! No 
us incomoda de vegades, per exemple, una mà 
no demanada sobre la vostra espatlla en un 
gest que pretén ser amistós? Deixeu-me que 
us digui que a mi, personalment, em molesten 
fins i tot els dos petons que s’han de donar sí 
o sí a qualsevol mascle que s’aturi a saludar-te 
mentre que si fossis un home, et saludaria amb 
una encaixada de mans. Jo vull triar a qui faig 
dos petons quan saludo a algú.

Però, ai las! El nyap s’havia d’arreglar i els dos 
partits del govern no es posen d’acord sobre 

LA LLEI DEL NOMÉS SÍ ÉS SÍ.
com s’ha de fer. Es veu que hi ha molts mati-
sos, em pregunto quins, es veu que no és tan 
fàcil, diuen... No ho entenc, tant costa canviar 
un parell de números, en aquest cas referit al 
nombre d’anys de les diferents penes?  No cal 
tocar res més! Però els senyors i senyores del 
PSOE no ho veuen així i s’han cansat d’esperar 
que Montero baixi del burro (diu que no ho 
farà) i proposen tirar pel dret, sense Unides 
Podem. I clar, com que necessitaran altres 
partits per aprovar la reforma hauran de girar 
el cap i mirar cap a l’altre costat. Ves que no es 
contracturin el coll...!

I els socialistes ens surten amb una reforma 
que va més enllà del canvi del nombre d’anys 

de condemna pels diferents 
esgraons i tornen al que tení-
em abans. És el que no es can-
sa de dir de manera insistent 
la ministra Irene Montero: 
es torna al codi penal de la 
manada. Segur que ho heu 
sentit, oi? Però és així? Ana-

litzem-ho. Intentaré fer-ho simple.

Primerament, cal dir que no es produeix un 
canvi de nom, el que abans era “abús” i que 
la Llei canviava a “agressió” continua sient 
“agressió. Fins aquí anem bé!

Però, ja hi som amb els “peròs” , es proposa 
una nova classificació d’agressió i ho dividim 
en dues parts:
• Agressió amb violència o intimidació.
• Agressió sense violència o intimidació.

O sigui, que tornem a la mateixa classificació 
que abans de la Llei, però li deixem el nom que 
volien els de podem a veure si així es calmen... 
El que abans era “abús” ara és “agressió sense 
violència o intimidació”. És allò del que el 
nom no fa la cosa. D’acord, sí, és negre! Però 

Carme Ferrando i Callís
Escriptora. Instagram: @carmeferrando_escriptora

MARÇ 2023 / L’AGENDA

“No us incomoda de vega-
des, per exemple, una mà 

no demanada sobre la 
vostra espatlla en un gest 
que pretén ser amistós?”
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si vols que n’hi diem blanc, n’hi direm blanc. 
I es queden tan amples! I com queda tot això 
del consentiment? Això és el que es posa en 
perill en aquesta reforma, malgrat els esforços 
en afirmar el contrari per part 
dels socialistes. 

Però a veure, no és un oxímo-
ron o una incongruència en 
si mateix això de l’”agressió 
sense violència o intimidació”. 
Si hi ha una agressió sem-
pre, sempre, sempre hi ha 
violència o intimidació. Si 
no, ja no és agressió: és consentiment. Una 
altra cosa és si aquesta violència deixa rastre 
al cos de la víctima. O sigui que si et violen 
a punta de pistola, no tindràs cap marca al 
cos, per tant, seràs classificada com a víctima 
d’agressió sense violència. I en aquest punt és 
on grinyola tot plegat.

Amb l’agressió sense violència o intimidació 
serà la víctima qui haurà de demostrar que no 
va donar consentiment. Com? No ho sé, però 
sí que queda clar que el focus, en un judici, tor-

narà a estar centrat en la víctima 
i de quina manera s’ha resistit. Si 
no hi ha marques evidents, ferides 
per dir-ho clar, es posa en dubte 
si hi va haver o no consentiment. 

De totes maneres, deixeu-me que 
us digui, que malgrat el nyap ini-
cial, s’ha de reconèixer la valentia 
de la ministra Irene Montero en 

les seves polítiques i la seva perseverança en la 
lluita feminista des del mateix govern. Defensa 
abrandadament els posicionaments seus i del 
seu grup polític i amb molta convicció. Malgrat 
que aquest grup polític no és ben bé de la meva 
corda, l’actitud i determinació de Montero  
mereix tot el meu respecte i admiració.

MARÇ 2023 / L’AGENDA

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

grupamr7@gmail.com
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Expliquen (els que fa anys 
que s’hi dediquen) que els 
cinemes Albeniz van venir 
un dia a estudiar una possi-
ble obertura d’una sucursal 
del cinema a Banyoles. No 
els van sortir els números i al 
final no van obrir cap sala.

L’oci juvenil (sobretot, a 
les ciutats petites) és clau 
per retenir talent jove 
a la ciutat. Fa uns anys, 
una personalitat banyo-
lina que donava premis 
a l’excel·lència a joves, va 
tancar el seu discurs final 
dirigint-se al guanyador i 
dient “volta pel món, aprèn, 
creix, forma’t… Però torna 
a Banyoles”. Com ho fem?

Últimament, s’ha produït un 
canvi en els hàbits de con-

OPORTUNITATS 
EN L’OCI JUVENIL

sum d’oci juvenil, que cerca 
alternatives als clubs i disco-
teques tradicionals. Aquest 
canvi de tendència s’ha 
produït per diversos factors, 
com ara la preocupació per 
la salut i el benestar, la cons-
ciència mediambiental i la 
demanda d’experiències més 
autèntiques i enriquidores.

