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EL MES EN CURS

Redacció: El Mirador

Febrer

Al camp, s’haurà d’aprofitar el temps variable
d’aquest mes per aportar abonament al camp i fer
les primeres feines de preparació de les sembres
de primavera. Es generalitza la sembra de patata primerenca i es comencen també les sembres
d’herba a les prades i dels cereals que s’hagin de
collir més endavant. A l’hort, on sempre hi ha feina, continua la plantada de cebes, enciams, escaroles i bledes. Cal sembrar julivert, pèsols, faves,
espinacs, pastanagues i raves, i és temps de recol·
lectar cols, bròquils, bledes, apis, pastanagues, espinacs i porros. Si s’acaben les gelades, a finals de mes es poden
fer esqueixos de geranis i sembres de muguet, lliris, gardènies i verbenàcies. Al febrer, les festes més populars són
les celebracions del Carnaval i Carnestoltes, amb les desfilades de comparses i carrosses, balls de mascares i festes
de disfresses, el Dijous Llarder, etc...

Refranys i dites populars
El febrer, nou cares té.
Neu de febrer, aigua al paner.
El sol de febrer, mai dura un dia sencer.
Cel rogent, o pluja o vent.
A casa del músic, qui no canta, taral·leja.
Al mal pagador, terminis curts és el millor.

El Santoral
Dimarts 2,		
Diumenge 7,		
Dilluns 8,		
Dijous 11,		
Divendres 12,		
Diumenge 14,
Dimecres 17,		
Dimecres 24,		
Divendres 28,		

La Candelera. Sta. Puri.
Sant Ricard.
Santa Elisenda.
Sta. Lourdes. Dijous Llarder.
Santa Eulàlia.
Sant Valentí. Carnestoltes
St. Aleix. Dimecres de Cendra.
Sant Sergi.
Sant Teo.

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

Actors i comediants
El Renaixement va ser una època de canvi per al teatre en general i per a l’actor en particular. Va recuperar el
prestigi que havia tingut a l’antiga Grècia, van tornar a posar-se en escena autors clàssics i es van introduir
canvis en l’escenografia i la posada en escena. Grans artistes van pintar decorats per als teatres, es va produir
tota una revolució escenogràfica i l’actor va assumir un paper determinant.
Els intèrprets van reivindicar la seva categoria social i es van organitzar en gremis cada
vegada més nombrosos i amb més prestigi.
A partir d’aquest moment es va començar a
parlar d’actors famosos i de companyies.
L’actor professional va buscar llavors el favor
del públic, a qui agradava reconèixer els personatges que veia en escena com si estiguessin enmig d’una situació quotidiana i realista.
La interpretació ja no es basava només en el
recitat del text, sinó que els actors començaren a crear personatges arquetípics, (especialitzant-se en algun d’ells segons les seves
aptituds), la representació dels quals els hi
hauria d’atorgar la fama i la popularitat entre
l’incipient públic.

LA CUINA DEL TEMPS

Els usos de la mel a la cuina
Com és sabut, la mel és un excel·lent aliment per proporcionar energia, augmentar les defenses i mantenir
les infeccions allunyades. Preveu alteracions digestives i compta amb propietats diürètiques, d’antienvelliment i relaxants, en funció de la varietat floral. Els
usos de la mel a la cuina són amplis, ja que és una
excel·lent opció com a ingredient per a augmentar les
possibilitats nutritives dels plats:
- En rostits. Podem incorporar la mel en l’últim tram de
qualsevol rostit d’aus, xai o porc. També es pot afegir
la mel en fil en rostits de verdures, com per exemple
en la recepta de “Albergínies al forn amb mel”.
- A les salses, cal deixar reduir la mel amb un got de vi
blanc a les coccions de peixos o aus. També pots fer
salses agredolces amb mel i cítrics per a amanides o
plats de carn. Un exemple és la “Salsa de taronja amb
panses, pinyons i mel de flor del taronger”

- En tisanes, iogurts i torrades. La mel combina a la
perfecció amb gran varietat d’aliments i textures. Per
exemple, “Iogurt amb ametlles i mel de romaní”.
- En postres dolces, es pot substituir els sucres refinats per un edulcorant natural i més saludable com
la mel.

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 20h. Dilluns tancat.

Bones Festes
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

En aquest punt s’acabava, molts anys enrere, Banyoles en direcció a Girona. Foto: Jaume Claramunt, anys 20.
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Festa de Sant Aniol d’Aguja amb el mas, després refugi, i l’antiga rectoria. Foto: Valentí Fargnoli, anys 10.

www.compta-1.cat

Conferència cultural del Febrer Jove a L’Abeurador, Club de Joves. Foto: F.X. Butinyà 1973.

Farriol, Garcia i Tubert en l’espectacle de revista “Pan, Amor y Ratafia”, any 1956. Foto: J.M. Mateu.

Advocats i economistes
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www.assessoriapages.cat

SOLAR

Ara sí!

L’autoconsum
és una opció
Projecte personalitzat
Conﬁança, experiència i qualitat
Compensació d’excedents i tarifa solar
Gestió integral més enllà del claus en mà

Aproﬁta tranquil·lament l’energia del sol
EMR 8

AGRIENERGIA SOLAR
972 58 00 58

solar@agrienergia.com

www.agrienergia.com

Av. Països Catalans, 140 · Banyoles

Digui’m?
TELÈFONS D’INTERÈS
BANYOLES

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

Urb. Can Puig, s/n · BANYOLES
www.9jardi.com · info@9jardi.com

Tel. 972 58 10 93
Fax 972 58 32 16

PROGRAMES DE FACTURACIÓ
www.baarasoft.com

Parament de taula d’un sol ús

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

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
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

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

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

Segueix-nos
a Instagram
#calangeleta
Showroom

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.

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
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Especialitzats en les marques:

Tel. 972.58.32.51

per Jaume Fàbrega

LA RECEPTA

La calçotada
Els calçots son una mena de grills de ceba que tenen
un laboriós procés d’elaboració: cap al gener es fa el
planter, o sigui, es planta el cebollí. A finals de l’agost
següent, es planten els grills i es van “calçant”, fins a
aconseguir, a partir del desembre i fins al març, una
mena de ceba tendre, dolça i de cama blanca i llarga, el
calçot, que a més, ha de ser sencer i sense “trompar”.
Actualment son coneguts a tot Catalunya, i es fan també a la planxa (igual com els valencians hi fan les cebes
tendres, partides pel mig) al forn e inclús arrebossats.

Ingredients

Calçots, Salsa: 100 g d’ametlles torrades, 3 tomacons escalivats, 4 grans d’all escalivats, oli (uns 80
cl), un raig de vinagre,1 galeta maria o un trosset de
molla de pa, sal.

Elaboració

Peleu les ametlles, els tomàquets i els alls. Piqueu-ho
tot al morter, afegint-hi sal, oli a poc a poc, com si es
fes un allioli, i vinagre al gust. Ha de quedar una salsa
espessa i de color vermellós.

La cocció dels calçots es realitza tallant les arrels i
puntes, i col·locant-los sobre una graella posada sobre
un foc de sarments Solen comptar-se uns 20 calçots
per persona. Es van girant fins que quedin tous i de color negre. Se sap prement-los amb les gemes dels dits.
Un cop els traieu de la graella els emboliqueu amb un
sac o un paper de diari; així queden estovats. Es fàcil
tacar-se quan es mengen, i per això cada comensal es
sòl col·locar una espècie de pitet llarg a fi d’evitar-ho.
Cal agafar el calçot amb la mà esquerra pel tany, i amb
la dreta se li treu la primera camisa, que és negrosa i
cromada pel foc, i s’unta amb la salsa continguda en
una cassoleta. La calçotada sol anar també acompanyada de carn a la brasa (xai, botifarres, llom...etc)

ENS ACOSTEM A CASA VOSTRA!
ARA POTS TROBAR
ELS NOSTRES CALÇOTS
PER EMPORTAR A:
FARES: L'Arcada de Fares.
BANYOLES:
Carnisseria Pere Roca,
Rostisseria Fondil.
Ració de calçots
de cultiu propi,
sense pesticides,
cuits amb sarment,
(aprox. 18 unitats/ració)

acompanyats
amb la salsa tradicional
i el pitet.

