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EL MES EN CURS

Redacció: El Mirador

Gener

Les condicions atmosfèriques adverses fan que, al
gener, disminueixi molt l’activitat vegetal i el treball
al camp. Amb tot, tant punt les circumstancies ho
permetin, s’hauran de preparar les terres per a properes tasques. Per les terres llineres i canemeres,
abans, hom feia una bona fangada i una bona remoguda de les terres per de la sembra de les plantes de fibres tèxtils. Hom orejava ben bé la terra i
l’adobava amb fems.
A l’hort, on sempre hi ha feina, continua la plantada
de cebes, enciams, escaroles i bledes. Cal sembrar en grana: julivert, pèsols, faves i espinacs, i es temps de recol·
lectar cols, bròquils, bledes, apis, pastanagues, espinacs i porros. També s’han d’esporgar els fruiters i s’han de
plantar els fruiters de pinyol. Al jardí, és el temps bo per a sembrar malves, violers i roselles dobles que floriran a la
primavera. També plantarem els rosers cap a finals de mes.

Refranys i dites populars
Any acabat, porc engreixat.
La lluna de gener, set virtuts té.
El foc de Cap d’Any, no fa dany.
L’hivern vertader, pels Reis primer.
El bon ametller, floreix pel gener.
Les nits de gener, les més fredes solen ser.

El Santoral
Dimecres 6,		
Diumenge 17,
Dimarts 19,		
Dimecres 20		
Dijous 21,		
Divendres 22,		
Dimarts 26,		
Dimecres 27,		
Dijous 28,		

L’Epifania, Els Reis.
Sant Antoni Abat.
Santa Marta.
Sant Fabià
Santa Agnès.
Sant Vicenç.
Santa Paula.
Sant Mer.
Sant Tomàs d’Aquino.

FISIOTERÀPIA
OSTEOPATIA
EXERCICI TERAPÈUTIC
REHABILITACIÓ DEL VERTIGEN
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JORDI CASANOVA CLUSELLS · COL. NÚM, 2835
LAURA REIG BUSTINS · COL. NÚM. 7077
ALEXANDRA SVARCOVA · COL. NÚM. 7664
LAIA LAGARES BOSCH · COL. NÚM. 12975
ALBERT COSTA MOLAS · LLIC. ACT. FÍSICA
c/ Josep Tarradellas 2, Baixos 2 · Banyoles · Tel. 972 58 25 94 · 660 298 910
info@compasbanyoles.com · www.compasbanyoles.com

OFICIS I TRADICIONS

El carter
En l’antiguitat, els carters eren comunament coneguts
com «correus» o «emissaris». Eren persones que recorrien
grans distàncies a cavall transportant missatges en forma
de cartes. Actualment, els carters fan servir altres mitjans
de transport com la moto o la bicicleta.
L’ordenança General de Correus de 1794 ja s’ocupava
de manera detallada dels carters establint l’obligació de
presentar-se “en els oficis els dies i hores en què solen
arribar els Correus, per lliurar-los les cartes que els correspon portar”. S’establia que “per a la més fàcil i ràpida
distribució de cartes, es dividiran els lliuraments en veïnats
o barris i s’adjudicaran a cada un dels carters, procurant
que cadascú d’ells visqui al que li haguessin assenyalat”.
Els canvis en la normativa del monopoli són constants per
adaptar-se als avenços, com el preu i pagament previ mitjançant segells de Correus (des de
1850), l’uniforme dels carters, o més tard el desenvolupament dels mitjans de transport marítim
i aeri i de la xarxa bàsica de ferrocarrils, que va substituir als sistemes tradicionals del correu
facilitant la rapidesa dels lliuraments. Els carters tenen com a patró a Sant Gabriel, per ser l’arcàngel anunciador de la bona nova del naixement de Crist.

LA CUINA DEL TEMPS

per Jaume Fàbrega

La importància d’un bon rebost
En una zona d’hiverns més aviat freds i rigorosos, el
rebost de provisions de tot l’any tenia una gran importància, i, dins aquest context, alguns dels hàbits de
l’antiga alimentació pagesa i rural encara perduren.
El rebost és presidit, en primer lloc per les hortalisses i llegums que es conservaven tot l’any: patates,
cebes i mongetes, els bolets, i sense descuidar-nos
de la base de tot, el porc. Els cargols són molt apreciats i, juntament amb el bacallà sec, constituïen la
base proteínica de l’alimentació de magre i de Setmana Santa. Les arengades salades eren una menja
molt apreciada: cuites al caliu, ruixades amb un raig
d’oli d’oliva, acompanyaven verdures i llegums saltats, torrades sucades amb tomàquet, etc. Aquestes
verdures i llegums bullits i amanits amb oli o fregits
amb greixons, cansalada o botifarra de perol (una
especialitat gironina), i amb la indefectible presència

dels confitats (bitxo, col o bròquil conservats en una
solució avinagrada), juntament amb l’escudella i carn
d’olla, els arrossos a la cassola i algun ocasional plat
de pasta, constituïen la base de la dieta diària, que
encara avui, més alleugerida, però també molt més
rica i variada, encara perdura.

C/ Paper, s/n. Banyoles. Tel. 972 58 11 04
C/ Mn. Jacint Verdaguer, nº 42. Tel. 973 07 00 17
Horari: de 10h a 15h i de 17h a 21h. Dilluns tancat.

Bones Festes
BON ANY NOU
Visiteu la nostra web www.cuinatslafarga.cat
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Tot d’elaboració pròpia.
Ampli assortiment de plats cuinats per emportar.
Especialitat en rostits i canelons.
Preus econòmics per a colles i celebracions.

EL MIRADOR DEL RECORD

Hivern de 1962, dia de tramuntana a l’estany. Foto: J.M. Mateu.

EMR 6

El Pont del Vilar després d’una copiosa nevada. 1965. Foto: J.M. Mateu.

www.compta-1.cat

Una de les carrosses reials en la Cavalcada de Reis de 1990. Foto: Quimet Duràn.

Cercavila amb el pendonista i els cavallistes al Sant Antoni de Banyoles l’any 1952.

Advocats i economistes
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www.assessoriapages.cat

PRODOMUS
US DESITJA
UN FELIÇ i
CONSTRUCTIU
ANY 2021
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Digui’m?
TELÈFONS D’INTERÈS
BANYOLES

Bon Any Nou

972 i...

Ajuntament................................57 00 50

BESALÚ
Ajuntament......................... 59 02 25

Aigües de Banyoles....................57 01 01

Dispensari.......................... 59 00 32

Arxiu Històric Comarcal.............. 58 40 70

Oficina de Turisme............... 59 12 40

Agri-Energia.............................. 58 00 58

Teatre Municipal.........................57 25 07

CAMÓS
Ajuntament.......................... 57 31 92
CORNELLÀ DEL TERRI
Ajuntament......................... 59 40 01
Casal d’Avis....................... 59 44 96
CEIP Vall del Terri................. 59 41 20
Centre Cultural.................... 59 67 36
Centre Sanitari..................... 59 81 91
Llar d’Infants Els Belluguets..... 59 50 19
Poliesportiu.......................... 59 45 32
CRESPIÀ
Ajuntament.......................... 59 70 65
ESPONELLÀ
Ajuntament.......................... 59 70 68
FONTCOBERTA
Ajuntament......................... 57 41 39
CEIP Alzina Reclamadora..... 57 42 71
Centre Cultural Can Jan........ 57 58 07
Centre Social - Piscina.......... 57 45 96
Dispensari........................... 57 61 36
MIERES
Ajuntament.......................... 68 01 84
PALOL DE REVARDIT
Ajuntament.......................... 59 44 48
PORQUERES
Ajuntament.......................... 57 01 02
Casal de la Gent Gran......... 57 26 01
Centre Cívic........................ 57 36 12
CEIP El Frigolet..................... 57 46 29
CEIP l’Entorn........................ 57 40 17
Consultori Mèdic.................. 57 63 59
Llar d’Infants Trapelles............ 57 49 04
Pavelló................................ 58 18 07
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR
Ajuntament.......................... 57 46 26
SERINYÀ
Ajuntament.......................... 59 31 28
CEIP Bora Gran................... 59 30 60
Dispensari........................... 59 32 56
VILADEMULS

Caritas..................................... 58 30 55

Ajuntament..............................56 02 04

Bassols Energia..........................57 03 14
Biblioteca Pública.......................57 16 02
Bombers................................... 57 40 80
Casal de la Gent....................... 57 11 62
CEIP Baldiri Rexach.................... 57 06 60
CEIP Pla de l’Ametller.................. 57 15 28
CEIP Can Puig...........................57 44 65
CEIP La Draga.......................... 57 23 56
Centre Cívic..............................58 07 41
Centre d’Assistència Primària....... 57 24 74
Creu Roja................................. 57 24 50
Clínica..................................... 57 02 08
Benestar Social C. Comarcal.......58 03 88
Correus.................................... 57 09 99
Centre de Recursos Pedagògics... 57 34 56
Centre d’Estudis Comarcals........ 57 23 61
Club Natació Banyoles...............57 08 59
Consell Comarcal...................... 57 35 50
Notaria de Banyoles...................57 27 04
Emergències......................................112
Espai Jove.................................58 32 11
IES Pere Alsius............................57 09 91
IES Josep Brugulat...................... 57 14 31
IES Pla de l’Estany.......................58 07 93
Jutjat de Pau.............................. 57 02 05
Llar d’Infants La Balca................. 57 35 36
Mossos d’Esquadra.................... 18 16 50
Museu Darder............................57 44 67
Museu Arqueològic.................... 57 23 61
Oficina de Turisme......................58 34 70
Pavelló Poliesportiu..................... 58 20 00
Policia Municipal........................57 57 57
Ràdio Banyoles..........................58 03 08
Ser. Comarcals Pompes Fúneb.... 20 23 55
Tanatori del Pla de l’Estany.......... 58 35 25
Taxis (servei diürn).......................57 05 14
Taxis (servei nocturn)................... 57 57 57
Teisa........................................ 57 00 53

lluisreig@hotmail.es

Feliç Any 2021

PROGRAMES DE FACTURACIÓ
www.baarasoft.com

Parament de taula d’un sol ús

MATEU FESTA
C/Major, 21 · 17820 Banyoles · T. 972 573 809

Bon Any Nou

Tel. 972 584 459
C/Barcelona, 25 · 17820 Banyoles - www.talleramr7.com grupamr7@gmail.com · Mòbil 640 50 74 08
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EL MILLOR SERVEI INTEGRAL PEL TEU VEHICLE
REPARACIÓ, REVISIÓ I MANTENIMENT
DEIXA EL TEU COTXE EN BONES MANS!
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C/ de la Llibertat, 56 · 17820 BANYOLES (Girona) · Tel. 972 581 237