Una oportunitat (que 
veurem si és bona o no) és 
la reobertura amb canvi 
de rumb de la discoteca la 
Nau. Abans de carnaval van 
anunciar una nova progra-
mació (que comença l’11 
de març) amb un canvi de 
persones, més entusiasme 
(per la renovació) i un canvi 
de model de l’oci nocturn 
que busca ser més responsa-
ble amb el jovent de la zona.

El jovent demanem una 
programació més diversa i 
inclusiva que inclogui, per 
exemple, concerts en directe, 
actuacions teatrals o projec-
cions de cinema a Banyoles? 
Qui sap. L’Ajuntament de 
Banyoles hauria d’obrir-se un 
compte de Tiktok per vetllar 
per l’oci juvenil amb perso-
nes del municipi? No, però 
no seria estrany veure-ho.

La comissió de la Festa 
Major de Banyoles està 
organitzant un debat elec-
toral centrat en plantejar el 
model d’oci dels banyolins i 
banyolines. Un punt de vista, 
és clar, centrat en el paper 
de les entitats a la ciutat.

Tocarà parlar-ne i se’n parla-
rà durant els propers mesos. 
Per escoltar les diverses 
propostes que en tenen els 
grups que es presentaran a 
les eleccions municipals i 
veure cap on anirà Banyo-
les els propers anys i veure 
quin talent podem retenir 
al municipi seduint-lo amb 
una proposta adequada.

Cap partit tindrà la solu-
ció màgica al problema: si 
no la va tenir els cinemes 
Albèniz qui ens assegura 
que la pugui tenir ningú? 
Els cinemes Albèniz no se’n 
van sortir i van haver de 
tirar la tovallola. A Banyo-
les, podrem permetre’ns 
perdre més oportunitats 
de reviure l’oci juvenil?

Guillem Lloret i Triola
@lloretitriola

UN BANYOLES CRÍTIC
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JOSEP PADROSA
FUSTER

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

T 972 58 09 50 - M 654 85 79 50

CENTRE DE JARDINERIA • Tel. 972 58 10 93

38

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

Segueix-nos!

39 BOTIGA DE SEGONA 
MÀ, ANTIGUITATS I 

VINTAGE 

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

Programa:
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

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Dijous 2 de març / 17 h / Biblioteca 
Comarcal 
Un petó de mandarina

d’Eulàlia Canal
Conductor: Xavi Garcia 

HORA DEL CONTE
Dijous 9 de març / 17:30 h / Bibliote-
ca Comarcal
BIBLIONADONS / Gratuït

Toca - Toca

A càrrec de Pepa Contes
Edat recomanada: de 0 a 3 anys

Dissabte 11 de març / 12 h / 
Biblioteca Comarcal
CONTES EN ANGLÈS / Gratuït
Story Time

A càrrec de BNY Language Corner
Edat recomanada: a partir de 4 anys.

Dijous 23 de març / 17:30 h / 
Biblioteca Comarcal
HORA DEL CONTE / Gratuït
L’olla dels records

A càrrec de La Senyoreta
Edat recomanada: a partir de 3 anys.

CONCURSOS
De l’1 al 30 de març
XVII CONCURS INFANTIL
Per Sant Jordi un Punt de 
Llibre!

MARÇ 2023 / CURSOS I TALLERS
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Dues modalitats: 
DIBUIX i POESIA
El tema del dibuix i del 
poema són totalment lliures. 
La tècnica també (colors, 
retoladors, pintures, etc.)
Els poemes hauran de ser breus: 
rodolins (dos versos que rimen) o 
haikus (tres versos: 4-6-4)
 
Calendari
De l’1 al 30 de març: període de 
temps per a fer el dibuix i/o el poema 
i entregar-lo a la Biblioteca.
De l’1 al 17 d’abril: període de 
la votació popular dels dibuixos i 
dels poemes que més agradin dels 
seleccionats pel jurat professional.
Dissabte, 23 d’abril, Diada de Sant 
Jordi, a les 12h del migdia, just 
abans de començar el conte, es 
donaran a conèixer els guanyadors i 
les guanyadores dels concurs.

Els poemes i els dibuixos 
guanyadors s’editaran en forma 
de punt de llibre per a la Biblioteca.

 
Mensual / Biblioteca Comarcal
L’Endevinalla de la Rita
Qui l’encerta l’endevina!
Per participar-hi cal emplenar, amb 
la vostra resposta, la butlleta que 
trobareu a la Biblioteca o enviar un 
correu electrònic a: biblioteca@
ajbanyoles.org indicant la 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.
QUIN ATABALAMENT,
GASTO LES SABATES DE 
CENT EN CENT,
I EL DIA QUE 
M’ENTREBANQUI
TINDRÉ UN BON 
ACCIDENT!

NOVETATS 
MARÇ 2023

INFANTIL – FICCIÓ
De mica en mica: contes tradicio-
nals per a primers lectors. Noemí 
Fernàndez
Nina i Milo. Marianne Dubuc
Al revés. Florence Hinckel

INFANTIL - CONEIXEMENTS
L’Abracadabrant enciclopèdia de 
bruixes i bruixots. Bernard Villiot
Les bruixes. Cécile Roumiguère
Il·lusions òptiques. Fosforo

NARRATIVA JUVENIL
L’amenaça verda. Roger Tarrés
Com la bogeria em va explicar el 
món. Dita Zipfel
L’Hora dels mosquits. Jose López
Nosaltres som ara i aquí. Jostein 
Gaarder
Skandar i el lladre de l’unicorn. A. 
F. Steadman
Tots dos moren al final. Adam 
Silvera

ADULTS – FICCIÓ
Em menjo els versos. Angela 
Marinescu
L’escuma. Helena Guilera Recoder. 
Mi libro madre, mi libro monstruo. 
Kate Zambreno. 