FIGUERES: Rostisseria Koki.
LA CANYA: La Cresta.
LES PRESES: L'Ast de la Vall.
MATA/PORQUERES: La Cresta.
SERINYÀ: Pollastres Josep Maria.
OLOT: La Cuineta.

Tel. 972 59 08 55 · info@arcadadefares.com
Carretera C-66 entre Serinyà i Besalú · Fares (Sant Ferriol) Tel. 972 59 08 55 · info@arcadadefares.com · www.arcadadefares.com
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VILAFANT: La Cresta.

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
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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

Pastís de mel i gingebre
Ingredients
450 g de farina, 100 g de sucre, 1 cullerada de llevat
en pols, 1 culleradeta de bicarbonat,
1 cullerada de gingebre en pols, 4 ous,
300 g de mel, 100 ml cafè , 50 ml de conyac,
60 ml d’oli, 60 g de nous, 90 g de panses,
1 punta de canyella, 1 polsim de pebre vermell,
6 cullerades de melmelada, sucre glacé, xocolata.

Elaboració
En primer lloc, unteu amb mantega un motlle per suflé quadrat (o una safata de forn tancada). Tot seguit,
barregeu en un recipient gran la farina, el sucre, el
llevat, el bicarbonat, el gingebre, la canyella i el pebre vermell. Afegiu-hi les nous picades i les panses i
barregeu-ho tot. Després, dissoleu la mel en el cafè
temperat i tot seguit afegiu-hi el conyac a poc a poc.
Bateu els ous amb l’oli en un recipient gran, afegiu-hi

la melmelada i remeneu amb cura. Ajunteu la mescla
del cafè i la mel i la barreja d’ou i la farina i remeneu-ho tot molt bé. Aboqueu la massa en el motlle,
pre-escalfeu el forn a 180 graus i deixeu-ho coure al
forn uns 35 minuts amb escalfor per sobre i per sota.
Deixeu refredar el pastís i talleu-lo en quadrats o en
triangles. Si us agrada més dolç escampeu-hi sucre
glacé per sobre o petites decoracions de xocolata.

ANIVERSARI

1980-2020

Pg. Mossèn Lluís Constans, 186 · Banyoles · 972 580 777 · www.cuinesbanyoles.cat

EMR 15

CUINES I BANYS · DISSENY · REFORMES
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c/ Can Planes, s/n |17160 Anglès (Girona)
Tel. 972 42 01 07 | info@impremtapages.com

PUNT DE MIRA

Per Joan Anton Abellan

Parlar de carnavals, no és tant sols
parlar de disfresses. Parlar de Carnavals és parlar de
Quaresma, és parlar del dijous Llarder i del dimecres
de Cendra, dues
celebracions que
ens marquen l’inici
i la fi de les festes
de carnavals, una
festa mòbil que se
celebra set setmanes després de la
primera lluna plena
passat el solstici
d’hivern i que fa
que el dimecres de
Cendra es mogui
entre els dies 4 de
febrer i 10 de març,
i el dijous Gras entre el 29 de gener i el 4 de març. Així
el primer dia de Carnaval o Carnestoltes, que venia
definit pel dijous gras o dijous llarder, es celebrava
amb un berenar on s’acostumava a menjar una truita
amb botifarra, i que amb el pas dels anys va donar
lloc a la botifarra d’ou, i a la que avui en dia s’ha
afegit la coca de greixons (llardons). A partir d’aquí
començaven els Carnavals uns dies de festes on es
combinava la burla i la diversió, amb les disfresses i
desfilades de carrosses, i que a Banyoles es remunta,
ben bé, a mitjans del segle XVIII. Ja l’any 1744 en
motiu de la mort de l’abat Joan Baptista Descatllar,
es prohibí, en senyal de dol, tots tipus de ball i quan
s’aixecà el dol, es va donar permís per fer-ho, entre
d’altres «[...] pels demés dies del Carnestoltes». I deu
anys més tard, el 1754 hi ha constància de que un tal
Miquel Puig, sol·licita al consistori del moment l’organització de «las Ballas de Carnestoltes».
Però a banda dels balls que es pugessin dur a terme pels carrers de la Vila, a partir del segle XIX eren
les entitats culturals i polítiques del moment, com ara
El Porvenir; l’Iris Bañolense, la Lliga de Defensa de
l’Agricultura, Indústria i Comerç; el Foment de Cultura i Esport; la Societat La Dàlia; L’Ateneu; etc, les
principals protagonistes de la festa, ja que n’eren les
encarregades de preparar els balls, en els seus locals, i les carrosses que participarien a la cavalcada.
D’aquesta manera el Carnaval quedava emmarcat entre la plaça Major i el carrer de la Canal que n’eren les

seus de la majoria d’entitats. Aquest balls, en el que
en mig de serpentines, confeti i barrets punxeguts,
poques disfresses es veien, es duien a terme, com he
dit, a les diferents societats, i si bé per les dones eren
gratuïts i podien anar d’un ball a l’altra, no passava
el mateix amb els homes que tenien que pagar pels
tres dies que duraven les festes, i per cada entitat, un
tiquet diferent.
Poc a poc, però, aquestes festes, a la que el Cercle
de Catòlics mai s’hi va voler afegir per considerar-la
el clergat una festa pagana, es varen anar exterioritzant. La gent va començar a sortir al carrer, on algunes
orquestres amenitzaven les diades, disfressada, o si
més no amb la cara tapada per una màscara o antifaç.
Però amb l’arribada de la Guerra Civil aquesta festa es
va estroncar i un cop acabada la mateixa, es va prohibir per considerar-la el nou règim, d’una banda irreverent i d’altra perillosa, en anar la gent amb la cara tapada, i tot i que es varen seguir celebrant alguns balls,
això si sense disfresses, no es torna a re-emprendre,
amb total llibertat, fins a la dècada dels anys vuitanta.
El darrer dia de Carnavals i primer de la Quaresma,
que se celebra quaranta-sis dies abans del diumenge
de Pasqua, era el dimecres de cendra, i es ritualitzava
amb el conegut «enterrament de la sardina», un berenar que posava fi al temps de disbauxa i que venia a
recordar l’espinada de porc que tradicionalment s’enterrava aquest dia per simbolitzar que s’entrava en un
període de privacions i abstinències.
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De la botifarra d'ou a la sardina

SERVEI OFICIAL

NOU PEUGEOT 3008 HYBRID ENDOLLABLE

ROMANS AUTOMOCIÓ SL
www.romansautomocio.cat

SERVEI OFICIAL

NOU KUGA HYBRID ENDOLLABLE

Foto: J.M. Mateu · Foto: Pep Boix.

FOTO RETRATS

L'Estany nevat
La neu ha fet
acte de presència
a Banyoles i al
Pla de l’Estany
nombroses
vegades, amb
més o menys
intensitat segons
la rigorositat
de l’hivern i el
caprici de les
inclemències
meteorològiques.
Con en aquest
imatge dels anys
60, amb una postal
de J.M. Mateu de
l’entorn de l’Estany
ben enfarinat des
del Puig de Sant
Martirià.