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NURIA BALLÓ
ALBERT MASGRAU
ALBERT MASGRAU
JOAN GRATACÓS
EVA LLAVERIA
MARIA FÀBREGA
FRANCESC FIGUERAS
ESTEVE ALSIUS
NURIA BALLÓ
NURIA BALLÓ
ROSA ALSIUS
ALBERT MASGRAU
JOAN GRATACÓS
EVA LLAVERIA
MARIA FÀBREGA
ESTEVE ALSIUS
ESTEVE ALSIUS
JORDI OMEDES
NURIA BALLÓ
ROSA ALSIUS
ALBERT MASGRAU
JOAN GRATACÓS
MARIA FÀBREGA
MARIA FÀBREGA
FRANCESC FIGUERAS
ESTEVE ALSIUS
JORDI OMEDES
NURIA BALLÓ
ROSA ALSIUS
JOAN GRATACÓS
JOAN GRATACÓS

Gestions de renovació de permisos d’armes,
llicencies de caça i pesca, visats, etc.
TOT TIPUS DE COMPLEMENTS DE CAÇA.
GRAN VARIETAT DE MUNICIÓ METÀL·LICA i
CARTUTXOS. ARMES NOVES i D’OCASIÓ.
c/ Sant Pere de Roda, 4 · Porqueres
Tel. 972 57 61 89 · www.escatidor.com

ZigZagMasks
Mascaretes tèxtils per dona, home i nen.
c/ Terri 17, Bny · Tel. 669 018 405

Us oferim:
· Productes de neteja per particulars i empreses
· Gel hidroalcohòlic a partir de 1 litre
· Productes de 1 sol ús per a bars i restaurants
· Màscares de neoprè, quirúrgiques i Fp2
Avda. Països Catalans, 231 · Banyoles
Tel. 972 973 924 · dopobet@hotmail.com

CONSULTORI D’OBSTETRICIA i GINECOLOGIA
ECOGRAFIA OBSTÈTRICA I GINECOLÒGICA
Control de l’embaràs i part - Tècniques de diagnòstic prenatal

Dr. JOSEP Mª RAMOS i MAESO
Per demanar hora: Dilluns, Dimarts i Dijous per la tarda de les 16h. a les 20h.
També a Girona GD Plaça Josep Pla, 11 · Tel. 972 20 48 82 (Hores convingudes)
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Edifici FLORA · Av. Països Catalans, 3, 2E · Banyoles · Tel. 972 58 27 27 (Hores convingudes)

CUINA ORIENTAL

RESTAURANT XINÉS

LA MILLOR CUINA XINESA I ORIENTAL
ARA AL VOSTRE ABAST AMB QUALITAT,
BON PREU I BON SERVEI!!
ARA TAMBÉ
SERVEI DE REPARTIMENT A DOMICILI
PER COMANDES A PARTIR DE 15€

Menú diari de dilluns a divendres per dinar i carta per sopar. Espai de lleure infantil. Menús per a grups i colles.
CUINA ORIENTAL
Per reserves i encàrrecs:
Tel. 972 57 17 35 - 615 96 80 82
C/ Sant Andreu, 99 · Porqueres
(abans Rostit parc)
*Apliquem
totes les mesures sanitàries
que marca la llei.

REBAIXES A PARTIR DEL 7 DE GENER

UNIT MARKT

2000 m2 DE SUPERFÍCIE
COMERCIAL AMB MILERS
D'ARTICLES
AL MILLOR PREU!
TOT TIPUS DE JOCS
I JOGUINES, DETALLS,
REGALS I OBSEQUIS
PER LA DIADA DE REIS,
FERRETERIA, DECORACIÓ,
ARTICLES PER LA LLAR,
MODA I COMPLEMENTS...
GRANS REBAIXES
D’HIVERN
A UNIT MARKT!
AMB DESCOMPTES
DEL 10%, 20% i 30%
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FELIÇ ANY 2021!!

AMPLI APARCAMENT GRATUÏT PELS NOSTRES CLIENTS
Passeig Mn.Constans, 307 - 315 · BANYOLES (Al costat de la pista de bàsquet)

LA RECEPTA

per Jaume Fàbrega

Galta de vedella rostida
Ingredients

2 galtes de vedella, 4 cebes,
2 tomàquets madurs, 2 grans d’all,
2 gots de cervesa, 2 gots d’aigua,
2 patates, 3 carxofes,
Oli d’oliva, sal i pebre negre.

Elaboració

Posem una cassola al foc amb un bon raig d’oli, quan
el tinguem calent enrossim les galtes que ja tenim salpebrades. Preparem la bressa de verduretes: tallem
les cebes en juliana, els tomàquets a talls no massa gruixuts i els alls a filets. Quan les galtes estiguin
ben enrossides, posem tota la bressa a la cassola,
donem unes voltes, afegim la cervesa i l’aigua, tapem
la cassola i deixem el foc a mitja potencia. Anirem
vigilant que no s’acabi el suc (en aquest cas posem
més cervesa i aigua). Mentrestant preparem l’acom-

panyament, pelem las patates, les fem a trossos i en
una paella amb oli les enrossim una mica. Netegem
les carxofes deixant el cor, també les enrossim una
mica i reservem.
Quan tinguem les galtes que ja els falti poc per estar llestes, les traiem i passem la salsa pel colador
xines. Les tornem a la cassola, hi afegim les patates i les carxofes i ho deixem coure tot junt un
parell d’hores fins que les galtes estiguin al punt
que més ens agradi.

ANIVERSARI

1980-2020

Pg. Mossèn Lluís Constans, 186 · Banyoles · 972 580 777 · www.cuinesbanyoles.cat
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CUINES I BANYS · DISSENY · REFORMES

Segueix-nos
a Facebook

Vine a
la nostra
terrassa!

Àpats per
entitats, festes,
celebracions...

Feu els vostres encàrrecs amb les nostres especialitats:
rostit, cargols, vedella amb bolets, canelons, croquetes
casolanes, brandada de bacallà... etc

Per encàrrecs: 972 57 07 62
ESPECIALITATS A L’AST
POLLASTRE · GALTA DE PORC · COSTELLÓ · BOTIFARRA · PATATA A L’AST

(Per encàrrec el dia abans)
ÁNEC · CONILL · ESPATLLA DE XAI · GUATLLA · PICANTÓ

Dimecres al Mercat setmanal Plaça Rodes
Dissabtes, diumenges i festius al Parc de la Draga

Ctra. Camós, 73 · Banyoles · www.boifet.cat

BON ANY NOU
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Elaboració propia · Carns de qualitat

Encarrega els teus canelons casolans. Fem safates de formatges i embotits i preparem càterings.
Passeig Mossèn Constans, 259 · Banyoles · Tel. 972 57 35 02

POSTRES

Tatín de poma
amb crema de canyella
Ingredients

4 pomes Granny, 12 g de mantega, 90 g de sucre,
1 base de pasta de full de 20 cm de diàmetre,
1/2 litre de nata líquida, 2 g de canyella en pols,
5 rovells d’ou, 100 g de sucre, 1 branca de canyella.

Elaboració

Pelem les pomes, les traiem el cor i les tallem en
quatre parts. En un cassó hi fem un caramel amb la
mantega i el sucre. Quan tingui un color daurat ho retirem del foc i hi col·loquem les pomes ben posades,
ho tornem a posar al foc i deixem coure les pomes
uns 2 minuts, a foc suau. Ho retirem i empolvorem
amb canyella, (fora del foc). Ho tapem amb la base
de pasta de full, amb una mica de gràcia. Ho posem
a coure al forn, prèviament calent, a 180 ºC durant 15
minuts. Un cop cuit, ho reservem a la nevera perquè
es refredi. Un cop fred, ho desemmotllem i ho tallem

en quatre parts iguals. Per fer la crema de canyella
bullim la nata amb el sucre i la branca de canyella.
Quan arranqui el bull, deixem que s’infusioni bé uns
10 minuts, tapant-t’ho amb paper film. Ho afegim als
rovells i, sense deixar de remenar, li fem arrancar el
bull un moment, ho colem i ho deixem refredar. Abans
de servir-ho, escalfem les porcions, que hem tallat
prèviament, i col·loquem cada porció en un plat i al
voltant hi fem un cordó amb la crema de canyella.

BOTIGUES DE BANYOLES
UN RECORREGUT GRÀFIC
PEL COMERÇ LOCAL
DEL SEGLE XX

A LA VENDA A TOTES
LES LLIBRERIES
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NO TE’L PERDIS!!

SERVEI OFICIAL

NOU PEUGEOT 3008 HYBRID ENDOLLABLE

ROMANS AUTOMOCIÓ SL
www.romansautomocio.cat

SERVEI OFICIAL

NOU KUGA HYBRID ENDOLLABLE

Text: Pep Boix · Foto: Quimet Duran.

FOTO RETRATS

Els Reis d’Orient
Ses majestats Melcior
Gaspar i Baltasar i tot el
seu seguici de patges i
acompanyants desembarquen cada any a l’estany
de Banyoles per iniciar
la tradicional cavalcada.
Fidels a la seva cita anual
amb tots els ciutadans i
especialment amb tots els
nens i nenes de Banyoles
i Comarca, els Reis repartiran un munt de regals
a totes les llars (i també
algun sac de carbó!!).

CADEMONTICH, S.L.U.
TRANSPORTS AMB GRUA
CONTENIDORS PER BROSSA I RUNES
TOT TIPUS D’ÀRIDS

Lloguer de camió cistella

Tel. 670 274 746
Banyoles 17820 · cademontich@hotmail.com
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Josep Bosch

LLAR I DECORACIÓ

Instal·lar un despatx funcional a casa
SITUACIÓ
Triar una zona amb una finestra amb llum natural i
una vista que proporcioni sensació d’espai serà una
forma de fer que l’oficina no sembli massa petita.
Per exemple, podem buscar una petita cantonada al
saló o un racó a prop de la finestra d’unes golfes per
instal·lar-hi la taula de treball.

coher

INSTAL·LACIONS

REPARACIÓ - REFORMA - NOVA INSTAL·LACIÓ
SERVEI TÈCNIC PROPI
REVISIONS i MANTENIMENTS DE CALDERES
LAMPISTERIA - CALEFACCIÓ
AIRE CONDICIONAT - DESCALCIFICADORS
FRED COMERCIAL - IL·LUMINACIÓ

TELÈFON: 972 57 31 56 - 627 41 63 61 - C/ Hospital, 3 (costat Plaça Major) - BANYOLES
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ESPAI ÚTIL
Quan es treballa en un espai petit, l’ideal és procurar que cada cantonada tingui una funció, sense que
l’espai sembli massa utilitari. Cal ser creatiu: si es
necessita una superfície per a escriure de tant en
tant, i no tot el temps, es pot posar una balda abatible
que es pugui tancar quan no s’utilitzi. Una altra opció
és un escriptori amb una taula d’escriptura lliscant
a sota per desplegar-la quan calgui. Tanmateix, si
volem algun seient extra per atendre visites, podem
tenir una cadira plegable o un tamboret que es pugui
guardar quan no s’utilitzi.