ADULTS – NO FICCIÓ 
No-coses : canvis radicals del món 
en què vivim. Byung-Chul Han. 
Quan la vida ens dol: construir la 
salut mental i recuperar la felicitat  
Jaume Funes
Zoocities: animals salvatges a la 
ciutat. Joëlle Zask.

CÒMIC
La Noni i el complot de les flors 
Sole Otero
Taller d’interpretació Nick Drnaso

CINEMA
Alcarràs. Carla Simón
Promesas de París. Thomas Kruithof

Dissabte 4: club de lectura Carme 
Solé Vendrell amb el llibre “Temps 
de Haikus” - COMPLET - 

Dissabte 4: En viu i en directe amb 
Gemma Ventura. Premi Josep Pla 
amb el llibre “La llei de l’hivern”. 
Hora:12h 

Dissabte 4: Explica’m un conte 
amb Roser Capdevila (il·lustradora 
de les tres bessones). Hora: 17h.

Divendres 10: En viu i en directe 
amb Piti Español i el seu llibre 
“Memòria de tots tres”. Presenta 
Matthew Tree. Hora:18:30h

Dissabte 18: En viu i en directe 
amb Clàudia Cedó i Nono Moreno 
presentant la novel·la gràfica d’Una 
gossa en un descampat. Hora:12h 

Dimecres 22: En viu i en directe 
amb Txell Feixas i el seu darrer 
llibre “Aliades” Hora: 19:30h

Dissabte 25 de març: En viu i en 
directe amb Xavier Bosch i el seu 
darrer llibre “32 de març”. Hora: 12h

Divendres 31: En viu i en directe 
amb J. N. Santaeulàlia presentant 
el nou llibre ‘Un viatge en tren. De 
Shanghai a Sant Petersburg’. Hora: 
18:30h

MARÇ 2023 / CURSOS I TALLERS

BLAU D’ART BANYOLES
TALLER PER A JOVES
Dissabte 4 de MARÇ 

Taller d’aquarel.la amb l’artista, 
dibuixant i il.lustradora 
@delphinelabedan a @blaudart
Per info i inscripcions:
delouvie@gmail.com
691 317 817
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CURSOS FORMATIUS DE L’ATENEU

BASKET BEAT
MOVIMENT, ART, EDUCA-
CIÓ I ACCIÓ SOCIAL

Període: Dissabte 4 de març
Horari: De 9 h a 13 h
Preu: 30 €

4 ACORDS, UN MUNT DE 
CANÇONS CURS D’UKE-
LELE PER A TOTES LES 
EDATS

Professor: Pau Vila
Data: dissabtes 11, 18 i 25 de març 
de 2023
Horari: de 10 h a 11:30 h
Preu: 60 € - 45 €/famílies EMMB

MÚSICA I MOVIMENT EN 
FAMÍLIA
INICIACIÓ MUSICAL 
PER A NADONS, PARES I 
MARES

Professora: Mireia Monterde – 
Projecte Mamacrea

Horari: Dilluns de 17 h a 17.45 h o 
de 18 h a 18.45 h
Període: D’octubre de 2022 al 29 de 
juny 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 al 25 de 
maig de 2023
Preu: 20 €/mes

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

CURS MONITOR/A 
LLEURE
Per Setmana Santa torna una nova 
edició del Curs de Monitor/a de 
Lleure a Cal Drac. De l’1 al 10 d’abril 
(i cap de setmana del 15 i 16) a 
l’Oficina Jove, en horari de matí i 
tarda i per només 300 euros!
+ 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 

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.

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

CASAL CÍVIC I 
COMUNITARI
•  Iniciació a l’atenció plena: respi-

ració i cos dimecres a les 19.30h
•  Aquarel·la botànica dijous a les 

17.30 h
•  Aeròbic dilluns a les 19.30 h
•  Cuina saludable dimarts a les 

18.45 h 
•  Aprendre a tocar la guitarra 

dimecres a les 17.15 i a les 18.20h
•  Estiraments dimarts a les 9.15 i a 

les 10.45 h
• Cançons de Taverna dimarts a les 

10.30 h
•  Estimulem els sentits dimarts a 

les 15.45 h
•  Hipopressius dijous a les 10.25 i 

a les 11.35 h

PREINSCRIPCIONS 
Del 20 al 31 de març Info: presencialment 
al Casal Cívic i Comunitari Banyoles o 
trucant al 972571162

BEQUES TALENT MUSICAL EMERGENT INSCRIPCIONS OBERTES
Fins el dia 10/03 o fins a esgotar les places, s’obren les inscripcions pel programa 
de beques de Refugi de Músics en col·laboració amb el Centre Cívic de Porqueres.

@/refugidemusics    @civic_porqueres
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Dijous 9 de Març a les 20h
AUDIOVISUAL I XERRADA:
El món màgic de les Munta-
nyes amb ESTER SABADELL
Ha assolit 3 dels 8.000 del 
planeta (Nanga Parbat, Broad Peak 
i Manaslu) i ha format part de nom-
broses expedicions, des de Líbia a 
l’Antàrtida. 