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

EMR 19

Josep Bosch

LLAR I DECORACIÓ

Renova el teu dormitori
Amb teles i materials naturals, mobles singulars, una catifa, un detall personal que tingui significat... Aquí van
alguns consells per ajudar-nos a crear un dormitori personal.

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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Estil i detalls
Personalitza la decoració del teu dormitori amb detalls amb els que t’identifiques. Decora amb allò que
et fa sentir be. Si ets amant de la fotografia, penja
una col·lecció d’imatges. Si ets romàntic, posa-hi un
paper pintat amb flors. I si vols donar un toc sofisticat,
penja un quadre abstracte sobre el capçal. Una flor
a la tauleta, una llum antiga, un bon llibre... Res com
els detalls per remarcar la personalitat. Això sí, vigila
amb l’excés o amb barrejar moltes textures diferents
perquè poden recarregar massa.
Colors
Pel que fa als colors, els tons clars i empolsats creen
ambients serens. Els colors neutres per a la pintura
o el paper pintat, afavoreixen el relax. El blanc, net i
lluminós, sempre funciona i combina amb tot. El color blau ens donarà tranquil·litat, així com el verd o el
color crema o beix amb tons ben clars també donen
serenor.
Teixits i catifes
Pels teixits, abriga’t amb fibres naturals. El lli i el cotó
100% són els teixits que millor transpiren i els més
amables amb la nostra pell. Per llençols i cortines, tria
colors llisos i reserva els estampates per els coixins
i els complements. Amb les catifes guanyarem més

calidesa: una bona catifa és imprescindible. El millor
és apostar per una de llana a banda i banda del llit o si
el dormitori és gran una que sobresurti per pels peus
del llit. Escull catifes llises per no recarregar l’ambient.
Els tons terra són els més soferts.
Mobiliari
Mas enllà de l’estil dels mobles, és clau el material.
Envolta’t de materials nobles i sans.
La fusta és acollidora i molt duradora. I pel que fa a
peces, és el moment dels grans capçals: vesteixen el
llit i decoren molt, cada vegada es porten més alts.
Atreveix-te a barrejar estils diferents. La barreja d’estils és la millor manera de personalitzar un dormitori.
La clau està en apostar per un estil per a la majoria
de mobles i donar un toc diferent amb un parell de
peces. Per exemple, un llit i unes tauletes clàssiques
amb làmpades de disseny. En un dormitori petit, no
abusis de peces auxiliars. Posa els mobles justos.
Il·luminació
El dormitori necessita poca llum per convidar al descans. Busca una llum càlida i combina un llum de
sobretaula que doni llum ambiental agradable, amb
focus als costats del llit per llegir sense molestar. Fes
servir la llum led per crear un ambient suau. Al vestidor, reforça la llum amb un focus enfront l’armari, per
veure bé el seu interior.
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C. Bassa del Cànem, 38 · Banyoles · Tel. 972574440 · www.obrimatic.es

JARDINERIA

La Balsamina
La Balsamina (Impatiens sp.) és una planta d'origen
tropical i sub-tropical. Va ser molt abundant als parcs
i jardins europeus al segle passat. Comprèn unes 500
espècies.

SERVEIS DE JARDINERIA

men a ser plantes anuals que només duren una temporada.
Els fruits, quan maduren, esclaten i llencen les llavors
a distàncies considerables.

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

Ctra. Banyoles-Figueres, 6 · FONTCOBERTA · 639 72 87 57 (Jordi) · www.espainatura.com
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Descripció. Planta herbàcia anual o perenne, amb
tija carnosa i de flors quasi cobertes per les fulles perfumades, de coloració variable. Les fulles són ovals,
lluents, dentades, de color verd intens.
Utilització. És molt decorativa com a planta d’interior
o de jardí a l’exterior.
Condicions ambientals. S'adapta a qualsevol indret
si la temperatura és inferior a 24 °C si bé prefereix
força llum, encara que li toqui el sol directament. La
terra, però, tant si es tracta d'un test com si es troba
a un jardí, ha d'ésser rica, adobada amb fems i cal
subministrar-li fertilitzants mentre es desenvolupen
les fulles.
Reg. Cal regar-la únicament quan la superfície del
terra estigui completament seca. És convenient nebulitzar amb aigua les fulles, especialment a l'estiu,
quan la temperatura és elevada.
Trasplantament. Entre abril i maig, si el test s’ha fet
petit. De tota manera, les balsamines de test acostu-
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ENDEVINALLES CATALANES

Tinc mare, però no tinc pare;
tinc llit, però no tinc coixí;
no tinc peus, ni tampoc rodo,
i no obstant, faig molt camí.
Un pont de coloraines
fet per sobre les muntanyes,
amb colors d’aigua l’han pintat
però cap pinzell no l’ha tocat.
No tinc cames i sé córrer;
sense braços sé nedar,
i també, segons el ritme,
sense ser ballarí sé ballar.

Quan més m’ensabones
més m’embrutes.
Si em vols netejar
deixa’m estar.

El rellotge · El riu · L’Arc de St. Martí · El vaixell · L’aigua

Hem passo la vida fent voltes,
caminant a poc a poc,
però per més que camino,
sempre estic al mateix lloc.

RESTAURACIONS JAUME

Mobles antics i vells · Compra - Venda Canviem la “reixeta” de balancins i cadires
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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RESTAURACIÓ DE CAIXA DE NÚVIA DE NOGUER. S. XVIII

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

Foto: J.M. Terrades. Text: Pep Boix.

LA FARÀNDULA

Setmana
de Joventut
Als anys 60’ la Setmana de
la Joventut eren tot un seguit
d’activitats festives i de lleure
que en aquells anys venien
a suplir d’alguna manera
les festes de Carnaval, que
aleshores no se celebraven.
Desfilades, balls, música...
configuraven un variat
programa que comptava amb
molta participació bàsicament
de públic jove.

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

Ajuntament de Banyoles
PROMOCIÓ ECONÒMICA

CONEIXES L’OFICINA
D’ATENCIÓ
SERVEIS
ADREÇATSEMPRESARIAL
DE L’AJUNTAMENT
DE BANYOLES?
ALS CIUTADANS
L’Oficina d’Atenció
és unMunicipal)
espai on t’informem
SOMEmpresarial
(Servei d’Ocupació
i posem eines al teu abast per ajudar-te en el teu negoci
Orientació i assessorament per a la inserció en el món
i acompanyar-te en el teu projecte professional.
del treball i l’ocupació
• Si tens dubtes i consultes sobre les mesures econòmiques
SERVEI
existents derivades de la Covid-19,
D’INTERMEDIACIÓ I
GESTIÓ D’OFERTES
• Si busques personal per a la teva empresa,
LABORALS
• Sidevols
Borsa
treball. posar en marxa un nou negoci o traspassar-lo,
en el procés sobre ajudes econòmiques i/o accions formatives
• SiIntermediació
vols informació
FORMACIÓ
d’inserció laboral.
Realitzaciódel
d’accions
formatives,
relacionades amb el teu negoci, gestionades per entitats
territori
jornades, seminaris, píndoles...
per adquirir/ampliar els
o per altres administracions...
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
A LES EMPRESES
SERVEI
D'INTERMEDIACIÓ
LABORAL I GESTIÓ
D'OFERTES DE FEINA

BORSA DE TREBALL
Publicació i difusió d’ofertes
laborals.

Cerca i selecció de personal per
les empreses.

Borsa de candidats/es per
la realització de pràctiques a
l’empresa.

Enviament de candidats/es
ajustats al perfil sol·licitat.
Prospecció i detecció de
necessitats empresarials.