FUNCIONALITAT
No és molt difícil donar harmonia a un espai determinat. Tot i que sigui un lloc petit, un espai pot complir perfectament amb la funció d’oficina, oferint tot el
necessari per treballar a casa. Una prestatgeria per
desar els àlbums i llibres importants i un escriptori a
mida completa han de donar un espai de treball prou
ampli per carpetes, bolígrafs i blocs de notes. Un ordinador de sobretaula i un telèfon convencional poden col·lapsar l’escriptori, però tanmateix pot haver-hi
espai suficient per un portàtil i un telèfon mòbil. Un
arxivador amb rodes sota l’escriptori aprofitarà encara més l’espai d’emmagatzematge, i el calaix inferior
és útil per a guardar arxius importants.
Important: la cadira d’oficina ha de ser ergonòmicament adequada, oferint un bon suport al llarg de la
jornada laboral.
AMBIENTACIÓ
Pel que fa a l’ambient de l’habitació, és bo que entri
llum exterior: unes vistes de la finestra proporcionen
un ambient obert i relaxat. Una finestra que doni llum
i claror farà l’ambient més alegre i casual. Una butaca d’estampat floral o una cadira entapissada constitueix un lloc còmode perquè segui un client, i una
planta sobre l’escriptori o prestatge més proper afegiran un toc casolà.

FELIÇ ANY NOU
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BON ANY 2021

C. Bassa del Cànem, 38 · Banyoles · Tel. 972574440 · www.obrimatic.es

JARDINERIA

Gardènia
Descripció. Planta de fullatge perenne, dens i brillant. Les
seves característiques ornamentals permeten utilitzar-la aïlladament en la decoració d’interiors. Les fulles tenen color verd
fosc pel feix, i verd groguenc pel revés. En interiors creix poc
en alçada (50 o 60 cm). En exteriors, sobre terra, es fa més
gran. Entre maig i setembre presenta flors solitàries, grans,
de conformació estelada i amb nombrosos pètals ondulats,
primer blancs i més tard groguencs. Són molt fragants.
Cures. Necessita una terra de consistència mitjana corregida amb sorra, proveïda de prou matèria orgànica i lliure de
calç. El substrat ha d’estar sempre humit i vol una il·luminació
intensa però tamisada i un ambient càlid, (de 16 a 26 ° C);
a aquestes temperatures ha d’acompanyar un nivell elevat
d’humitat en l’aire. A l’hivern, la temperatura ha de ser una
mica més baixa (16-18 ° C). Al març es retallen les tiges perquè creixi espessa.
Reproducció. Al gener, per mitjà d’esqueixos semi llenyosos
de 8 a 10 cm de longitud. Es requereix calor de fons i humitat
elevada.
Plagues i malalties. Pot veure’s afectada pel pugó, la caparreta i l’aranya roja. El pugó i l’aranya roja es combaten amb un
insecticida sistèmic. La cotxinilla s’elimina a mà, netejant les
fulles amb un cotó amarat en alcohol metílic.

Ctra. Banyoles-Figueres, 6 · FONTCOBERTA · 639 72 87 57 (Jordi) · www.espainatura.com
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SERVEIS DE JARDINERIA

Disseny, construcció i
manteniment de jardins,
esporgues, instal·lacions de
reg, tractaments
fitosanitaris,
subministrament de planta,
instal·lació de gespes artificials.

FELIÇ ANY NOU

QUALITAT I PREU EN
CUINES ITALIANES I NACIONALS
PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

RAFEL PATO CALL · C/ Colom, 45 · PORQUERES · Tel. i Fax: 972 57 45 04 · www.rpccomercial.com

US OFERIM TOT TIPUS DE CARNS I CARNISSERIA D’ELABORACIÓ PRÒPIA
AMB PROCEDIMENT ARTESANAL I INGREDIENTS NATURALS...
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VEDELLA, PORC, POLLASTRE, XAI, ETC... EN TOTA MENA DE TALLS I ELABORATS:
BOTIFARRES, SALSITXES, BISTECS, ENTRECOT, PINXOS, ESCALOPA, LLIBRETS, ARREBOSSATS,
PINXOS, COSTELLES, HAMBURGUESES, MANDONGUILLES, XARCUTERIA I EMBOTITS...

QUALITAT I BON TRACTE AL MILLOR PREU
C/ SANT ANDREU, 47 · MATA - PORQUERES · TEL. 622 018 339

Text: Pep Boix · Foto: J.M. Mateu.

RETRATS AMB MEMÒRIA

Reis solidaris
Després de la
postguerra, als
anys 40 i 50, i
donada l’escassetat d’aleshores,
era costum de fer
els anomenats de
forma popular
“Reis pobres”.
Així, els Reis
Mags visitaven
també les entitats
benefiques
d’aleshores per
tal d’ajudar a
les famílies més
desafavorides o
amb mancances
econòmiques i
que cap nen o
nena es quedés
sense la seva
joguina o regal.
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ENDEVINALLES CATALANES

Mai se m’ha vist. Pensa noi,
que corro molt més que el vent.
Si faltés jo, quanta gent
hauria d’anar a Sant Boi!...
Fa soroll, gasta molts fums,
xiscla com un condemnat,
i tant bon punt ha arribat,
s’entorna terres amunt.
Al palau i a la cabana
m’aixequen grans monuments,
sense mi no hi hauria Pàtria,
ni panotxes ni parets.

Dona trista, reposada,
que va vestida de dol;
dels dolents és estimada,
i marxa quan surt el sol.

La porta · El pensament · El tren · El pa · La nit

Sóc un enemic dels lladres,
tant si fa fred com calor;
però causo gran furor
al qui li tiro pels nassos.

RESTAURACIONS JAUME

CALAIXERA ISABELINA AMB
MARQUETERIA DE METALL · S.XIX.
FELIÇ ANY NOU
Truqui’ns i demani pressupost sense compromís. www.restauracionsjaume.com
C/ Canameres, 52 · 17820 Banyoles · Mòb. 608 56 36 36 · rest.jaume@hotmail.com
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Mobles antics i vells · Compra - Venda Canviem la “reixeta” de balancins i cadires

taller de restauració d’art

neus campmany
Restaurem art, pintura, escultura, ceràmica, antiguitats, mobles.

També pots restaurar tu mateix al taller amb la nostra ajuda i seguiment.
Taller obert: dilluns i dimecres matí i tarda.

segueix-nos a

@eltaller_neus

Neus Campmany Queralt · restauradora d’art llda.
Països Catalans 191 · Banyoles · neus@restauracioart.com · www.restauracioart.com

671 582 509 · 972 576 051

Per Pep Boix

De cares a aquest nou any que
comença, i mirant de no fer gaire trencadissa, començarem parlant del vidre i de les expressions
que en fan referència. Perquè, ja
se sap, no tot és “bufar i fer ampolles”. I ara, que es giren temps
complicats, no voldria “pagar els
vidres trencats” de possibles errors
o omissions, ja que “no sóc una
bata de vidre”. De fet, ja se sap
que “qui maneja vidre el romp”, o
tal i com diuen alguns personatges,
sóc “transparent com el vidre”.
En quan al calendari, també en direm alguna:
“Per Any Nou, un pas de bou”

PARAULES AL VOL

“Per Cap d’Any el dia s’allarga un
pam” o “Pels Reis, el dia creix i el
fred neix”.
Ah i parlant del futur... al gener, ve
Sant Antoni Abad i la seva festa:
“Sant Antoni Gloriós patró de totes les bèsties, de quatre potes (i de
dos...)”. I també, “Per Sant Antoni,
un pas de dimoni”.
I ara que parlem de dimonis:
“La por fa més lleig el dimoni”
diuen... i “Allò que és mal guanyat, el diable s’ho emporta”, “Fer
caritat al diable és donar a qui
té més”, i finalment: “Els hereus i
els ases, ni els dimonis els treuen
de les cases”.

moda íntima muralla

NOVA DIRECCIÓ
ESMORZARS i BERENARS, CAFÈS,
ENTREPANS FREDS I CALENTS, TAPES VARIADES,
AMANIDES, BEGUDES i REFRESCS...

NOU HORARI:

De dilluns a dijous, de 7:30h a 22h.
Divendres i dissabte, de 7:30h a 24h.
Diumenges, de 9h a 14h.

SI VOLEU QUEDAR BÉ...
CAFÉ LA PEDRERA
VINE A VEURE'NS!!
c/ Isaac Albèniz, nº 36
Pl. Major · Les Pedreres · Porqueres · 17834

REBAIXES D’HIVERN
Fins el 50% de descompte!!
* a partir del 11 de gener

C/ Muralla, 20 · Banyoles Tel. 972 57 63 67
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BON AMBIENT, QUALITAT i BON SERVEI...

ESTUDIS BIOMECÀNICS DEL CICLISME
SISTEMA RETÜL
GEBIOMIZED
LEOMO LABS
La Biomecànica aplicada al ciclisme
Realitzem anàlisis biomecànics per l’optimització
postural del ciclista en la seva bicicleta.
Com a resultat obtindrem un major rendiment
i evitarem possibles lesions o molèsties
provocades per un mal posicionament previ.

S-Works Tarmac - Dura Ace Di2

Pg. de La Draga, 1 · Banyoles · T. 972 58 09 47

Tel. 600 550 911 · ergobicis@gmail.com
Passeig de la Draga 1 · Banyoles

ELECTRODOMÈSTICS

US OFERIM UNA AMPLIA GAMMA EN TOT TIPUS D’ELECTRODOMÈSTICS DE LES MILLORS
MARQUES AMB QUALITAT, BON PREU I BON SERVEI

RENTADORES, RENTAVAIXELLES,
ASSECADORES, FORNS,
VITROCERÀMIQUES, CAMPANES
D’ABSTRACCIÓ, MICROONES,
TELEVISORS, RÀDIOS, ASPIRADORES,
CALEFACTORS, ETC
I EL QUE ÉS MOLT IMPORTANT: UN SERVEI TÈCNIC I D’INSTAL·LACIÓ RÀPID I QUALIFICAT
EMR 28

I a més, si la compra és superior a 100€ us ho portem a casa sense cap cost
Botiga a Banyoles: Ctra. Camós, 72
Tel. 972 57 57 87 · info@electrodomesticsrobert.cat

Pep Boix · Foto: Quimet Duran.