INICIACIÓ A L’ESCALADA 
ESPORTIVA 24 i 25 de MARÇ
Curs exprés on aprendrem les 
tècniques bàsiques de progressió 
i gesticulitat, les maniobres de 
reunió, material bàsic, consultar 
ressenyes i molt més!
A càrrec de la guia Luz Sturm
Inscripcions fins el 15 de març.

CENTRE 
EXCURSIONISTA 
DE BANYOLES
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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

ACTIVITATS FORMATIVES 
(amb inscripció prèvia)

Iniciem-nos al món de 
Google
Coneixerem les principals funcions 
de les eines Google (buscador, 
Gmail, Drive, Calendar). Eines que 
ens ajuden al nostre dia a dia a com-
partir i emmagatzemar informació. 
Resoldrem els vostres dubtes.
Dies: dimarts 28 febrer, 7, 14 i 21 
de març
Horari: de 16:30 a 17:30.
Lloc: Casal de barri la Farga.
Adults.
Cal portar ordinador portàtil si 
se’n té

Recursos feina
Espai per cercar feina als principals 
webs de feina. S’ajudarà a les per-
sones a entrar dins les aplicacions 
i entendre les ofertes de feina, així 
com d’aportar la documentació 
correcte.
Dies: Cada 1er i últim dimarts de 
mes
Horari: de 15:30 a 16:30
Lloc: Casal de barri de la Farga
Adults inscrits al DIE
Cal portar la documentació per 
poder accedir als portals de feina

MARÇ 2023 / CURSOS I TALLERS



63

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 març
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 març
Hora: A les 17:00 a 19:00h
Destinat a: joves d’ESO.

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
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XXI CONCURS DE FOTOGRAFIA 
DE LA NATURA 

“VEGETACIÓ DELS AMBIENTS 
AQUÀTICS”

Exposició: Banyoles: Museu Darder estiu 2023 
Girona: Facultat de Ciències UdG tardor 2023

Lliurament de fotografies: 
www.cecbanyoles.cat 

Termini: 1 de maig de 2023

Dotació:
primer premi 400 € 
premi Pla de l’Estany 250 €
premi entitats 250 € 
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CORNELLÀ 
DEL TERRI
ACTIVITATS DE L’ATENEU 
LA VALL DEL TERRI

Dijous 2 de març: 7h del vespre - 
Club de Lectura – LA CASA DE FOC, 
de Francesc Serés. Amb l’assistència 
de l’autor

Divendres 17 de març: Grup de 
Patrimoni

Dissabte 18 de març: 9h del matí 
CAMINADA GOLA DEL TER-ESTARTIT. 
Caminada planera.  
Opció de dinar de restaurant, en 
acabar.  Per inscripció, 622741588 
(telèfon de contacte de l’Ateneu)

Dissabte 25 març: CALÇOTADA. 
Primer aniversari de l’Ateneu. 
Per inscripció, 622741588 ( telèfon 
de contacte de l’Ateneu)

Jocs de taula: de dilluns a dissabte, 
de 15 a 18 h.

Taller robòtica: cada dissabte, de 
11-13h i 16-18 h

PORQUERES
LLIGA TERRITORIAL DE 
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Data: Diumenge 26 de març.
Lloc: Pavelló municipal 
Horari: A partir de les 9:00 hores.
Descripció: Campionat de 
Gimnàstica Artística escolar, amb 
la participació de les comarques 
de l’Alt Empordà, Baix Empordà, 
Garrotxa, La Selva, Gironès, Pla de 
l’Estany, Ripollès i Cerdanya. 
Organitza: Consell Esportiu Pla de 
l’Estany – GAP
Més info: www.ceplaestany.cat
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CASAL ESPORTIU DE 
SETMANA SANTA
Dates: Dies 3, 4, 5 i 6 d’abril.
Lloc: Escola l’entorn i Pavelló. 
Horari: De 9 a 13 hores. Opció de 
bon dia i dinar.
Preu: 9€/dia 3 o més dies, 13€ dies 
solts.
Edats: De P2 A 6è. Activitats adap-
tades a totes les edats.
Organitza: ATB Porqueres.
Inscripcions i informació: Pàgina 
web www.esportsporqueres.com, 
fins el dia 29 de març.

VOC. Versió original 
en català
Divendres 3 a les 19:30h. Cossos en 
moviment
Òmnium Pla de l’Estany acollirà la 
mostra i premis de curtmetrages en 
versió original en català.Aconse-
gueix l’entrada a voc.cat . Activitat 
oberta a tothom.

CLUB DE LECTURA 
DE TEATRE
Divendres 10 a les 19:00h.
Comentarem la lectura de Hamlet de 
William Shakespeare.

HORA DEL CONTE 
+ TALLER FRIDA KAHLO
Dilluns 13 a les 17:30h. Petita i gran
A càrrec de Creixent amb Art.
Què tenen a veure Frida Kahlo, Coco 
Chanel, Amelia Earhart o Agatha 
Christie? Doncs que les quatre van 
ser unes dones extraordinàries i que 
van destacar dins del seu entorn 
professional. Dones úniques, llui-
tadores, revolucionàries, valentes, 
enginyoses i que han inspirat i 
segueixen inspirant molta gent. 
L’espectacle va seguit d’un taller 
creatiu sobre Frida Kahlo.