FORMACIÓ
Organització d’accions
formatives, jornades, seminaris,
píndoles de coneixement que
cobreixin les necessitats de les
diferents empreses del territori.

SERVEI DE
DINAMITZACIÓ DELS
POLÍGONS INDUSTRIALS
DE BANYOLES I
COMARCA
Prospecció a les empreses
per detectar mancances i
necessitats.

Borsa de candidats/es per
contractació laboral.
Seguiment de la inserció, en cas
de contractació laboral d’una
persona procedent dels nostres
programes.

SERVEI DE CREACIÓ
D’EMPRESES
Informació, orientació,
assessorament i
acompanyament en el procés de
creació del teu negoci.

REEMPRESA
Servei per publicitar el traspàs
de la teva empresa.
Assessorament i
acompanyament en el traspàs
de les empreses.

OFICINA D’ATENCIÓ
EMPRESARIAL

Foment de trobades
empresarials.

Canal de comunicació directe
entre l’Ajuntament i les
empreses.

Directori empresarial
Gestió del portal www.banyoles.
cat/poligonsplaestany.

Servei de consultoria i
assessorament.

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

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
Tel. 630 83 90 67

pablopenabad72@gmail.com

ÀREA de

Restauració -

LA MEL A LA CUINA

La mel, a més pel seu valor medicinal
i com a remei per a moltes malalties,
ha estat sempre molt valorada pel
seu ús culinari.
Una bona manera d’aprofitar les
propietats de la mel és utilitzar-la en
receptes de cuina. El seu ús es remunta a molts segles enrere i forma
part del receptari tradicional del nostre país, tant en dolç com en salat.
Podem utilitzar-ne de qualsevol tipus
i jugar amb els matisos de les diferents varietats. Les de color clar són
més suaus i equilibrades, i les mels
més obscures són excel·lents per a
plats més resistents, com rostits de
carn. És el complement perfecte per
a postres com pastissos, gelats o batuts, i resulta ideal per la pastisseria.

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

També pot substituir el sucre i afegir
textura, brillantor i sabor a determinades receptes, potenciant els aromes
de salses i creant deliciosos contrastos amb les espècies. Els plats amb
mel són més sensibles al calor, pel
que convé reduir una mica la temperatura a l’hora de cuinar-los. És ideal
per acompanyar infusions, te i begudes calentes.

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)

SERVEIS
Bars - Cafès

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

Av. Països Catalans, s/n. 663 122 727

BOTIFARRA D’OU

Tot i que originàriament era un embotit
relacionat amb la festa del Carnaval i
fet expressament per ser consumit en
Dijous Llarder, en els darrers anys el
consum d’aquest producte del porc
s’ha estès a tot l’any. Amb forma de
ferradura i lligada en cordills pels dos
extrems, el seu sabor és fi i pronunciat i s’elabora de forma molt similar

Entrepans freds i calents.

PLATS COMBINATS · ESMORZARS I BERENARS

Bosses de mà,
complements
i decoració
fets a mà
a Banyoles

: kuir_complements · www.kuir.es

972 57 44 35
Banyoles

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

Salut i Bellesa
Hores convingudes
NO TANQUEM AL MIGDIA

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

PROGRAMES DE FACTURACIÓ
www.baarasoft.com

FRANKFURT EL TROBADOR

Amb:
Carme Portas
Anna Mª Martí
C/ Canal, 46 · BANYOLES · 972 57 21 06

é
    · 
/·
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a la de la botifarra blanca. Presenta
un color groguenc i una textura lleugerament granelluda. En la recepta hi
intervenen carn d’espatlla, cansalada,
carn del cap, ous, sal i pebre negre.
Tot i que no era a la recepta original,
s’ha convertit en un dels ingredients
de la truita del Dijous Gras o Llarder,
però es consumeix durant tot l’any
acompanyant habitualment el pa amb
tomàquet.

Botiga de roba infantil
De 0 a 12 anys
complements
calçat i molt més.

EMR 32

PROPERA OBERTURA: MARÇ DE 2021

Descobreix més a:

@xicschics

Els colors de l'hivern

MIRA*DONA

Avui repassarem quins són els colors que s’han imposat
aquest hivern. La seva atemporalitat i versatilitat ens donen
una sensació de funcionalitat, practicitat i mentalitat renovada. Entre els colors bàsics que són tendència hi trobem
un blanc ivori, un rosa clar, un gris molt clàssic, un color
torrat (que substitueix el típic camel), el blau, el verd, els
colors terra i els vermells, entre d’altres.
Blaus i liles
No hi ha dubte que el blau és un color molt present aquest
hivern. Un blau fosc elegant que dóna lloc a potents combinacions portat amb colors més vibrants. I també un blau
intens però més clar i que és fàcil de portar i de combinar.
Els colors lila i magenta també són un dels més presents a
la paleta de colors de la temporada hivernal.
Grocs i tons terra
Els tons marrons d’enguany són terrosos i càlids. Uns colors torrats que combinen molt bé amb altres tons de la
natura presents a la paleta de la moda: verds, grocs, blaus
o roses i que també funcionen molt bé combinats entre
ells. Els grocs d’enguany són de tonalitats molt semblants
amb un to groc clar una mica verdós. Colors optimistes i
refrescants gràcies al seu punt de verd àcid que fan referència a la natura.
Rosa
El rosa d’enguany té un marcat aire retro, que fa que sigui
perfecte combinat amb els tons terra o amb el verd militar.
També suggereix un punt dolç i femení. Combina molt bé
amb el préssec i amb els diversos vermells. Igualment es
presenta el nugat o torró, que és un color taronja pastís
molt delicat.
Vermell
Els vermells tenen un paper molt important en les tendències cromàtiques d’aquest hivern. El vermell samba o
vermell teula te un punt mat molt elegant. I també el mandarina, que és un vermell ataronjat molt dinàmic i vibrant,
ens aporta un toc d'energia diferent de la paleta cromàtica.

Verd profund
El verd d’aquesta temporada és un verd fosc, tranquil, tardoral i reconfortant, que recorda els color dels boscos i la
natura. I el verd ultramarí és un color que transmet confiança i combina molt bé amb tots els tons terra de la paleta
cromàtica de la moda d’enguany.
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Taronja i color òxid
El color òxid te un to ataronjat que combina bé amb tot i
sòl quedar bé a tothom. Funciona molt bé el seu contrast
amb els blaus o els verds de moda, o amb els tons terra.
Són colors d’essència molt setantena a mig camí entre el
taronja i el marró i s’han erigit en tota una tendència.

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

PLANTES MEDICINALS

Camamilla
Amb aquest nom es coneixen una sèrie de plantes molt semblants í de característiques remeieres: camamilla
vera (Chamomilla recutita), camamilla romana (Anthemis nobilis), o camamilla borda (Anthemis arvensis).
mides, es fan negres). Es deixen assecar a l'ombra.
Ús. Sobretot en infusió, aplicada com a tisana o localment. És molt eficaç en inflamacions oculars (conjuntivitis). Com a bany de mans, dóna bon resultat en
inflamacions produïdes per cops als dits.