ENTITATS I ASSOCIACIONS

Els escoltes
A l'empar de l'església, el moviment escolta formava el jovent en una línia diferent de l'oficial. La «promesa» era un acte important en la vida de l'escolta. Se l'envoltava de solemnitat, com en el cas que
recull aquesta foto de la promesa de joves “llobatons” en el marc de les Estunes, als anys 50’, amb un
cert aire de misteri i messiànic.

OFICINA: Agent d’Assegurances Exclusiu · Mediador 642 0034224
Passeig Mossèn Lluís Constans, 290 · Entresol 1ª · 17820 · BANYOLES

Tel. 972 57 68 88 · 972 57 38 00
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Serveis d’Assessoria Banyoles S.L.

Hores convingudes

T 669 666 113
972 580 505
info@insttec.com
www.insttec.com
BONES FESTES
C/ Del Paper, nº 21 · Baixos
17820 Banyoles

Perruqueria Unisex
I també servei de manicura i pedicura
c/ Francesc Figueras de Ametller, 17 Banyoles

Tel. 972 57 50 50 - 676 19 14 83

Menú diari i
cap de setmana
C/ Osona, 2
17834 Porqueres
Ctra. de Mieres
Tel. 972 575 254
Tel. 972 580 475

Rostisseria La Cresta · C/ Sant Andreu, 6
Tel. 972 57 34 03 · 17846 Mata-Porqueres

RAFIA
EL MRABET

CARNISSERIA
BANYOLES

Carns halal amb la millor qualitat/preu
pollastre, xai, vedella...
Alimentació, te, cafès, oli, llet, iogurt,
quefir, batuts, fruits secs, espècies,
arròs, llegums, pastes, begudes
i refrescs, conserves...
Qualitat, bon preu i bon servei.
Per encàrrecs: Tel. 678 37 22 56

POL

Classes
d’ANGLÈS i FRANCÈS

ÀREA de

Restauració -

ENTRANTS i TAPES VARIADES
És evident que no cal abusar de
les tapes, sobretot si són fregides
(calamars a la romana, croquetes, “flamenquines”, andaluses,
musclos farcits i fregits i embotits (doblement grassos si són
fregits). Ara bé, hi ha tapes perfectament saludables: ensaladilla
russa, el rovellons botó en oli,
esqueixada, i el riquíssim repertori de “picadetes” valencianes:
amb tonyina i tomata, olives, ou
dur, etc.

Tel. 630 83 90 67

pablopenabad72@gmail.com

c/Llibertat, 28 (al costat del Valvi) Banyoles

Esmorzars i menús
Ctra. C-66 Km 53 · Serinyà · Tel. 972 593346
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PALET
CAIXA
1 m3

Venda i reparació de calçat
c/Mn. Jacint Verdaguer, 13 · Banyoles · 972 57 01 03

C/ Escoles, 24 · Tel. 972 582 867 · PORQUERES
Mòbils: 699 22 13 59 (Josep) · 679 09 15 14 (Dolors)

De fet, a vegades, el millor aperitiu són unes simples olives: xacades o trencades, perfumades
amb sajolida i altres herbes, negres, andaluses, adobades, amb
la particularitat que solen contenir
vinagre.
L’apunt sobre les coques és important: als Països Catalans, tenim aquesta aportació fantàstica,
que a més, pot solucionar un àpat
informal: coca de tonyina, coca
de trempó, coca de recapte o de
cutxipanda.
La presència dels plats comporta allò que als restaurants se’ n
diu menú degustació; però en general, tapes, aperitius, picades o
meze gregues o turques, es mengen sense plat: fent servir trossos
de pa (en el cas turc o grec), escuradents, però també forquilla i
ganivet. En aquests casos sí que
apareix el platet o cassoleta individual, o per compartir, però no és
mai un plat gros per menjar.

Jaume Fàbrega.

Bon Any Nou

SERVEIS
Bars - Cafès

CÒCTELS DE CAVA
Pick me up. En vas mesclador
amb gel. ½ copa de brandi. ½
copa de vermut blanc sec. Passar a copa de cava i omplir amb
cava.
“Cup” de cava. En un recipient
de capacitat gran. Fruita trossejada. Tres cullerades de sucre.
Un raig de brandi, curaçao vermell i marraschino. Deixar macerar la fruita una mitja hora. Afegir
gel i acabar d’omplir amb cava.
Remoure lleugerament i servir.
Les quantitats depenen del nombre de persones o convidats.

Feliç Any Nou

Menús diaris i festius.
Menjars per emportar.
Habitacions amb bany.
Visita la nostra web: www.fondalapaz.es

Entrepans freds i calents.

PLATS COMBINATS · ESMORZARS I BERENARS

Av. Països Catalans, s/n. 663 122 727
Bosses de mà,
complements
i decoració
fets a mà
a Banyoles
972 57 44 35
Banyoles

: kuir_complements · www.kuir.es

MATEU FESTA
C/Major 21 · Banyoles
972 57 38 09

CROISSANTERIA - CAFETERIA

També preparem càterings per festes i aniversaris
Plaça Estudis, 9 · Banyoles · 972 57 10 94
· Reparació i Venda
· Maquinària per
hostaleria i
alimentació
· Fred Comercial
· Aire Condicionat

Tel. i Fax 972 57 47 83
Tel. mòbil 629 78 93 79 - BANYOLES

Tot per festes infantils, picnic i
parament de taula d’un sol ús

JARDINERIA
CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS
SISTEMES DE REG - GESPA ARTIFICIAL
VENDA DE PLANTES

C/ Joan Maragall, 38 - PORQUERES

Tels. 616 45 10 21 · 629 75 95 77

ELECTRODOMÈSTICS

Electrodomestics Robert
www.electrodomesticsrobert.cat
Tels. 972 57 57 87 · 686 473 933
Botiga a Banyoles: Ctra. Camós, 72

FELIÇ ANY NOU

Ara també servei a domicili
Salut i Bellesa
Hores convingudes
NO TANQUEM AL MIGDIA

C/ Llibertat, 94 - BANYOLES - Tel. 972 57 44 75 - Mòb. 659 380 788

Reserves i comandes:
972 66 58 68 · 626 100 005
c/ del Born, 10 · Banyoles

BON
ANY
NOU

Amb:
Carme Portas
Anna Mª Martí
FELIÇ ANY 2021

Tapes, entrepans,
i el millor ambient.

C/ Canal, 46 · BANYOLES · 972 57 21 06

c/ Valls, 68 · Tel. 872 21 84 62
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Aigua de València. En una gerra
amb gel. Una copa de cointreau,
Una copa de vodka, Omplir fins
la meitat amb suc de taronja,
Acabar d’omplir amb cava.
Black Velvet. Directament en
copa de cava. ½ de cervesa
negra (porter o guiness). ½ de
cava.

FRANKFURT EL TROBADOR

Ho podeu trobar en el nostre taller. Venda directa a hores convingudes.
Zig Zag Taller de Moda · c/ Canameres, 70 · Banyoles · Tel. 626 66 74 16

MIRA*DONA
Més tendències d’hivern

Un look casual per a l’hivern
El més important és que facis la moda teva: pots seguir
les tendències proposades en passarel·la, però seguint
els teus gustos i adaptant-les al teu propi estil. Si vols
lluir un look casual d’hivern, però donar-li un toc sofisticat, no oblidis triar els complements adequats a l’estil
que busques, en aquest cas bufandes, guants, gorros i
botes són els accessoris bàsics per combatre el fred, i
si els esculls bé, també t’ajudaran a definir el teu look.
Gorros d’hivern
Els gorros són un complement ideal per el fred i poden
ser molt elegants si els triem bé. Enguany presenten
una gran varietat de dissenys i una àmplia paleta de
colors: des dels tons pastel als colors més intensos, als
models més clàssics amb teixits de punt, o els que incorporen detalls com botons o aplics, o els de pell combinada amb llana. També són tendència els dissenys
més urbans tipus gorra amb visera incorporada.
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Roba d’hivern
Qui diu que la roba d'hivern ha de ser gris i avorrida?
La moda d’hivern actual aposta pels colors vius com el
vermell passió, pels tons metal·litzats i els teixits iridescents. Es porten els quadres i una jaqueta o abric amb
aquest estampat és un imprescindible en el teu fons
d’armari: són molt versàtils i adaptables. Una altra
tendència de la moda d’hivern que trepitja amb força
és la pana, així que igual pots rescatar del bagul dels
records alguna peça d’aquest tipus. Uns pantalons o
una jaqueta de pana d’aire dels setanta serà un gran
aliat per estar a l’última aquest hivern.
Abrics
Els abrics de pèl sintètic s’han convertit en els millors
aliats dels nostres etilismes hivernals. Vénen amb
dissenys de diferents colors, llargs i fins i tot amb estampats multicolor. Alguns dissenyadors aposten per
col·leccions d’abrics de peluix “streetwear”, suaus, divertits i carregats de color, tots de pèl sintètic.
També són tendència els abrics-jaqueta més entallats
amb elegants estampats de quadres o de colors pastel.

Feliç Any Nou

TALLES DE LA 40 A LA 60

Grans rebaixes
a partir del 7 de gener
20% 30% 40%

BONCLAR · COLLIE · A.DOMINGUEZ · ESLOTO · MAPANT`S · SISSUS
C/ Llibertat, 44 · BANYOLES · Tel. 972 58 02 60

BON ANY NOU

Home - Dona - Nens

MARTA OLIVER
PERRUQUERIA I ESTÈTICA

Dies 2 i 5 de gener, tancat.

PROMOCIONS GENER
TRACTAMENT KINESSENCES RESTORE
Prepara el cabell abans del fred, nodreix, enforteix,
i dòna brillo i elasticitat. Preu sessió: 15€
Oferta Pack 4 sessions: – 10€ de descompte.
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TRACTAMENT FITOXIL (ANTI-CAIGUDA)
Recupera la densitat del cabell, frena la caiguda,
dona volum i brillantor.
Xampú + ampolles: 30€
TRACTAMENT QUERATINA
Cabell curt: 80€ / Cabell mig: 90€
Cabell mig-llarg: 100€ / Cabell llarg: 110€
Cabell extra llarg: 120€

Amb - 5€
de descompte!

Pl. President Companys, 4 · Tel. 972 57 00 75 · PORQUERES · perruqueriamarta@hotmail.com
Horari: de dimarts a dijous de 15h a 20h. Divendres de 9h a 20h. Dissabte de 9h a 17h. Hores convingudes.