CLUB DE LECTURA 
+ VISITA AUTORA
Divendres 17 a les 19:00h.
Comentarem la lectura de Com 
llunes de Saturn de Mercè Saurina; 
a més comptarem amb la visita 
de l’autora per tal d’aprofundir en 
l’obra. Emma Suy amb la guitarra.

CLUB DE CINEMA
Divendres 24 a les 19:00h.
Projectarem la pel·lícula Orgullo y 
prejuicio dirigida per Joe Wright 
basada en la novel·la homònima de 
Jane Austen. 

EXPOSICIÓ
Del 1 al 31 de març. Invisibles, 
erotitzades o protagonistes? La re-
presentació de les dones als còmics. 

A LA TAULA DEL MES
Durant el mes de març a A la taula 
del mes hi trobareu llibres relacio-
nats amb la dona i el feminisme tant 
per adults com infants.

Del 25 de març a l’1 d’abril
LA REMOGUDA
La Remoguda és una programació 
de tallers i activitats que 
reflexionen al voltant d’una 
tema sobre el qual es necessita 
posar atenció amb la voluntat de 
remoure la consciència i contribuir 
a transformar una mica la nostra 
comunitat.

Programa d’activitats obert a 
tothom:

Dissabte 25 de març a les 10.30 h 
a l’església de Mata
NETEGEM DE RESIDUS 
LA LLERA DEL TERRI
Brigada de neteja comunitària
El Terri rep gran part de l’aigua 
dels canals de sortida de l’estany 
de Banyoles i també de les aigües 
pluvials de la zona est de la ciutat; 
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quan les pluges són abundants 
arrossega part de les aigües 
residuals cap al riu i la seva llera.

Dimarts 28 a les 17.30 h a la 
biblioteca Carles Fontserè
RECEPTES AL RESCAT
Presentació del llibre il·lustrat i 
taller familiar . A càrrec de Marina 
Montenegro, il·lustradora i coautora 
del llibre. Inscripcions a www.
centrecivicporqueres.cat
Un llibre de receptes amb el qual 
els infants poden aprendre a cuinar 
alhora que prenen consciència de 
la petjada ecològica que produïm 
a la cuina

Dimecres 29 a les 19 h al Centre 
Cívic
TIPS PEL CANVI
Xerrada - taller
En les últimes dècades hem 
augmentat exponencialment la 
generació de residus. En paral•lel, 
però, la consciència ecològica cada 
vegada és més present en la nostra 
població.

Dijous 30 a les 18.30 h al Centre 
Cívic
ELABORACIÓ DE DETER-
GENTS BIODEGRADABLES
Taller per a adults
A càrrec de Laura Sitjà - La silvestre
Preu: 25 € (inclou material i dossier 
del taller) Places: 10 persones / 
Durada: 2 hores Inscripcions a www.
centrecivicporqueres.cat

Dissabte 1 d’abril a les 12 h al 
Centre Cívic
TEATRE DE PAPER • CIA. 
RAUXA
Espectacle familiar
Edat recomanada: a partir de 4 anys
Entrades: 5 € • Compra d’entrades a 
www.centrecivicporqueres.cat

TALLERS ANUALS
Et recomanem uns quants tallers 

anuals que tenen algunes places 
disponibles:
CISTELLERIA, ARTS APLICADES, 
ETNOBOTÀNICA (intermedi), 
GIMNÀSTICA HIPOPORESSIVA, 
IOGA , DANSA CREATIVA, ANGLÈS 
i SPEAKING ENGLISH.
Tota la informació detallada 
de la programació de tallers 
(horaris, preus, professionales, 
etc) i inscripcions a www.
centrecivicporqueres.cat

SERINYÀ              

TALLER LA MEVA SALUT
10 de març, a les 11.30h, a Can 
Xerric . Coneix totes les possibilitats 
que ofereix l’APP i fes més àgils les 
teves gestions de salut.
Taller gratuït

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

FUTBOL SERINYÀ
11 març,  a les 16h: Serinyà C.F.- U. 
E. Sant Miquel Campmajor

CLUB NATACIÓ 
BANYOLES

NATACIÓ
Dissabte 25 de març
6a jornada de Lliga Aleví  a Banyoles

REM

Dissabte 11 i diumenge 12 de març
Campionat de Catalunya de 
primavera a Banyoles
17 a 19/03/23 
Open de primavera  a Banyoles

SALVAMENT I 
SOCORRISME
18/03/23 3a jornada de lliga de 
piscina  a Banyoles (per confirmar)

WATERPOLO
11/03/23 Absolut – GEiEG 
 a Banyoles 19.00 h
12/03/23 Juvenil – CN Caldes 
 a Banyoles 12.00 h
18/03/23 Absolut – CN Caldes 
 a Banyoles 18.30 h
19/03/23 Juvenil – CN Molins 
 a Banyoles 10.00 h
26/03/23 Infantil – GEiEG 
 a Banyoles 10.00 h
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JORDI PUIGDEVALL
Craneosacral biodinàmica

Quiromassatge
Massatge Thai

Reflexologia podal

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

 
            Salut i benestar

Montse Teixidor Lladó

sadeviure.com
 @monsadeviure 
616 431 328

Alliberament 
del dolor físic i 

emocional

Sa de Viure
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“l’Acupuntura no es centra 
només en el dolor i la 

malaltia. Empleada en tota 
la seva amplitud esdevé una 
eina d’autoconeixement que 
et permet connectar amb el 
més profund del teu èsser.”

Telèfon: 662571727
www.eracupuntura.cat
Consultes a Banyoles, 

Besalú i Olot.