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

om_banyoles
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Descripció. La camamilla és una herba vivaç de fins
a 30 cm d'alçària, amb fulles compostes de prims
folíols. Les flors són grogues, amb les lígules (els pètals que l'envolten) blanques; en desenvolupar-se, el
receptacle central s’esbomba i, com a conseqüència, les lígules s'inclinen cap avall. Es pot conrear en
qualsevol jardí, si el clima no és gaire fred. Floreix a
la primavera.
Principis actius i localització. Tota la planta, però
especialment els receptacles dels capítols florals, és
rica en essència, composta d'un munt de substàncies entre les quals hi ha àcids esterificats, alcohols i
com-postos amargants (colina i asparagina).
Propietats. La camamilla és un tònic estomacal i digestiu, però també és carminativa, antiinflamatòria,
antiàlgica, antisèptica i antiespasmòdica.
Recol·lecció. Les flors s'han de collir a mig matí, a
ple sol, quan siguin lliures de rosada (si es cullen hu-

COMPRA-VENDA DE MOBLES
DE SEGONA MÀ, VINTAGE
I ANTIGUITATS AL MILLOR PREU

C/ Badalona, 37 · Banyoles · Tel. 972 10 63 97 · 646 292 566 · www.larebotigadelmoble.com

BELLESA i ESTÈTICA

La pell a l’hivern
Quan fa fred, les mans pateixen molt i és complicat
protegir-les, perquè les fem servir i les mullem
contínuament. Tanmateix, el cos en general, els
llavis i el rostre també se’n ressenten i es veuen
afectats pel fred i altres factors externs, com la
calefacció, o els canvis sobtats de temperatura.
A l’hivern, com que ens vestim amb més roba,
dificultem el procés de transpiració de la pell i
l’eliminació de cèl·lules mortes. Aquí van alguns
consells per aconseguir mantenir la vostra pell en
bones condicions:
• Després de la dutxa, apliqueu-vos cremes
hidratants per a pells seques. • Eviteu dutxar-vos
amb aigua molt freda o molt calenta, ja que podria
danyar-vos la pell. • Beveu molta aigua, almenys
dos litres al dia. • Incorporeu a la vostra dieta
fibres i fruita fresca de temporada, • Substituïu
el cafè per te per contrarestar els efectes de
l’envelliment cutani i hidratar la pell. • Col·loqueu
un humidificador a l’habitació per equilibrar la
humitat de l’ambient. • Per mantenir l’elasticitat
de la pell del rostre, seguiu un bon ritual de neteja
i hidrateu-la a fons.

Home - Dona - Nens

MARTA OLIVER
PERRUQUERIA I ESTÈTICA

PROMOCIONS FEBRER
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.

TRACTAMENT QUERATINA
Amb - 5€
de descompte!
Cabell curt: 80€ / Cabell mig: 90€
Cabell mig-llarg: 100€ / Cabell llarg: 110€
Cabell extra llarg: 120€
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.
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TRACTAMENT FITOXIL (ANTI-CAIGUDA)
Recupera la densitat del cabell, frena la caiguda,
dona volum i brillantor.
Xampú + ampolles: 30€

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
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info@revistamirador.com

249.000.-€
249.000.-€
www.prodomus.cat
www.prodomus.cat
Telèfon:
Telèfon: 972
972 20
20 44
44 44
44

Dues últimes cases en venda
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Ajuntament de Banyoles
Àrea de Comunicació

INFORMACIÓ MUNICIPAL

Ràdio Banyoles estrena nova pàgina web
Ràdio Banyoles estrena nou portal web millorant l'accessibilitat i els continguts informatius. Les seccions dedicades als programes també guanyen pes i dinamisme en un portal que té l'objectiu de seguir sent el referent
en informació local a Banyoles i el Pla de l'Estany en el seu 30è aniversari.

Més accessible i modernitzant els continguts
La tendència en la consulta d'informació a través
dels dispositius mòbils havia fet que el web de Ràdio Banyoles quedés desfasat, ha explicat el director de Ràdio Banyoles, Moisès Camós que ha destacat "la necessitat de millorar-ne la navegabilitat i
de fer-la més adaptable a tots els dispositius mòbils". A més, s’han
modernitzat els continguts i els formats
amb l'objectiu de
donar protagonisme
als arxius sonors
dels
informatius.
També s'han actualitzat les seccions
dels col·laboradors
de l'emissora, que
ara compten amb
una pàgina pròpia
per a cada programa. A més, la graella de la programació és ara més
entenedora i visual.
El disseny i el desenvolupament del
portal web ha anat a
càrrec de l'empresa
Interactiu.

La ràdio que es llegeix: radiobanyoles.cat
Ràdio Banyoles va estrenar el seu primer web el
2005 en què es publicaven les notícies que s’elaboraven per l'emissora, a més de permetre l'emissió
en línia. El 2008, es va potenciar l'eina amb un nou
portal molt més ampli en el qual els programes i els
col·laboradors adquirien molt més protagonisme.
Aquest portal va rebre un premi E-TECH de noves
tecnologies i també una menció als premis de Ràdio Associació de Catalunya l'any 2009. El 2015,
l'emissora va fer-ne una actualització ampliant el
portal web amb les xarxes socials.
Els usuaris, en creixement
En els últims tres anys, els usuaris de radiobanyoles.cat han anat en augment. El 2018, es van
registrar 39.500 usuaris al portal, el 2019 van ser
48.000 i el 2020 han estat uns 55.000 usuaris
que han visitat el web. Pel que fa al seu perfil,
el 61% de les persones que consulten el web
són joves d'entre 18 i 35 anys. Un 69% utilitza
el mòbil per visitar el portal, un 28% l'ordinador i
un 3% tauletes.
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Nou portal web
La nova pàgina web de Ràdio Banyoles és la quarta actualització que l'emissora municipal fa del seu
portal de notícies i entreteniment. La regidora de
Comunicació de l'Ajuntament de Banyoles, Clàudia Massó, ha destacat que "la nova pàgina web
incorpora novetats i millores que permeten fer un
pas endavant qualitatiu, tant pel que fa a la informació que s'hi exposa, com també als programes i
espais dels col·laboradors, un dels pilars de l'emissora". Clàudia Massó ha afegit que "espero que,
com fins ara, continuï essent una referència molt
útil per a totes aquelles persones que volen seguir
l'actualitat de Banyoles i comarca i que vulguin seguir els programes i continguts de l'emissora".

HAS DE LLEGIR

SI VOLS SABER:
Qui va ser el primer independentista banyolí.
Quan va navegar per primer cop la senyera a l'Estany.
Perquè el Pla de l'Estany és la comarca més independentista de Catalunya.

Ja a la venda a les llibreries de Banyoles!