PLANTES MEDICINALS

Menta (Mentha Piperita)
Ús. En infusions amb suc o mel facilita les digestions.
També se’n fan licors i vins, laxants i diürètics. Es pot
fer també sopa de menta. És gairebé indispensable
en les faves a la catalana.

www.ombanyoles.com · Tel. 625 85 58 12 · c/ Josep Tarradellas, 16 · Banyoles ·

om_banyoles
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La Menta Piperita no és una «raça pura», sinó que
prové del creuament, al s. XVII, de dues espècies: M.
aquàtica i M. viridis. El nom és originari de la nimfa
Mintha, a qui la deessa Persèfone, gelosa, transformà
en planta.
Descripció. És una planta vivaç, de fulles planes,
allargades, dentades, amb nombroses flors roses
que formen inflorescències còniques als àpexs de les
tiges: la corol.la està formada per quatre pètals iguals.
La planta desprèn una agradable olor refrescant, molt
ca-racterística (olor a menta). Viu espontàniament a
tot Europa i Àsia.
Propietats. És tònica, estimulant, estomacal, carminativa i analgèsica. La principal substància d’accions
terapèutiques és de composició variable en funció del
sòl, de la pluja, dels adobs, dels regs o de la humitat. Està formada majoritàriament (fins a un 86%) per
mentol.
Recol·lecció. Les flors s’han de collir abans que floreixin. També es poden tallar els extrems de les tiges
florides i les fulles, les quals s’han de separar abans
d’assecar-les. Les fulles fresques s’agafen a mesura
que es necessiten.

Ajuntament de Banyoles
PROMOCIÓ ECONÒMICA

CONEIXES
EL SOM,
SERVEIS ADREÇATS
EL SERVEI D’OCUPACIÓ
MUNICIPAL?
ALS CIUTADANS
SOM (Servei d’Ocupació Municipal)

Si estàs buscant feina, des de l’Ajuntament de Banyoles
Orientació
assessorament
a la inserció t’assessorem
en el món
i de la seva
Àrea ide
Promoció per
Econòmica,
del
treball
i
l’ocupació
i posem al teu abast els recursos tècnics i materials
necessaris per ajudar-te en el procés de recerca de feina.
SERVEI
D’INTERMEDIACIÓ I
GESTIÓ D’OFERTES
LABORALS

Des de el SOM t’ajudem a:

Borsa deconèixer
treball.

les oportunitats de feina existents avui,
Intermediació en el procés com presentar un currículum,
FORMACIÓ
d’inserció laboral. com afrontar un procés de selecció,
Realització d’accions formatives,
jornades, seminaris, píndoles...
dibuixar el full de ruta de la teva carrera professional.
per adquirir/ampliar els
coneixements en la recerca
de feina i/o de sectors
professionals concrets.

CLUB DE LA FEINA
Posem a disposició del
ciutadà dos ordinadors per
a la realització de tràmits
relacionats amb el món
laboral (renovació del DARDO,
inscripcions SEPE, etc.)

ORIENTACIÓ LABORAL
Informació, orientació i suport
en el procés de recerca de
feina (com presentar un CV,
com afrontar un procés de
selecció, etc.)

Informació i suport en aspectes
relacionats amb la recerca de
feina i millora laboral.

Realització de pràctiques a
empreses.
Informació, orientació i suport en
el procés de recerca de feina.

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles té com a finalitat la
dinamització socioeconòmica del territori local i la diversificació del teixit econòmic, per
tal de fomentar el seu creixemet i la creació d’ocupació. En aquest sentit, ofereix un
suport directe a la ciutadania així com a les empreses a través de diferents serveis.
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Ens trobaràs a:

Passeig Generalitat, 15 - 17 (Vila Olímpica) 17820 · Banyoles
Tel. 972 58 11 20
Servei d’Ocupació Municipal - SOM Passeig de la Generalitat, 15-17 • Telèfon. 972581120 • promocio@ajbanyoles.org
promocio@ajbanyoles.org
Atenció presencial amb reserva prèvia
SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

Ajuntament de Banyoles
PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEIS ADREÇATS
ALS CIUTADANS
SOM (Servei d’Ocupació Municipal)
Orientació i assessorament per a la inserció en el món
del treball i l’ocupació
SERVEI
D’INTERMEDIACIÓ I
GESTIÓ D’OFERTES
LABORALS
Borsa de treball.
Intermediació en el procés
d’inserció laboral.

CLUB DE LA FEINA
Posem a disposició del
ciutadà dos ordinadors per
a la realització de tràmits
relacionats amb el món
laboral (renovació del DARDO,
inscripcions SEPE, etc.)
Informació i suport en aspectes
relacionats amb la recerca de
feina i millora laboral.

FORMACIÓ
Realització d’accions formatives,
jornades, seminaris, píndoles...
per adquirir/ampliar els
coneixements en la recerca
de feina i/o de sectors
professionals concrets.

ORIENTACIÓ LABORAL
Informació, orientació i suport
en el procés de recerca de
feina (com presentar un CV,
com afrontar un procés de
selecció, etc.)
Realització de pràctiques a
empreses.
Informació, orientació i suport en
el procés de recerca de feina.

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles té com a finalitat la
dinamització socioeconòmica del territori local i la diversificació del teixit econòmic, per
tal de fomentar el seu creixemet i la creació d’ocupació. En aquest sentit, ofereix un
suport directe a la ciutadania així com a les empreses a través de diferents serveis.

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL
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Servei d’Ocupació Municipal - SOM Passeig de la Generalitat, 15-17 • Telèfon. 972581120 • promocio@ajbanyoles.org

HAS DE LLEGIR

SI VOLS SABER:
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Com s’ha arribat a la situació actual al Pla de l’Estany
Com celebraven abans l’Onze de Setembre i el Sant Jordi a Banyoles
Qui eren els catalanistes banyolins i quins obstacles van haver d’afrontar

Ja a la venda a les llibreries de Banyoles!

Josep Grabuleda

CRÒNIQUES D’AHIR

Antigament, el cavall era un animal molt preuat. Només se'l podien permetre els cavallers i les persones de
molt elevada posició social. Un exemple és el cas de
Guillem Corona, àlies Crespià, que va ser instruït com
a fill de família noble perquè el seu pare "era home
generós e tenia cavall e armes". Posseir i mantenir un
cavall era molt costós, tant és així que el ric mercader
Jaume de Mitjavila, banyolí habitant de Barcelona,
l'any 1349, va haver de llogar un cavall al barceloní
Pere Escuder per fer un viatge a Banyoles. Uns anys
després, el 1355, l'abat Arnau de Samasó va pagar
quaranta lliures barceloneses per un cavall.
L'altra gent podia disposar d'ases, mules i, sobretot,
bous per a les tasques de transport o per a les feines
del camp. Eren necessaris alguns animals de càrrega,
ja que els serveis personals deguts a l'abat de Sant
Esteve estipulaven contribuir en obres i tragins. I, en
alguns casos, obligava a pagar les prestacions senyorials en civada, com, l'any 1279, a Guillem Llucià,
del mas Llucià de Guèmol, o a Gil de Puigpalter, que
havien de pagar cada any tres garbes de civada.
Tampoc les mules no eren barates. Per això mateix,
l’abat Benet II, com a senyor feudal, el 1267, va arrencar un feixuc compromís als representants de la Vila:
quan entrava un nou abat rebia l’homenatge i submissió dels habitants, que havien de pagar cinc-cents cinquanta sous per comprar una mula per aquesta ocasió.
Alguns anys abans, el 1251, el cavaller Riambau de
Camós va adquirir draps (teixits de llana) a Bernat de
Gornal i a Martí de Cornellà, per cent trenta-vuit sous,
que havia de pagar per Tots Sants; mentrestant, a can-

vi, va deixar en penyora una mula de pèl bru d'un valor
equivalent.
El nombre de cavalls, ases, mules i bous va créixer i el
1423 la Universitat de Banyoles (el Comú) cobrava un
impost sobre les compres i vendes d'aquests animals.
A la Vila banyolina hi havia cavalls de carn i ossos i
d'altres de dibuixats; com a la Casa dels Lleons, a la
plaça del Teatre, on hi ha pintures amb representacions
de cavalls i escenes de vida militar (l'assalt i la defensa
d'un castell i un grup de combatents a peu i a cavall).
I a la Pia Almoina s'hi han trobat les restes d'un grafit
medieval amb la figuració d'un guerrer a cavall. El cavall està en posició de cacera i se'l veu ferrat. S'ha de
tenir en compte que l'aparició de la ferradura de claus
va comportar la de la feina de ferrador, que desenvolupaven els ferrers.
En aquesta època a Banyoles no hi ha documentada
l'existència de manescals (persones que es dedicaven
específicament a la cura de les malalties de les bèsties) ni veterinaris, que varen aparèixer durant el segle
XIX. Segurament, el seu treball el feien els ferrers locals. D'aquesta manera, al monestir benedictí de Sant
Esteve, com no podia ser d'altra forma, el 1364, hi
treballava el ferrer Bernat de Malantrico. També se sap
que al segle XIV hi havia uns quants ferrers, i existia
el carrer dels Ferrers o carrer Major, on vivien molts
d'ells, com Guillem i Mateu de Fàbrega (o Fàbrica) o
Pere de sa Plana. D'altres ferrers banyolins d'aquest
segle van ser Berenguer i Pere Cervià, Berenguer de
Melanic, Bernat Tortellà, Joan Puig, Joan de Serra o
Mateu Masdemont.
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L’ús dels cavalls, mules i bous a la Banyoles d’abans
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4t Aniversari
Gràcies per la vostra confiança!