Kine Corpus Vitae
Centre deTeràpies Damian

Osteopatia amb Kinesiologia
Sanació al cos humà

C/ Jacint Verdaguer, 45 
17820 Banyoles 697 218  339

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

TALLER DE CONSTEL·LACIONS 
I MOVIMENTS SISTÈMICS

Diumenge 12 de març de 10 a 13 h 
a “Karma Girona”

Carrer Ramon Muntaner, 20 baixos (Girona)
Rosa Maria Palacín. Psicòloga Sistèmica

Reserves: 643 67 75 78

www.rosamariapalacin.com/links
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LLUÍS
GÜELL

Lluís Güell i Compte (Banyoles, 17 de juny del 1945 - 13 de desembre de 2005). Artista pop-
art: escultor, pintor, interiorista, decorador i escenògraf. Organitza exposicions, concerts, 
fa aparadors, art sacre, teatre, pintura, escultura, joies i murals, i també reformes interiors 
tant d’esglésies com d’hotels o habitatges particulars. També realitza un polèmic calze, 
consagrat finalment a l’Abadia de Montserrat perquè ningú ho volia fer, i un aparador per a la 
llibreria Les Voltes de Girona, censurat i clausurat. Malauradament, aquest fet es convertirà 
gairebé en habitual i moltes de les seves obres van ser vetades, desaparegudes o directament 
destruïdes.
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LLUÍS
ES PARADÍS
Es Paradís Terrenal, un 
espai de més de mil metres 
quadrats format per un jardí 
musical amb pavellons, i 
que quan va obrir les seves 
portes el 1975, a Eivissa 
va suposar una autèntica 
revolució a l’illa. A l’època 
es deia fins i tot que no era 
pels turistes, que era massa 
bonic, com si fos un tresor 
només accessible als de les 
Pitiüses.

SUMMUM Summum a Eivissa on de manera premonitòria ja va posar el disc 
jockey a dalt d’un altar.
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DRACS I DRACULINES
Güell, un artista atípic 
que es va negar 
sistemàticament a 
formar part dels circuits 
comercials de l’art.

RECORDANT A ESTER
a penes un parell 
d’exposicions individuals 
en tota la seva vida, i 
que va encarnar com cap 
altre l’orgull del creador 
proteic en una època de 
claudicacions forçoses.
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CAL·LÍGULA, DE 1969.

La seva obra s’acosta 
ara a una estètica pop 
art que va començar 
a veure la llum en una 
Catalunya dominada 
per la pintura matèrica 
dels Antoni Tàpies, 
Modest Cuixart o Josep 
Guinovart, per citar 
els més importants, 
i la crítica comença 
a destacar les seves 
creacions, com el 
Negre ferit de Bala o la 
Derrota de Samotràcia. 
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El seu projecte de 
banys públics per la 
Devesa de Girona, 
amb música clàssica 
i llums!
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L’SKINSAD, EL PRIMER DELS SEUS TEMPLES PAGANS

El 1970 es va inaugurar a 
Banyoles un local d’oci 
pioner. Era l’Skinsad, una 
discoteca moderna, que va 
situar la ciutat com un dels 
punts neuràlgics de la vida 
nocturna a les comarques 
gironines. L’Skinsad (adaptació 
a l’ortografia anglesa de 
l’adjectiu esquinçat) es va 
construir en un edifici del 
carrer de la Rambla, heretat 
per Xavier Agustí. L’arquitecte 
Jeroni Moner va remodelar 
l’immoble i l’artista Lluís Güell 
va fer-ne el disseny interior. 

Güell va teoritzar sobre la idea de temple 

contemporani aplicada a la discoteca. 
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L’SKINSAD, EL PRIMER DELS SEUS TEMPLES PAGANS
La imatge de l’Skinsad, situada als soterranis, era trencadora: la barra, les parets i el 
mobiliari presentaven formes sinuoses i voluptuoses, en sintonia amb l’estètica hippy i 
psicodèlica. Dos dels pisos estaven connectats per un tobogan. A l’Skinsad s’hi punxava 
la millor música del moment: Creedence Clearwater Revival, Jethro Tull, The Doors i Queen, 
entre d’altres. 

La gestió del local va 
passar per diverses 
mans. En les últimes 
temporades de la 
discoteca, entre el 
1975 i el 1976, alguns 
joves músics banyolins 
van encarregar-se 
de la programació 
als hiverns. Després, 
l’Skinsad va tancar. 
El 1979 un incendi va 
destruir l’edici.
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Lluís Güell
1945-2005

“Genialpersonatge” com acabat de sortir d’una pel•lícula de Visconti. “Heràldic” per 
convicció. El seu món fantàstic tremendament creatiu, hiper exigent i amb un sentit 
de la perfecció gairebé malaltissa, va fluir cap a un mar ple de color i formes tan 
imaginatives i variades com si es tractés del jardí de l’Alícia. Enèrgic i indomable sempre 
a contracorrent en uns anys politicament difícils on facilment s’interpretava i per tant 
es confonia...  atribuint a les manifestacions artístiques com a actes contra el sistema. 
Les tisores implacables de la censura (instrument preferit del poder repartit entre els 
polítics i religiosos de aquells temps) “retallaven” sense pietat i sense perdó,  qualsevol 
indici que fes olor de protesta o a pecat, encara que fos venial.