AGENDA · FEBRER

amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

Banyoles

Nova adreça: Ronda Monestir, 107
17820 · BANYOLES

AUDITORI DE L’ATENEU
Dijous 4, 20:30h. Cinema Documental:
“Advocate” de R.L. Jones i Phillipe Bellaiche.
Més info: www.eldocumentaldelmes.com
Dissabte 13, 20:30h. Rocío Márquez,
“Visto en el jueves” (flamenc).
Dijous 18, 20:30h. Cinema Cicle Gaudí:
“La boda de Rosa” de Icíar Bollaín.
Dissabte 20, 20:30h. Ramon Mirabet.
Dijous 11 i 25 de febrer, 20.30h.
Premis Voc a Banyoles, de cinema
documental i producció audiovisual.
FACTORIA D’ARTS ESCÈNIQUES
Divendres 26, 20:30h. Teatre professional:
“Elda & Daniel”, de Llàtzer Garcia.
Diumenge 28, 12h i 17h. Teatre familiar:
“Kl’aa, la teva cançó”, Cia. Inspira Teatre.
CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL
A l’Auditori de l’Ateneu, Cicle dedicat a
al Patrimoni arquitectònic i als arquitectes.
Dimarts 2, 20h. Francesc Figueras,
L’arquitecte municipal.
Dimarts 9, 20h. Jordi Masgrau,
Equipaments i habitatges de la ciutat.
Dimarts 16, 20h. Jeroni Moner,
Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic.
Dimarts 23, 20h. Josep Riera,
Arquitectura, urbanisme i cultura
Comissaris i conductors: Marc Riera i
Pau Sarquella, arquitectes.
BIBLIOTECA DE BANYOLES
Dijous 11, 17:30h. L’Hora del conte:
Màgia! a càrrec de Sessi Sitjà.
Dijous 25, 17:30h. L’Hora del conte:
“La màquina de no fer soroll” Cia Perleta.
Dissabte 13, 11h. Contes en anglès
A càsrrec de Bny Language Corner.
Fins el 28 de febrer, Exposició:
“Els + vists, els + lleguits, els + escoltats”.
OFICINA JOVE DEL PLA DE L’ESTANY
Serveis per a joves i entitats amb informació
i assessorament sobre estudis, formacions,
treball i ocupació juvenil, emprenedoria,
xerrades i tallers, Punt de Salut Jove, 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
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FORA-STOCK 2021
Del 1 al 7 de febrer, Compra a les botigues de
Banyoles amb el distintiu, o bé per online a:
https://www.ddgi.cat/comerc-a-casa/banyoles/public/
Els enviaments de la compra per la web, seran
gratuïts per Banyoles i Comarca.
SORTEIG. Comprar al Fora-Stock té premi!
Pots guanyar 1 cap de setmana a Menorca i vals
de regal de: 300 €, 200 € i 100€, de la mà
de l’Associació Banyoles Comerç i Turisme.
COM PARTICIPAR:
1. Compra algun dels productes seleccionats de
l’espai Fora-Stock dels establiments participants.
2. Demana la teva butlleta i omple les dades.
3. Envia-la i que tinguis molta sort!
Organitza: Ajuntament de Banyoles.
Colabora: Bny Comerç i turisme i DDGI.
MUSEUS DE BANYOLES
Dijous 11, 17h. Al Darder, Dijous culturals:
“Els efectes de la Covid sobre l’economia”
Amb Anna Garriga (UDG). Cal inscripció prèvia.
Dissabte 13, 16:30h. Al Darder:
“En Blauet i el Follet” (conte amb titelles),
activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Dissabte 13, 19h. Xerrada Tardes de ciència:
“Tècniques de reproducció assistida”,
amb Nuno Costa-Borges. En directe pel canal
youtube de Museus de Bny i d’Astrobanyoles.
Dissabte 20, 11:30h. A L’Arqueològic:
activitat: L’Abat Bonitus i les seves històries.
Dissabte 27, 19h. Al Darder: Xerrada
Dia int. de la dona i la nena a la ciència:
“Emmanuelle Charpentier i Jennifer Doudna,
Nobel de química 2020”, a càrrec de J.L. Diez,
d’Astrobanyoles. En directe pel canal youtube
de Museus de Banyoles i d’Astrobanyoles.
Fins el 21 de març, Exposició a L’Arqueològic:
“Valentí Fargnoli. El paisatge revelat”.
Fins al 28 de març, a L’Arqueològic:
Exposició: Projecte Omeia, projectes finalistes.
Fins el 7 de març, Exposició al Darder:
Els coralls: indicadors del canvi climàtic.
Més info: www.museusdebanyoles.cat
TEATRE MUNICIPAL
Divendres 19, 20:30h. Teatre professional:
“Les variacions bildelberg” de J.M. Segura.
Dramatúrgia: Oriol Grau. Interprets:
Miquel Malirach, Albert Mora i Cris Murillo.

AGENDA · FEBRER

Porqueres
CENTRE CÍVIC · TALLERS EN LÍNIA
De l’1 de febrer al 26 de març.
Cuina: batchcooking@llucsky
Tast de vins: @consultabanyoles
Alimentació: @bertapinutricio!
Costura: @irenebosc
Llengua de signes: @MultiSignes
Gimnàstica hipopressiva: @puntgallet
Ioga: @ioga.banyoles
Informació i inscripcions:
www.centrecivicporqueres.cat
CICLE RERE ELTELÓ
Divendres 12, 20.30h. Música:
Concert de Grauwi + Marta Cascales,
“El so de la delicadesa i la sensibilitat”.
Divendres 19, 20.30h. Teatre musical:
“El temps que no tindrem”.
Entrades a: www.rereltelo.cat
CAMPANYES DE DONACIÓ DE SANG
Dimarts 23, de 17 a 21h. Al Centre Cívic.

BIBLOTECA DE PORQUERES
Divendres 5, 19h. Creixem plegats, Xerrada:
“Com acompanyar la sexualitat dels infants”,
a càrrec d’Anna Salvia, psicòloga educacional.
Places limitades. Cal inscripció omplint el formulari a:
www.bibgirona.cat/biblioteca/porqueres/biblio/1464
Dimecres 24, 17h. Contes i màscares,
a càrrec de la Companyia La Sal d’Olot.
Activitat adreçada a nens i nenes a partir de 4 anys
Places limitades. Cal inscripció omplint el formulari a:
www.bibgirona.cat/biblioteca/porqueres/biblio/1469
Dijous 25, 18:30h. Trobada jove.
Depenent de la situació es farà virtual o presencial.
Comentari del llibre: “Tan sols viure” amb el seu
Coautor, projecció del documental 18+1 i tertúlia.
Places limitades. Cal inscripció omplint el formulari a:
www.bibgirona.cat/biblioteca/porqueres/biblio/1468
Divendres 26, 19h. Club de cinema.
Depenent de la situació es farà virtual o presencial.
Pel·lícula: “El blues de Beale street”.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.

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
BON AMBIENT, QUALITAT i BON SERVEI...
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VINE A VEURE'NS!!
c/ Isaac Albèniz, nº 36
Pl. Major · Les Pedreres · Porqueres · 17834

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

EL COSTUMARI

Text: Pep Boix · Foto: F.X. Mateu.

Carnaval

Als anys 20 i 30 el Carnaval ja es celebrava amb força a Banyoles i Comarca. S’Articulava a través de les
diferents entitats que aleshores eren l’eix vertebrador de la vida social i cultural. En aquesta imatge veiem
un dels muntatges fets per una de les entitats, “La Lliga” que preparava i decorava la seva carrossa per la
desfilada de Carnestoltes pels carrers del municipi.

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.

PLATS DE CASA

Conill a l’adob amb espècies
Ingredients

1 conill tallat en 8 parts, 3 pastanagues, 2 cebes,
3 grans d’all, farigola, llorer, julivert i un clau d’espècia,
1/4 de litre de vi blanc, 300 cl de vi,
1/4 de litre de brou, 200 g de xampinyons,
100 g de cansalada, 25 g de farina.

Elaboració

Es talla el conill en 8 a trossos i es deixa en maceració tot un dia en el següent adob: dues pastanagues
i una ceba (tallades a rodanxes), un gra d’all trinxat,
farigola, llorer, julivert, pebre, un clau d’espècia, una
tasseta d’oli i el vi blanc. S’ha d’anar sacsejant de
tant en tant perquè els trossos quedin ben aromatitzats. En una cassola es daura lleugerament la
cansalada tallada a quadres, es treu i, en el mateix
oli es sofregeixen una ceba i una pastanaga tallada
a rodanxes; s’hi afegeix una cullerada de farina, es
cou una mica i s’hi posen els trossos de conill, ben

escorreguts de l’adob. Es fan voltejar sense parar i a
continuació s’hi aboca el vi negre; es deixa bullir fins
que es redueixi una mica; s’hi afegeix el brou. els alls
trinxats i un ramet lligat, amb llorer, farigola julivert; es
tapa i deixa coure a poc a poc, uns 50 minuts (millor
al forn). Un cop cuit, es passen els trossos del conill,
d’un a un, a una altra cassola, amb la cansalada i els
xampinyons lleugerament fregits, i s’hi aboca la salsa
passada pel colador xinés. Es serveix en una plàtera
amb la guarnició de la cansalada i els xampinyons i
s’empolsa amb julivert.