Feliç Any Nou

Banyoles
ACTES DE BENVINGUDA ALS REIS D’ORIENT
Dimarts 5 de gener, Al Camp de Futbol nou.
A les 12:30h - 14h - 18h - 19:30h - 21h.
Entrada lliure amb retirada prèvia d’entrada
a cultura.banyoles.cat · Retransmissió en
directe per Banyoles TV a les 21h.
L’acte esta dirigit als nens/es. Es prega assistir-hi
amb els mínims adults acompanyants possibles
ja que l’aforament de l’espectacle serà limitat.
No es podrà accedir al recinte sense entrada.
Servei de Bústies reials on deixar les cartes:
Les trobareu a: Plaça Major, Plaça Catalunya,
Plaça dels Til·lers (can Puig) i Plaça Sant Pere.
AUDITORI DE L’ATENEU
Dijous 14, 20:30h. Documental: Allò que no mata.
Dissabte 16, 20:30h. “75 anys d’un somni”,
música de cobla amb La Principal Bisbal i Criatures.
Diumenge 17, 19h. Cobla Ciutat de Girona,
Presentació disc Cassià Casademont.
Gratuït amb reserva prèvia d’entrada.
Dissabte 23, 20:30h. Haydn: “La Canterina”
Òpera amb Cia. El teatre de les comèdies.
Dijous 28, 20:30h. Cicle de cinema: Uno para todos.
Dissabte 30, 20:30h. Pau Vallvé en directe.
TEATRE MUNICIPAL
Dies 3 i 6 de gener, 18h. Els Pastorets de Banyoles.
Diumenge 31, 12 i 17h. Klé, Teatre visual familiar.
FACTORIA D’ARTS ESCÈNIQUES
Dia 3 de gener, 12:30h. Scrooge, de Cor de teatre.
Divendres 29, 20:30h. Fairfly, amb Cia. La Calòrica
OFICINA JOVE CAL DRAC
Serveis d’assessorament per a joves i entitats.
Formacions, informació, activitats, etc.
NOU CARNET JOVE DBNY! Si tens entre 14 i 30 anys
i vols gaudir d’un munt d’avantatges i descomptes
en comerç, cultura , oci... fes-te’l ara mateix!
https://www.banyoles.cat/ajuntament/carnetjove
CASAL CÍVIC BANYOLES
Programació gener/abril 2021.
Activitats en línia. Salut i benestar, cultura,
música, tallers, formació, etc. Inscripcions:
Tel. 972 57 11 62 fins a l’11 de gener.
c/ Josep M. Bohigas, 19 · Banyoles.

amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles
MUSEUS DE BANYOLES
Dissabte 9, 19h. Al Darder, Tardes de ciència:
Gats, gossos i tigres sota el mar? Amb Dani Martin.
Es podrà seguir la conferència en streaming a la
web d’Astrobanyoles: www.astrobanyoles.org
Dissabte 16, al Darder, taller: Descobrim els insectes.
Dissabte 16, 19h. Al Monestir: Robatori sacríleg.
Dies 10 i 21, 11:30h. Visita al Parc Neolític.
Fins al 7 de gener, Nadal als Museus.
Fins al 10 de gener, a l’Arqueològic:
Exposició Denominació d’Origen, Banyoles.
Del 9 de gener al 7 de març, al Darder,
Coralls: indicadors del canvi climàtic.
Del 23 de gener al 21 de març, a l’Arqueològic:
Exposició Valentí Fargnoli, el paisatge revelat.
Més informació: www.museusdebanyoles.cat
PUNT ÒMNIA BANYOLES
Horari: Dimarts, dijous i divendres de 15h a 20h.
Dilluns i dimecres de 16h a 20h.
Adreça: C/Barcelona, 54. Tel. 972 58 07 41
Whatsapp: 605 36 36 67 · Inscripcions obertes.
E-mail: omniabny@xarxaomnia.gencat.cat
Totes les activitats són gratuïtes.
Activitats hivern 2021 (de gener a març).
Activitats formatives (amb inscripció prèvia).
ADULTS: Trucs i aplicacions mòbils,
Feina activa / info feina, Internet.
GENT GRAN: Càpsules formatives.
PRIMÀRIA (de 10 a 12 anys):
Taller de carnaval, Fem ciència casolana.
ESO (a partir dels 12 anys):
Juguem?, Escape Room, Taller de cuina.
JOVES: Taller Carnaval, Just Dance, cuina.
ESPAIS D’ACCÉS LLIURE				
Aula Oberta. Tràmits on-line.
BIBLIOTECA DE BANYOLES			
Dimarts 19, 19h. Al Darder, Club lectura adults:
“Temps de gel”, de Freda Vargas.
Dijous 21, 17:30h. L’hora del conte:
“Els contes de la maleta de can Font”.
A càrrec de Meritxell Yanes contacontes.
Dissabte 23, 12h. Sala actes Ajuntament, presentació:
Pickwick, de Charles Dickens, a càrrec de Jaume Coll.
Dijous 28, 17h. Club de lectura:
“El segrest de la bibliotecària”, de M. Mahy.
Del 4 al 30 de gener, exposició a la Biblioteca:
Els bons propòsits: llibres per ajudar-vos amb
nous propòsit i/o oblidar-vos dels vells.
Dimarts 2 de febrer, Cinc cèntims de creació local:
Francesc Figueras de Ameller (Banyoles, 1902-1992)
Cicle Arquitectes i ciutat. Comissaris i conductors:
Marc Riera i Pau Sarquella (arquitectes).

Ctra. Corts, s/n
Cornellà del Terri
fucsa2sl@gmail.com
David i Xavi
T. 616 574 353 · 610 035 826
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AGENDA · GENER

Bones Festes

RESTAURACIONS JAUME
RESTAURACIÓ I ENTAPISSAT D’UN BAGUL TRADICIONAL

Mobles antics i vells - Compra - Venda
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Canviem la “reixeta” de balancins i cadires

FELIÇ
ANY
NOU

Truqui’ns i demani pressupost sense compromís. www.restauracionsjaume.com

C/ Canameres, 52 · 17820 Banyoles · Mòb. 608 56 36 36 · rest.jaume@hotmail.com

Ajuntament de Banyoles
Àrea de Comunicació

INFORMACIÓ MUNICIPAL

“Sant Martirià, cos sant de Banyoles”
estrena nova etapa
dels Quaderns de Banyoles

Sant Martirià, el culte cívic i les obres d’art al seu
entorn
“Sant Martirià, cos sant de Banyoles”, vol omplir el
buit existent sobre la figura Sant Martirià, el patró de
Banyoles i pretén esbrinar els inicis del seu culte a
l’església cenobial de Sant Esteve. Així, tracta de l’arribada del cos sant i de com el sant va esdevenir la devoció més important de la població. Es mostra el contingut, tant religiós com cívic, de la veneració d’aquest
sant. El llibre se centra en les figures artístiques més

importants que mostren el culte a sant Martirià a Banyoles i dedica una especial cura a estudiar l’arqueta
de sant Martirià, sense deixar de banda el retaule de
Nostra Senyora de l’Escala.
Francesca Español va comentar que, de l’encàrrec
original que era parlar de l’Arqueta, a Sant Martirià,
cos sant de Banyoles “he volgut aprofundir en l’arriba-

da de les relíquies del sant, la seva conservació i en
l’inici del seu culte i la seva transformació com a patró
de la ciutat”.
Quaderns de Banyoles
“Sant Martirià, cos sant de Banyoles” és el 22è volum
dels Quaderns de Banyoles que es va iniciar el 1999 i
suposa una nova etapa en aquesta iniciativa editorial
municipal amb la creació d’un consell editorial de la
col·lecció. Així mateix, es fa un salt endavant pel que
fa al disseny, l’actualització del qual s’ha encarregat al
seu autor original, Jaume Geli. El llibre passa a ser a
tot color, amb gran profusió d’imatges, il·lustracions i
gràfics i amb dimensions més grans, aconseguint una
imatge pròpia d’un llibre especialitzat d’art.
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L’Ajuntament banyolí va presentar a mitjans de desembre passat el nou volum de la col·lecció Quaderns
de Banyoles, “Sant Martirià, cos sant de Banyoles”,
escrit per la prestigiosa historiadora de l’art Francesca Español. La pròpia autora forma part de la història
recent de Sant Martirià després que el 1997 va descobrir les peces de la cèlebre arqueta espoliada que
es pretenia subhastar a Sotheby’s. El
llibre està signat per
la investigadora que
millor coneix l’arqueta de Sant Martirià i
està dedicat al sant,
al seu culte cívic a
Banyoles i a la pròpia
arqueta. En la presentació, el regidor
de Cultura de l’Ajuntament de Banyoles
Miquel Cuenca va
voler destacar que “la
professora Español li
devia aquest llibre a
la ciutat i, sobretot, la
ciutat li devia aquest
llibre a l’autora. Gràcies a aquest estudi
preciós, profund i
alhora amè, coneixerem millor una part essencial de
la nostra identitat i patrimoni de la mà d’una investigadora de prestigi amb qui tenim un deute impagable:
la pràctica recuperació de l’arqueta de Sant Martirià.”

AGENDA · GENER

Porqueres
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BIBLIOTECA DE PORQUERES
Del 7 fins al 29 de gener, Sala d’estudi.
De dilluns a divendres fins a 2/4 de 9 del vespre
per estudiants universitaris i de batxillerat.
Del 7 fins al 23 de gener. Inscripcions Trobada Jove.
Dissabte 9, 12h. Visita Guiada a Can Tista,
estudi de l’artista Carles Fontserè.
Dijous 14, 17:30h. L’hora dels més petits:
El millor regal del món, a càrrec de Pepa Contes.
Dimecres 20, 17:30h. L’hora del conte:
En Bum i el tresor del pirata.
Divendres 15, 19h. Club de cinema i tertúlia.
Dimecres 20, 19h. Club de lectura d’adults.
Divendres 29, 17:30h. Bibliocinema.
Aforament limitat per a totes les activitats.
Cal inscripció prèvia. + informació:
biblioteca@porqueres.cat o 972 58 38 98
CENTRE CÍVIC - TALLERS EN LÍNIA
De l’1 de febrer al 26 de març de 2021
Cuina, català, idiomes, ioga, pilates... etc.
Classes enregistrades durant la tardor
per l’aturada presencial de l’activitat.
Disponibles a preus econòmics.

CAMPAMENT REIAL DELS REIS D’ORIENT
Dimarts 5 de gener, als Jardins de l’Ajuntament.
Aquest any, degut a la situació sanitària
els Reis no podran fer la cavalcada, però els
hi hem preparat un campament reial als
Jardins de l’Ajuntament. Per venir a veure’ls i
donar-los les cartes, cal reservar cita prèvia amb
el formulari que trobareu a www.porqueres.cat.
Ses majestats estaran molt contents que els
visiteu però sobretot tenen ganes de veure
els més petits, així que siguem solidaris amb
els infants perquès les places són limitades.
Cada sol·licitud dona accés a 4 persones d’una
mateixa bombolla i només es podrà fer una única
sol·licitud per persona. Caldrà presentar el DNI de
la persona que ha fet la sol·licitud, a l’entrada.
XXV CURSA POPULAR DE PORQUERES
Diumenge 31 de gener. A les 10 hores.
Sortida i Arribada Pavelló de Porqueres.
Cursa Popular competitiva de 7,2 km.
Inscripcions anticipades 8 €, el mateix dia no
es faran inscripcions. Degut a la normativa
Covid-19 no hi haurà lliurament de trofeus.
La prova serà puntuable pel circuit comarcal.
inscripcions: www.esportsporqueres.com

600 50 38 02 (Laura) · laura.batlles.com · laura@batlles.com
661 21 84 35 (Lisard) · www.theclickbox.com · www.fotograma.info · hola@theclickbox.com

EL COSTUMARI

Text: Pep Boix · Foto: Pere Crous.