Imagino que aquesta actitud autoritaria cap al poble, és mel i sucre per a una ment 
artística lliure com el vent i per tant: inconformista. El nostre personatge va créixer i va 
créixer deixant-nos una obra sensacional tristament capada per la fatalitat (o no tanta 
fatalitat) ja que molta part va ser destruida (els incendis eren molt prolifers en aquells 
temps taaaaaan llunyans.)

meravellosos 70’s

Com diría en Jordi Pujol… “Aquest noi va ser desaprofitat.”

Gustau Adolf B.

Güell és el primer 
artista del país en 
introduir elements 
industrials a una 
exposició d’art.

Els temples pagans 
són per en Lluís la 
gran oportunitat 
de poder acostar 
el seu art a la 
gent, és com si 
el visitant es 
pogués passejar 
per l’interior d’una 
escultura.

S, XX: Banyoles i comarca
Fàbrica de grans artistes

Reportatge de Lluís Güell 
amb la col·laboració de:



81



82

La ceba tendra és la planta jove de la ceba, que es troba a meitat del seu cultiu. És blanca 
i amb les tiges verdes tendres, fresca i sucosa, molt apropiada per a plats de la cuina pri-
maveral, la seva època natural. I com totes les cebes, a més d’un aliment molt agradable al 
paladar, és una gran medicina.

CEBA TENDRE
Nutrició
PROPIETATS NUTRICIONALS DE LA CEBA

Destaca per les seves propietats 
antibiòtiques, antiinflamatòries i 
reguladores

 Alcalinitzant: Equilibra el PH de la sang. Neteja i tonifica la pell.
 Antibiòtica: Molt eficaç per a afeccions de gola i respiratòries.
 Antioxidant: Redueix el desenvolupament de substàncies cancerígenes.
 Antireumàtica: Dissol i elimina l’àcid úric.
 Cardiovascular: Fluïdifica la circulació i rebaixa la tensió sanguínia.
 Digestiva: Obre la gana. Estimula la secreció biliar i hepàtica.
 Diürètica: Afavoreix l’eliminació de líquids i activa el sistema urinari.
 Hipoglucemiant: La glucoquinina estimula el pàncrees i la secreció d’insulina.
 Laxant: Per la seva presència en fibra. S’utilitza contra els cucs intestinals.

BENEFICIS

En amanida és excel·lent, perquè contrasta amb el gust d’altres hortalisses i proporciona un toc 
lleugerament picant i cruixent. Per exemple, en forma de mitges llunes amb tomàquet i olives, o 
picada molt finament a amanides de tot tipus, ja sigui amb base de patates, d’arròs, de pasta, de 
cuscús o de llegum. És un ingredient indispensable en salses com les vinagretes o el guacamole. 
També podem fer servir les cebes tendres en qualsevol plat en què es faria servir la ceba seca. 
És excel·lent rostida o al forn, on el seu sabor es fa dolç i concentrat. Igualment bullida, al vapor o 
saltejada proporciona el toc inconfusible de la família Allium.
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Bacallà amb panses i pinyons.
Recepta bàsica del tradicional bacallà de Quaresma que tothom pot 
preparar a casa sense ser un gran expert en cuina.

Neus SalaFestival a la cuina

Recepta:
1. Començarem eixugant molt bé el bacallà 

i el salpebrerem.
2. El passarem per ou i farina i el fregirem 

lleugerarem en una paella en oli.El 
reservarem.

3. Seguidament anirem per saltejar la 
ceba tallada a juliana. La salarem i quan 
estigui toba i tingui un color transparent  
li afegirem un raig de vinagre de Mòdena 
i una cullerada de mel.

4. Afegirem el bacallà, les panses i els 
pinyons torrats.

5. Deixarem coure 15 minuts més, afegirem 
els ous durs per decorar i ho tindrem 
apunt per servir.

6. Bon profit.

Ingredients: ( per a 3 persones)

• 3 lloms de bacallà dessalats
•  3 cebes mitjanes   
 tallades a juliana
• 100g panses 
• 20g pinyons
• 1 cullerada sopera mel
• 1 raig vinagre de Mòdena.
• farina
• 1 ou
• 3 ous durs
• sal, pebre 
• oli d’oliva
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ESPAI GRATUÏT PER INSERTAR EL QUE NECESSITES
Envieu el text al correu de: lagendabanyoles@gmail.com 
vàlid fins el dia 20 de cada mes

 COMPRA VENDA

VENC moto BMW 1200 
GS + extres.
Blanca amb motor negre
Any 2014. 68.000 km 
en perfecte estat.
Tel.607 580 083(Jordi)

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

 CLASSES    
 PARTICULARS

CLASSES particulars 
de piano amb o sense 
solfeig
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, 
geografia, història de 

l’art, filosofia, grec i 
llatí. Classes presencials 
i/o online i individuals 
i en grup. (Samantha, 
722183995)

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

 ANEM PER FEINA 

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

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

JARDINS 
A.CREUS

Manteniment i 
construcció de 

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

Associació protectora 
d’animals del Pla de l’Estany
Tel. 639 970 004
protectora@plaestany.cat

La adopció d’animals abando-
nats és la millor opció per tots 
aquells que volen un company 
per la resta de la seva vida.

El bonàs i pallasso d’en Joel fa temps 
que busca una casa. És un gos molt 
sociable I amb nens. Es una mica 
brutote al principi i molt efusiu quan 
ey veu. I es que en Joel, és un dels 
gossos que tenim a la prote que més 
necessita el contacte humà.