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

Foto: Joan Comalat. INSPAI · Centre de la Imatge DDGI.

EL PERSONATGE

Diego Maradona
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El recentment
desaparegut
futbolista Diego
Armando Maradona va venir
sovint a les
comarques de
Girona durant
la seva estada
el F.C Barcelona en el seu
millor moment
com a jugador. Sempre
afable, proper i
cordial, el gran
astre argentí va
compartir amb
nens, afeccionats i esportistes
el seu gran
talent futbolístic.
Amb el seu
carisma popular
i vital va acabar
esdevenint tot
un personatge
mediàtic. En la
foto el podem
veure retratat
pel fotògraf
Joan Comalat
en una visita a
un campus de
futbol a Lloret
de Mar l’any
1983.

BanyoleSpeculum
Nou llibre de fotografies de L’Estany de Banyoles
del fotògraf Tino Soriano.

Un relat d’imatges de Tino Soriano que recull 4 dècades de fotografies de l’estany
fetes amb tècniques diferents i fusionades amb els haikus d’en Josep Navarro Santaeulàlia.
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Un sensacional recull fotogràfic amb imatges
úniques i originals del nostre estany...
Ja el podeu adquirir a les llibreries,
o signat escrivint a: mail@tinosoriano.com
o al Tel. 647 651 313

Ajuntament de Banyoles
Àrea de Comunicació

INFORMACIÓ MUNICIPAL

L'Ajuntament de Banyoles va destinar durant l'any
passat 144.482 euros en ajudes directes als professionals obligats al tancament de la seva activitat
dins les mesures per aturar la propagació de la Covid-19. En total es van concedir més de 200 ajudes
directes, en dues convocatòries extraordinàries,
i s'hi van poder acollir propietaris d'establiments
comercials, bars, restaurants i centres d'estètica i
bellesa, entre altres.
A la primera convocatòria, que es va obrir a principis de maig, es van concedir un total de 128 ajudes
d'un mínim de 300 euros i un màxim de 1.000 €
a professionals afectats pel cessament obligatori
de l'activitat després que el govern de l'Estat decretés l'estat d'alarma el 14 de març per la gestió
de la situació de crisi sanitària per la Covid-19. En
aquesta convocatòria es van rebre 159 sol·licituds,
de les quals 31 es van denegar. En total, l'Ajuntament va concedir ajudes directes per valor de
97.582 euros.
La regidora de Promoció Econòmica Anna Tarafa
va explicar que "en aquesta primera convocatòria,
les ajudes directes es van anar pagant a mesura que s'anaven rebent i resolent les sol·licituds".

En aquest sentit, es van fer
un total de nou comissions
avaluadores, des del 23 de
juny i fins al 24 de desembre
i, després de cada comissió, es van pagar les ajudes
aprovades.
Anna Tarafa va destacar
que "vam donar la màxima
flexibilitat als afectats, amb
suport i assessorament,
per poder rebre l'ajuda i
ajudar-los a regularitzar la
llicència d'obertura, indispensable per poder obtenir
la subvenció". A principis de
novembre l’Ajuntament va
aprovar una segona convocatòria en aquest cas dirigida a bars, restaurants i
centres d'estètica i bellesa, obligats al cessament
de la seva activitat. En aquesta segona convocatòria extraordinària, l'Ajuntament va destinar una ajuda lineal de 700 euros per sol·licitud i s'hi van acollir 74 professionals, amb un import total de 46.900
euros. En aquest cas, es van denegar una desena
de sol·licituds.
L'alcalde de Banyoles Miquel Noguer va destacar
que les ajudes "responen a la voluntat de l’Ajuntament d'estar al costat dels nostres veïns i veïnes i
ajudar aquells professionals que han hagut d'aturar
la seva activitat".
Paral·lelament, continua en funcionament l'Oficina
d'Atenció Empresarial online dirigida a autònoms,
empresaris i treballadors de Banyoles que tinguin
dubtes i consultes sobre les mesures econòmiques
existents derivades de la Covid-19. El servei es va
crear amb l'objectiu de facilitar un assessorament
personalitzat per als seus establiments i ofereix
atenció online i al 972 58 14 08 o bé per correu
electrònic:
oficinaatencioempresarial©ajbanyoles.org.
Només durant el període de vigència del primer
estat d'alarma es van atendre unes 150 consultes.

EMR 49

Banyoles destina uns 150.000 € en ajudes
als afectats pel tancament per la Covid-19

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

CRONIQUES D’AHIR

Josep Grabuleda Sitjà

El pas del temps (i l’obra de les persones) ha transformat el paisatge urbà del municipi de Banyoles. Tres
espais, dos carrers (el carrer Nou i el carrer de l’Església) i una plaça (la plaça de la Font) mostren d’una
manera clara com els canvis són ben perceptibles.
Tanmateix, molts altres indrets (ho deixem per a un
altre article) ens podrien portar a visualitzar aquestes
alteracions urbanes.
Camí de la plaça Major s’hi va obrir, a començament
del segle XVI, la plaça Mitjana, l’actual plaça de la
Font. Era una plaça situada entre la plaça de la Vila
Vella (l’actual plaça del Teatre) i la de la Vila Nova (l’actual plaça Major). A partir del segle XVII, quan a l’edifici de la Pia Almoina s’hi va bastir una font, va passar
a denominar-se plaça de la Font. També va rebre el
nom de plaça del Vi, ja que s’hi venia aquest producte
en dies de mercat. A començament del segle XX, la
plaça de la Font s’havia modificat i es tractava d’una
plaça o placeta de forma rectangular i arbrada i amb
l’edifici de la Pia Almoina (llavors Casa Consistorial o
de la Vila). Aquest edifici era molt diferent a l’existent
avui dia, amb balcons, ja que no havia patit les reformes per a encabir-hi el Museu Arqueològic Comarcal.
I s’havien tapiat els arcs d’una casa, de can Frigola o
can Mirambell. I al bell mig de la placeta sobresortia
una font distinta de l’actual. L’actual font de pedra, de
planta circular, va ser traslladada des de la font de la
Rajoleria el 1981.
El carrer Nou porta aquest nom en contraposició al
carrer Antic (l’actual de l’Església o carrer que menava a l’església de Santa Maria dels Turers). El 1232
el trobem citat en diferents documents com a carrer
Nou Inferior o Davall. I des del 1675 manté sempre la
denominació de carrer Nou.
En el carrer Nou hi havia (algunes encara es conserven) dos tipus de construccions: les de la casa tradi-

cional de la Vila Vella (la Vila Vella era la part urbana
de Banyoles compresa entre el monestir de Sant
Esteve i l’actual plaça de la Font) i les més ennoblides, les de les famílies de prohoms. Les primeres
tenien planta baixa, primer pis i golfes. Eren cases
amb un hort a la seva part posterior i bastides amb
blocs i lloses de pedra de travertí. La planta baixa
es destinava als estables i als treballs artesanals o
botigues, el pis a l’habitatge, i les golfes a magatzem
de gra i farratge. Les cases dels rics prohoms eren
de dimensions més grans i, sovint, eren el resultat
d’unir diferents cases i de reformes dels segles XV i
XVI. Les portes (amb arc de mig punt amb dovelles
o amb llinda) i les finestres expliquen el diferent caràcter dels habitatges. Tanmateix, a la dècada dels
anys quaranta, mostrava un cert regust rural i algunes façanes han experimental notables modificacions (sobretot les portes i finestres) i, llavors, es veia
perfectament com havia deixat d’ésser un carrer de
gent benestant (dels descendents dels rics prohoms
medievals). Des del monestir es va obrir un camí que
portava a l’església de Santa Maria. Aquest era el
carrer del Puig de Santa Maria (el carrer de l’Església, més llarg que l’actual). Primer es va dir carrer
Antic, però incloïa també l’actual carrer del Puig (a
tocar el monestir de Sant Esteve). El 1581 rebia el
nom de “Carrer dit lo Puig de Santa Maria” o “Carrer
que va de la Vilavella a la Iglesia de Santa Maria”.
El 1682 es denominava carrer dels Morts i més tard
carrer de l’Església. En ampliar-se la plaça del Teatre
amb l’enderroc de l’antic Teatre Principal, una part
del terreny del carrer va incloure’s a la plaça i això
va restar llargària al carrer. L’any 1969 (i després de
l’enderroc del teatre) s’hi veia encara, a més d’un
cert ruralisme, com hi havia unes cases antigues al
final del carrer, a tocar la plaça del Teatre.
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Com eren certs indrets?