Sant Antoni Abat

Cada any, a finals de gener, la festivitat de Sant Antoni Abat sòl fer acte de presència a les nostres contrades amb les seves activitats. L’acompanyament del pendonista, l’esmorzar popular, la tradicional cercavila, l’oferiment dels bunyols, el ball de la sardana, la benedicció dels animals, el dinar de germanor...
En aquesta imatge dels anys 50 podem veure el pas de la comitiva amb el pendonista i els cavallistes.
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Feliç 2021

COMENÇA L’ANY
PEDALANT BÉ!

Av. Països Catalans, 93 · Banyoles · T. 972 57 02 61
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NOVA ORBEA RISE ELÈCTRICA

GASTRONOMIA I CUINA

“Cap i pota,
el gran llibre dels menuts”
nou llibre
de Jaume Fàbrega
Aquest nou llibre de Fàbrega ha estat editat per
Cossetània Edicions. Suposa un tomb en els llibres
sobre el tema, ja que no solament s’hi inclouen els
plats de menuts més tradicionals
com el cap i pota, la sang i perdiu,
el fetge o ronyons, sinó també els
menuts de peix o el fetge gras, el
caviar, etc.
Hi ha gent que té prejudicis cap a
la cuina dels menuts, cosa que no
es dona en altres cultures gastronòmiques com la francesa, que els
ha incorporat a l’alta cuina. El foiegras, els ris o lletons, el moll de l’os,
el cervell o el fetge són exquisideses que els grans cuiners i cuineres
incorporen als seus plats. Però els
menuts també formen part, arreu del món, d’una
cuina popular i gustosa, i a Catalunya, a més, dels
“esmorzars de forquilla”. En aquest llibre hi trobareu tot aquest tipus de receptes en una vuitantena
de variacions, de les més populars a les més refinades i pròpies dels grans xefs.
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En quan a l’autor, Nandu Jubany ha escrit: “Jaume
Fàbrega, ha estat dit, és el primer escriptor gastronòmic de la mediterrània". Ho és pel volum de
la seva obra (amb diverses enciclopèdies i volums

de gran vàlua, tant de cuina catalana i dels Països
Catalans com d’ arreu del món, així com llibres monogràfics) i la seva contrastada solvència. Durant
molts anys ha transmès els seus coneixements a l´Escola Universitària
de Turisme i Direcció Hotelera de la
UAB i altres centres acadèmics, com
les Universitats de València, Alacant,
Vic, etc. També és un articulista de
referencia en diversos mitjans, conferenciant i consultor gastronòmic.
A més, ha introduït una nova manera
d’explicar les receptes, partint d’un
pla racional i molt didàctic: sempre
comença per una introducció, on la
compara amb altres receptes d’arreu, explica els seus orígens o l’estacionalitat i a continuació desglossa el llistat dels
ingredients i segueix amb l’elaboració del plat, pas
a pas. Sempre acaba amb unes notes addicionals,
on explica les variants i alternatives d’ingredients o
tècniques, i fins i tot receptes alternatives.
Els llibres de Jaume Fàbrega, (ja en porta mes de
65 d’escrits) són del tot recomanables per a qualsevol persona i són una font d’informacions pràctiques i teòriques. Practicar-los, i llegir-los, sempre
és un plaer.

Text: Pep Boix · Foto: Jaume Claramunt.

INDRETS AMB ENCANT

La Plaça

L’actual Plaça Major ha estat des de temps ben reculats el centre neuràlgic de la nostra ciutat i a comptat al
llarg del temps amb diversos noms: Plaça de la Vila Nova, Plaça de la Constitució, Plaça d’Espanya... etc.
Aquí veiem una imatge de la plaça ben nevada a les darreries del S.XIX amb un grup de mainada jugant.

Detergents Ecosostenibles
• Productes de neteja de la llar:
frega terres, suavitzants, renta plats i vitro,
detergents per a la roba, neteja vidres,
blanquejadors, desengrassants...

C/ Porta Turers, 3 · Banyoles

Tel. 622 755 099
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Residu zero
Envàs reciclable
Repartiment a domicili

El MIRADOR
La revista del Pla de l’Estany

?

COMERCIANT - BOTIGUER - EMPRESARI:
No pagui més per menys !!!
És temps de crisi i cal invertir bé els diners
en una bona propaganda i no malgastar recursos...

ARA ÉS EL
MOMENT
D’ANUNCIAR-SE
AL MIRADOR !!!

* ELS PREUS MÉS ECONÒMICS
* 5.000 EXEMPLARS MENSUALS
* ESPAIS MÉS GRANS I A TOT COLOR
* LA DISTRIBUCIÓ MÉS ÀMPLIA i PUNTUAL
* ELS CONTINGUTS MÉS COMPLERTS I VARIATS
* EL DISSENY MÉS ACTUAL I MODERN

LA REVISTA MÉS SEGUIDA = LA PUBLICITAT MÉS EFECTIVA
La millor manera de fer arribar el seu missatge comercial a tot el públic

INFORMI’S SENSE
COMPROMÍS

669 018 405

info@revistamirador.com

Ajuntament de Banyoles
Àrea de Comunicació

INFORMACIÓ MUNICIPAL

El Consorci de l’Estany
finalitza les obres de millora
dels Amaradors, al nord de l’Estany.

Entre altres intervencions, s’han millorat hàbitats
i espècies d’interès amb actuacions per potenciar
i augmentar la superfície d’aiguamolls calcaris i la
creació de nous nuclis de la falguera d’aiguamolls,
una espècie que només viu a l’Estany i que es troba amenaçada i protegida.
També s’ha reparat el bagant de sortida d’aigua de
la llacuna per controlar-ne la inundabilitat i afavorir
hàbitats propicis per espècies d’interès com la tortuga d’estany. Igualment s’han podat i retirat arbres
morts i en perill de caiguda, s’han eliminat espècies
de flora invasora i s’ha reordenat la xarxa de ca-

mins. A més, s’ha col·locat una tanca delimitadora
en un tram de camí on els usuaris tenien tendència
a obrir camins paral·lels.
Pel que fa a les infraestructures, s’ha eliminat un
mirador que no s’utilitza, s’ha millorat la passera
i s’ha reubicat l’aguait dels Amaradors a un punt
més proper a la xarxa principal de camins a peu.
Les millores a les infraestructures i els camins
aporten ara una excel·lent visita al sector nord de
l’Estany.
Les obres, han suposat una inversió de 57.803,82€,
que s’han finançat amb 52.023,44€ per part de la
Generalitat de Catalunya, a través dels ajuts per
actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya. La resta, 5.780,84€ els ha aportat el mateix Consorci de l’Estany.
Les obres es varen inaugurar amb la visita que el
Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, va fer al nou espai.
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El Consorci de l’Estany va finalitzar aquest passat desembre els treballs de reforma del sector
dels Amaradors, a la zona nord de l’Estany, amb
l’objectiu d’intervenir en la conservació d’hàbitats i
espècies d’interès i d’ordenar l’ús públic en aquest
sector per facilitar la visita i conservació del patrimoni natural i paisatgístic de l’Estany.
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c/ Can Planes, s/n |17160 Anglès (Girona)
Tel. 972 42 01 07 | info@impremtapages.com

TEMPS ERA TEMPS

Tex: Pep Boix · Foto: J.M. Mateu.

L’any de la fred
L’any 1956 va ser anomenat “l’any
de la fred”, ja que una espectacular
onada de fred, neu, glaç i pluja va
fer acte de presencia a Banyoles
i Comarca assolant les nostres
contrades i causant molts estralls
tant al camp com a la ciutat.
En aquesta curiosa foto podem
veure-hi la cascada del Salt
d’Espolla totalment glaçada
en l’any de la fred.

Bon Any Nou

TOT EN INFORMÀTICA
,

TALLER DE REPARACIO i MANTENIMENT D’ORDINADORS
PER PARTICULARS I EMPRESES

• Venda de consumibles
• Reparacions a domicili
• Venda d’ordinadors
als millors preus

EL TEU ORDINADOR VA LENT O TÉ
PROBLEMES DE VIRUS O DE PROGRAMES?
VINE i T’HO SOLUCIONAREM...

Reparacions
d’ordinadors
en 24 HORES

www.reciners.com
admin@reciners.com
972 57 60 55

Av. Països Catalans, 207 · 17820 Banyoles
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• T’oferim tota mena d’aparells informàtics:
• Portàtils, tablets, Pc’s, accesoris...
• Informa’t de les nostres ofertes
• Vine i t’assessorarem sobre la millor opció

MASCARETES

Robes de 100 % cotó o poliamida de doble capa i amb clip nasal.
Reutilitzables moltes vegades, es poden rentar a la rentadora o a mà....

Per home, dona i nen. Amb 4 talles: 2 infantils + 2 adults
I també models especials pel nou curs escolar.

A Banyoles, les trobareu a:
Arxifesta · Estanc dels Turers · Podium · Zig Zag Taller de Moda

ESPORTS VINTAGE

Text: Pep Boix · Foto: Arxiu Lluís Martí.

Les curses
d’Atletisme
L’Atletisme, des de els
seus inicis, ha comptat a
casa nostra amb un gran
quantitat de seguidors i
d’afeccionats a practicarlo,
així com d’esportistes
federats en les seves
diverses modalitats.
En la imatge dels anys 40’
veiem una de les primeres
curses disputades al nostre
municipi amb els atletes en
formació encarant la sortida
de la competició.

TALLER i BOTIGA
DE BICICLETES

Pg. Mn. Constans, 403 · Banyoles · Tel. 644 442 945 · info@cyclosphera.com
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ARA TAMBÉ
RECOLLIDA
A DOMICILI!

SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA ESPECIALITZAT DES DE L’ANY 1989
POSADA EN MARXA, MANTENIMENT I REPARACIÓ

ENS HEM TRASLLADAT
NOVA ADREÇA
A PARTIR D’ARA ENS TROBAREU A:
C/ ST. PERE DE RODA, NÚM. 2 · BAIXOS, DE PORQUERES.

• Calderes (gas, gasoil i biomassa)
• Descalciﬁcadors i osmosi
• Sistemes solars
• Aerotèrmia

www.tecnics4.cat
Tel. 972.58.32.51

Especialitzats en les marques:
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RECORDA, NO CAL QUE ET DESPLACIS:
AMB UN WATSS O UNA TRUCADA
ET PORTEM A CASA
GRATUÏTAMENT LA TEVA COMPRA
DE PINSO O ACCESSORIS!!
· SERVEI PER BANYOLES I RODALIES

També preparem gossos
per casaments i celebracions.