Aquesta noieta tan simpàtica és la 
Paris, ja fa un mes i mig que va arribar 
a la protectora, molt joveneta, amb 
ganes de fer amics i de descobrir el 
mon, està esperant que una família 
s’enamori d’ella , si sou vosaltres, us 
està esperant.
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Integrador/a social
Supervisió dels usuaris del centre, organització de tallers i activitats d’oci, participació 
a les reunions d’equip, etc. Contracte indefinit. Jornada parcial (24h/setmana). Horari: 
dimecres d’11:30h a 13:30h, dissabtes de 8:30h a 20:30h i diumenges de 9:30h a 
20:30h.

Operari/a sector fusta
Tractament de la fusta (fregar, envernissar...). Imprescindible coneixements en fusteria. 
Contracte indefinit. Jornada completa. Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 12h i de 
14 a 18h.

Operari/a sector metall
Fabricació d’estructures metàl·liques de ferro, inoxidable i alumini. Imprescindible 
experiència en soldadura. Contracte indefinit. Jornada completa. Horari: de dilluns a 
divendres de 8 a 13h i de 14:30 a 18:30h.

Dependent/a
Atenció al client i venda de mobles, sofàs i complements de la llar, i elaboració de 
projectes personalitzats. Contracte indefinit. Jornada completa. Horari: de dilluns a 
dissabte de 9:30h a 13h i de 16h a 20h.

Ajudant/a de carnisseria
Atenció al client, elaboració de productes carnis (hamburgueses, salsitxes, 
botifarres...), tall d’embotits, etc. Contracte indefinit. Horari: Jornada parcial (36h/
setmana). Horari de dilluns a dissabte rotatiu matins (de 9 a 15h) i tardes (de 15 a 21h). 
Inclou caps de setmana

Ajuntament de Banyoles
Àrea de Promoció Econòmica

Ofertes publicades a Banyoles Ocupació a la última quinzena de febrer abans de tancar l’edició 
de març. Si hi esteu interessats accediu a:  www.ocupacio.banyoles.cat
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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
86

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



87

El Tapeo
Tapes variades, 
entrepans i vins

DE DILLUNS A DIJOUS DE 8 MATÍ FINS 11 NIT
DIVENDRES I DISSABTES FINS A LES 12 DE LA NIT

DIUMENGE DESCANS

C/ VALLS 68 - 17820 BANYOLES RESERVES TEL. 972 19 44 28
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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 631 675 294 / 632 969 063

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

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...

MARÇ 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@finquesbanyoles.com

finques banyoles

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

609 77 81 39
650 74 85 39

www.immobiliarialacaseta.cat  

Narcís Banal Portas

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

Mòbil 620 228 174
Finquesbanal.cat

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

Laura Mónico Roca 
646 939 297                                                                                               

Tati Miret Costabella 
659 925 836 

PISOS I CASES

BANYOLES

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

IMMOBILIÀRIA I ARQUITECTURA

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

info@finquesmanel.com
www.finquesmanel.com

Instagram: @finquesmanel

Només es viu una vegada, 
nosaltres et mostrem on

Instal·ladors
I

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

info@barbabossch.com

INSTAL·LACIONS
I MANTENIMENT

Avda. Països Catalans, 240 
17820 BANYOLES (Girona) 

Tel. 972 57 23 69
administracio@clifel.cat

www.clifel.cat

Tel. 972 57 31 56 
/ 627 41 63 61 

C/ Hospital, 3 (costat plaça Major) 
BANYOLES

 INSTAL·LACIONS   
REPARACIÓ • REFORMA • NOVA 

INSTAL·LACIÓ
SERVEI TÈCNIC PROPI

MARÇ 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@fix.cat
www.fix.cat

Pere - Albert
Tel. 972 575 664

Pg. de la Indústria, 56 
Banyoles 

ledserveis@gmail.com

EQUIPA 
EL MÒBIL
Especialistes en accessoris 

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

Avinguda Països Catalans, 19 
17820 Banyoles, Girona 

Tel. 659 46 63 03

Llibreria Papereria i 
Reclam publicitari

LL

Avda Països Catalans, 227
arxifesta@gmail.com

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

       Avda Països Catalans, 227 
          arxifesta@gmail.com 

              Tel. 972 57 53 10 

 MATERIAL ESCOLAR I D’OFICINA 

Obrim de dilluns a dissabte, matí i tarda 

  

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

 @llibrerialaltell

L’altell
Ens agrada 

llegir

IMPREMTA • COPISTERIA

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

i.palmada@gmail.com

Des de 1959

Moda
Roba per la llar

M

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

info@vimleather.com
www.lovelyfur.com
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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

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

MARÇ 2023 / GUIA COMERCIAL
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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

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

Tel. 972 573 861

HOME  DONA

Salut i benestar
S

Kine Corpus Vitae
Centre deTeràpies Damian

Osteopatia amb Kinesiologia
Sanació al cos humà

C/ Jacint Verdaguer, 45 
17820 Banyoles 697 218  339

C/ Dr. Mascaró, 23
Banyoles

Tel. 972 57 53 52
www.gimnastriops.com  

SMART FITNESS CLUB

Tallers
T

C/ Barcelona 25
17820 Banyoles
Tel. 972 584 459 

Mòbil 640 507 408
grupamr7@gmail.com

PLANXA 
I PINTURA
Pol. Ind. Pont Xemar

C/ A Núm. 3
17844 Cornellà del Terri

T 972 59 43 12
M 646 42 00 53

planchisteriaproject@gmail.com

Transports
T

Av. Països Catalans, 251
T. 872 22 09 04

mbe3251@mbe.es



A Banyoles el dia dels Dolors... 
Toca tortell! i brunyols!