RENTADORES - RENTAVAIXELLES - NEVERES
ASPIRADORES TELEVISORS - CÀMERES DIGITALS - MICROONES
MINICADENES - MÚSICA - EQUIPS HI-FI - DVD’S...

TOT EN PETIT I GRAN ELECTRODOMÈSTIC AL PREU MÉS INCREÏBLE
MÉS DE 35 ANYS AL SERVEI DE CASA...
Visita la nova web: www.bazarcanarias.cat · Segueix-nos al

Busqui, compari i compri a
BAZAR CANARIAS BANYOLES
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Millorem el millor preu

BAZAR CANARIAS
Països Catalans, 59- 61 Banyoles

.

ESPORTS VINTAGE

Foto: Joan Ortiz · Text: Pep Boix.

Futbol
base
El Futbol base sempre
ha estat molt treballat
i promocionat a
Banyoles i Comarca
ja des dels anys 60
i 70 amb la creació
de les Penyes de
Futbol. Moltes d’elles
servien de practica
i aprenentatge als
joves futbolistes.
En la imatge podem
veure una formació
del Futbol base del
CD Banyoles juvenil
del 1974 amb:
Orri, Masdemont,
Port, Pi, Sureda,
Ravell, Geli, Magi,
Viñas, Navarro i Ortiz.

TALLER i BOTIGA
DE BICICLETES

Pg. Mn. Constans, 403 · Banyoles · Tel. 644 442 945 · info@cyclosphera.com

EMR 53

ARA TAMBÉ
RECOLLIDA
A DOMICILI!

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

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

Av. Països Catalans, 207 · 17820 Banyoles

També preparem gossos
per casaments i celebracions.
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NOU SERVEI:
FEM XAPES D'IDENTIFICACIÓ
PERSONALITZADES
I GRAVADES PER A GOSSOS I GATS.
DESCOMPTES DEL 40 %

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

En Rafa ens passa
foto de dos dels
seus bonics
canaris:
el blanc i el groc.

La Kira ens envia una
imatge del seu gatet
americà anomenat “Abby”.

En “Qissu” el gosset
de la Margui. Diu que
és ben tranquil
però que quan veu un gat
es torna ximple!!

La Carme ens fa
arribar la foto d'en
"Cuqui" el petit
canitx d'en David i la
Cristina.
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La Silvia ens
passa foto
d’en
“Mathias”
un dels
gossos en
adopció
de la
Protectora.
Mireu-los
al
Faceboock!!

API: A10502

AICAT: 2580
MASIA de 561 m² a Queixàs, amb tres plantes que
s'haurien de modernitzar. Té 5 habitacions, 2 banys, ampli
sala-d’estar, llar de foc... etc. Està dins una parcel·la de
40.000 m2. També consta de dues granges de porcs
legalitzades i actives de 370 porcs en total.
PREU: 370.000 €

CASA DE POBLE a Galliners de 243 m², totalment
restaurada. Distribuïda en tres plantes: planta baixa amb
rebedor, bany, cuina, ampli menjador, sortida al pati i
rebost. La 1a planta te un despatx, àmplia habitació amb
sortida a terrassa i un bany gran. La 2a planta te una sala
polivalent molt il·luminada, amb cairats de fusta, llar de
foc i sortida a una terrassa coberta.
PREU: 340.000€

CASA UNIFAMILIAR aïllada a Cornellà del Terri, de 140
m² a la planta baixa i 140 m² a la planta i amb
semisoterranis. Tot dins una parcel·la de 400 m². La casa
disposa de 4 habitacions, 2 banys, ampli menjador,
garatge per a dos cotxes i totalment moblada.
PREU: 345.000 €

ESPECTACULAR CASA a l'Escala, zona
de Riells, amb 686 m2 construïts dins
parcel·la de 1471 m2. La casa té 4
habitacions, 3 banys, àmplia cuina,
sala-d'estar molt gran, garatge per a 3
cotxes, piscina i pista de tennis. Tot amb
acabats d'alta qualitat.
PREU: 950.000€

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.

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

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
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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

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

RECINERS tot en informàtica, venda, reparació i manteniment. Països Catalans, 207 · Banyoles. Tel. 972 57 60 55
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
TALLER de restauració i decoració de mobles a Vilafreser.
Tel. 667 940 819
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
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
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
CYCLING COACH entrenament de ciclisme personalitzat
a tots els nivells.Preparat correctament per anar
en bici. Informa’t a: www.c2cyclingcoach.com
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
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

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

soniaperruqueria0518@gmail.com
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TENIM LLOC a Borgonyà per guardar caravanes o autocaravanes a dins o a fora amb dret d’aigua i llum.
Tel. 629 513 654
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
SI VOLS tenir el teu hort a Banyoles truquem i en parlem.
Tel. 629 513 654
ESTUDIANT D’UNIVERSITAT m’ofereixo per a classes de
reforç fins Eso. Tel. 686 436 609
ROMANS AUTOMOCIÓ Vine a provar el nou Ford Kuga
Híbrid endollable. La nova tecnologia ja és aquí.
Informa’t. 972 57 68 64
LLOGUEM 5000 m2 de solar amb aigua i llum a Borgonyà. Informi’s. Tel. 629 513 654
VENC oques catalanes engreixades amb alimentació
natural, a punt per ésser cuinades. Consulteu preu. Montse. Tel. 659 091 439
REFLEXOLOGIA PODAL reiki, quiromassatge i estètica
natural. Ruth. Tel. 632 073 365
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
ES LLOGUEN trasters a Banyoles. Informi’s. Tel 622 18 45 84
SENYORA responsable, dinàmica i amb experiència,
busca feina per tenir cura de persones grans i de neteja
de pisos. Tel. 632 073 365
FINQUES MANEL busquem cases i pisos de compra i lloguer al Pla de l’Estany. Tel. 622 184 584 · 627 449 095
NECESSITA un lampista? Llum electricitat, aigua, calefacció...
Pressupost sense compromís. Lluís Reig. Tel. 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
RENTAKANS perruqueria canina. També servei d’auto
rentat. Ara Nova adreça, C/ Francesc Macià, 1 de
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

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

DE L’1 AL 7 DE FEBRER
COMPRA A LES BOTIGUES
AMB EL DISTINTIU o ON-LINE A

A MÉS, POTS GUANYAR 1 CAP DE SETMANA
A MENORCA I VALS REGAL PER VALOR DE:
300 €, 200 € I 100 €

EOG_21

https://www.ddgi.cat/comerc-a-casa/banyoles/public/

Més informació:
Organitza:

Col·labora:

Tel. 972 58 34 70 - www.banyoles.cat/turisme
www.banyolescomerciturisme.cat

#debanyoles