C/ Francesc Macià, 1 · Vila Olímpica · Banyoles · 972 576 743 · 609 285 082
Horari: Dilluns: de 16h a 19h. Dimarts, dijous i divendres: de 9h a 14,30h i de 16h a 19h.
Dimecres: de 9h a 15h. Dissabtes: de 9h a 13h.

MASCOTES
Envia’ns la foto de la teva mascota i tu i la publicarem en aquesta secció dedicada a els nostres
amics els animals... Perquè estimem i valorem els animals i respectem la natura !!
Pots fer-nos arribar la foto a info@revistamirador.com o trucant al WhatsApp: Tel. 669 018 405

La Kira ens
passa foto
del seu
simpàtic
conillet
negre que
es diu Fredo.

Els ponis de l’hípica La Saga
us desitgen Feliç Any Nou!!
L'Estel ens envia
una bonica foto
del seu gatet
Sammy
ben abrigadet
fent la migdiada.

Nova adreça: Ronda Monestir, 107
17820 · BANYOLES

La Carme ens envia
foto de’n Kaiser,
el dogo de Burdeos de
l’Isma i la Paola.
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La Mireia ens passa foto
dels seus gossos...
Diu que els hi agrada
anar ben abrigats!!

API: A10502

AICAT: 2580
CASA APARELLADA A PORQUERES
Excel·lent casa adossada a Porqueres, distribuïda en tres
plantes, planta baixa amb garatge per tres cotxes, traster i
lavabo amb plat de dutxa. Primera planta amb àmplia sala
d’estar, lavabo, cuina americana amb menjador i sortida
a una terrassa de 30m². Segona planta amb quatre
habitacions i un bany complet.
PREU: 255.000 €

PÀRQUING EN VENDA
al mateix edifici de 18 m². PREU: 19.000 €

PARCEL·LA EDIFICABLE AL CENTRE DE BANYOLES
de 481 m² molt assolellades i amb moltes possibilitats.
Ubicació immillorable a 2 minuts a peu de la clínica
i envoltades de comerços: Fleca, botiga
de queviures, bars, físios, dentistes, etc.
PREU: 153.000 €

CASA A PORQUERES
Casa de 280m² construïts, 4 habitacions,
3 banys, piscina, un annexa amb
1 habitació, bany, sala-estar menjador,
tot dins una parcel·la de 462 m².
PREU: 385.000 €

PARCEL·LES EN VENDA a Cornellà, Banyoles, Beuda, Melianta, Medinyà a partir de 400 m2.
Consulteu les nostres novetats a: www.finquesmanel.com o a:

@finquesmanel. Segueix-nos i comparteix.
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Horari: de 10h a 13:30h i de 16:30h a 20h. Tel. 627.449.095 / 622.184.584 - 972.582.323 info@finquesmanel.com - c/ de Mata,18 baixos · Banyoles

Anuncis per paraules
0,25€ per paraula a ARXIFESTA, DICTUM, BLANCH, Més info: Tel. 669 018 405

LA PICA Taller d’arts plàstiques. Classes de ceràmica, pintura i escultura. Al c/Colom, 3 de Banyoles. Informi’s.
Tel. 681 145 381 · 680 760 102
DARANES IL·LUSTRACIÓ Aprèn a dibuixar o a pintar. Classes a tots els nivells: il·lustració, còmics, art i pintura, etc.
Tel. 972 58 04 97
LA PROTECTORA d’animals de Banyoles tenim molts gats i
gossos que busquen llar. Els podeu veure al Facebook.
CAPGROSSOS caricatures i treballs en cartró pedra.
Informi’s: www.obrador3a.com Tel. 667 940 819
ZONA FUSTA tot en fusteria i decoració Reformes i rehabilitació. Pressupost sense compromís.
Tel. 972 57 58 10 - 617 748 593.
BORDAS DISSENY nova col·lecció de vestits de bateig,
núvia i festa. Al c/ Sant Martirià 6, Banyoles.
Tel. 972 57 06 66
CASA AÏLLADA nova a 3 minuts en cotxe de l’estany, acabats a triar, 4 habitacions, 2 banys, solar 400 metres.
285.000€ - Tel. 606 02 44 88
VENC ordinador portàtil, revisat i en bon estat. Bon preu.
Tel. 972 57 60 55
RESTAURACIÓ i decoració de mobles i objectes.
www.obrador3a.com · Tel. 667 940 819
MASCARETES de cotó 100% de doble capa i clip nasal.
Es poden rentar i reutilitzar. Per dona, home i nen. Teixits
diferents i a bon preu. Informi’s. Tel. 626 66 74 16
OUTLET LÀMPADES permanent directe de fàbrica. El Torrent
Il·luminació, a Mieres, obert el primer cap de setmana de
cada mes i feiners de 10h a 13:30h.
eltorrent@eltorrent.com · Tel. 972 68 20 37
PIS per a construir en cooperativa al centre de Banyoles.
Informa’t. Som particulars.
Visita: www.habitatgesperpinya8.com
ES NECESSITA noia per ajudar en feines de repartiment en
hores convingudes. Informa’t. Tel 669 018 405
JARDINER s’ofereix per a manteniment de jardins i poda
d’arbres. Experiència de més de 10 anys. Tel. 671 111 710
ROMANS AUTOMOCIÓ Vine a provar el nou Ford Kuga
Híbrid endollable. La nova tecnologia ja és aquí. Informa’t. 972 57 68 64
VENC oques catalanes engreixades amb alimentació natural, a punt per ésser cuinades. Consulteu preu. Montse.
Tel. 659 091 439
LA SAGA escola d’equitació a tots nivells i edats.
Horseball, poni club, pupil·latges, passejades, etc.
Informeu-vos a Club Hípic La Saga.
Mireia Tel. 691 041 423 · Pitu Tel. 686 631 773
PASTA ARTESANA 17820 al c/Abeurador, 6 de Banyoles.
Informa’t a la nostra web:
www.17820artesana.com Tel. 655 820 254
K-NET Centre Detailing a Banyoles. Demani pressupost
personalitzat pel seu vehicle. Ronda Monestir, 93.
Tel. 684 453 425
ROMANS AUTOMOCIÓ Vine a provar el nou i exclusiu
Peugeot 3008 Hybrid endollable. Informa’t. 972 57 68 64

FELIÇ ANY 2021

C/ Colom, 53
Porqueres
Tel. 972 66 49 38 · 620 55 48 37

soniaperruqueria0518@gmail.com

EMR 57

NECESSITA un lampista? Llum electricitat, aigua, calefacció...
Pressupost sense compromís. Lluís Reig. T. 629 392 723
COMPÀS Centre de Salut per adults joves i infants. Fisioteràpia, osteopatia, exercici terapèutic, rehabilitació... etc.
Al c/ Josep Tarradellas, 2 de Banyoles. Tel. 972 58 25 94
RECINERS tot en informàtica, venda, reparació i manteniment. Països Catalans, 207 · Banyoles. Tel. 972 57 60 55
RENTAKANS perruqueria canina. També servei d’auto rentat.
Ara Nova adreça, C/ Francesc Macià, 1 · Banyoles
Tel. 972 57 67 43
INSTAL·LACIONS Lluís Reig. Electricitat, aigua, calefacció,
reparacions... Informi’s. Bon servei, puntualitat i bon preu.
Tel. 629 392 723
IOGA classes d’iniciació i perfeccionament per a totes les
edats al Centre OM amb Ivanna Quintanas. Informa’t.
Tel. 625 855 812
TÈCNICS 4 manteniment, reparació i venda de calderes i
descalcificadors. Tel. 972 58 32 51
RESTAUREM mobles i antiguitats. Canviem reixeta de
balancins i cadires. Restauracions Jaume. Tel. 608 56 36 36
TOT EN PINTURA: empresa de pintura en general, seriosa
professional i responsable. Pressupost sense compromís
adequat al temps de crisi. Especialitat en façanes, bastida
pròpia homologada. Lluís Massegú Padrosa.
Tel. 680 33 67 57
LA REBOTIGA compra-venda de mobles de segona mà,
vintage i antiguitats al millor preu. Ven el que ja no
necessitis i guanya uns diners extres. Tel. 972 10 63 97
MELIANTA cases noves des de 218.000€. 4 hab. 3 banys
garatge, jardí i excel·lent ubicació. Informi’s.
Tel 972 20 44 44
RESTAURACIÓ D’ART Neus Campmany. Pintures, Mobles,
ceràmica, antiguitats. Tel. 972 57 60 51
FINQUES MANEL Busquem cases i pisos de compra i lloguer al Pla de l'Estany. Tel. 622 184 584 - 627 449 095
CYCLING COACH entrenament de ciclisme personalitzat
a tots els nivells. Preparat correctament per anaren bici.
Informa’t a: www.c2cyclingcoach.com
ES TRASPASSA negoci de panaderia-cafeteria a ple rendiment al centre d’Olot. Preu molt interessant. Informi’s.
Tel. 685 857 078
CLUB TAEKWONDO BANYOLES Classes mixtes a partir de
3 anys. Vine a informar-te per fer esport!
Tel. 660 005 474
TÈCNICS 4 Ens em traslladat: a partir d’ara ens trobareu al
c/ Sant Pere de Roda, 2 baixos, de Porqueres.
Tel. 972 58 32 51
CLASSES DE PIANO per nens, joves i també adults. Inicieu-vos en la música o perfeccioneu la vostra tècnica.
Tel. 673 380 859
PINTURA, dibuix, il·lustració.... descobriu el vostre talent
artístic a Blau D’art. Classes per nens, joves i adults. Anna
Bahí. Tel. 676 157 800
TALLER de restauració i decoració de mobles a Vilafreser.
Tel. 667 940 819

MERCAT LLIURE

LES MEVES IRONIES

Així ho veu: Joan Magí
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FELIÇ ANY NOU!

FISCAL · LABORAL · COMPTABLE · ASSEGURANCES
JURÍDICA
Avda. Països Catalans, 45-47 entresòl 1a - 17820 BANYOLES
Tel. 972 570 919 - Fax 972 573 611
www.vergeteixidor.com - e-mail: administracio@vergeteixidor.com
Horari d’oficina:
De dilluns a divendres: matins, de 9 a 13:30h. - tardes: de 15:30 a 19h.
· Disposem de 1.800 m2 en una sola planta
· 56 places amb habitacions dobles o individuals amb bany complet, exteriors i assolellades

c/ Pujada del Castell Km 3’5
17842 Medinyà (Girona)
Tel. 972 49 81 49
www.cirerers.com
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Homologada per la Generalitat de Catalunya

disseny:

EOG_20

A PARTIR DEL 7 DE GENER DE 2021

Entra a www.banyolescomerciturisme.cat
i informa’t de les botigues associades

