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Abril

La primavera (recentment iniciada) assenyala el desvetllament de la naturalesa desprès de la llarga hivernada.
Els pobles clàssics, conseqüents amb aquesta idea de renaixement, feien començar l’any per la primavera.
La importància que fins aleshores tenia el món rural justificava fer coincidir el canvi d’any amb el final de l’hivern i el seu inici amb el reviscolament dels vegetals i el retorn de
la vida. Al camp, l’abundància de pluges i les temperatures suaus
permeten un gran desenvolupament vegetatiu. Amb l’augment de
la temperatura es generalitza la brotada d’arbres i arbusts i al jardí,
poden sembrar-se roses, coronats, cintes, pensaments, margarides,
veròniques, jacints, dàlies, etc. Una de les festes més populars i
esperades de l’abril és Sant Jordi (Patró de Catalunya), que adquireix un marcat accent cultural i festiu alhora amb la Diada del llibre i
la rosa. Aquesta festa s’ha convertit actualment en tot un revulsiu i
dinamitzador de la industria cultural amb tota una munió de presentacions literàries i novetats dins del món editorial i amb un notable
augment en l’accés de gent a les llibreries.

Refranys i dites populars
Igual que sembrareu, collireu.
Abril finat, hivern acabat.
A l’abril, canta la granota i el grill.
A l’abril, roses, flors i llegidors.
El gos que no lladra sovint acaba mossegant.
Diuen els enamorats més mentides que veritats.

El Santoral
Diumenge 4,		
Dimarts 6,		
Diumenge 11,
Dimarts 20,		
Divendres 23,		
Diumenge 25,
Dimarts 27,		
Dijous 29,		
Divendres 30,		

Pasqua de Resurrecció.
Sant Guillem.
Sant Isaac.
Santa Agnès.
Sant Jordi.
Sant Marc Evangelista.
Mª de Déu de Montserrat.
Santa Caterina.
Santa Sofia.

Detergents Ecosostenibles
• Productes de neteja de la llar:
frega terres, suavitzants, renta plats i vitro,
detergents per a la roba, neteja vidres,
blanquejadors, desengrassants...
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Residu zero
Envàs reciclable
Repartiment a domicili
C/ Porta Turers, 3 · Banyoles

Tel. 622 755 099

OFICIS I TRADICIONS

Els llibreters
Amb el temps, la tasca del llibreter s`ha anat ampliant i actualitzant degut bàsicament al gran nombre de llibres i publicacions
de tota mena que s’editen i que abasta el mercat editorial.
A més dels gèneres literaris de tota la vida com la novel·la, l’assaig, la poesia o el teatre, hi ha gran varietat de llibres de totes
les temàtiques: de viatges, de cuina, de salut, d’història, d’art, de
moda, d’esports, de música, de fotografia, de política, de temes
socials...
Així doncs, la tasca del llibreter s’ha ampliat molt, convertint-se
en autèntic referent d’un món editorial i literari cada vegada més
gran i divers, fent al mateix temps una doble tasca: la de presentar i divulgar uns determinats llibres, i d’alguna manera, orientar
el gust cultural i literari dels seus lectors i del públic en general.
No cal dir que és en diades com la de Sant Jordi, Dia del Llibre,
en que el llibreter posa tota la seva experiència i professionalitat
a l’abast del lector, per tal d’oferir les novetats i llibres punters
de la temporada, i servir al gran nombre de clients (ocasionals o
fixes) que en aquesta diada s’atansen a les llibreries.

Jaume Fàbrega

LA CUINA DEL TEMPS

Aperitius per obrir la gana
La paraula “aperitiu” ve del verb llatí “aperire”, que
vol dir “obrir”, i no només obrir la gana, sinó sobretot
preparar, predisposar el nostre ànim per gaudir d’un
àpat. Els aperitius formen part d’un ritu que té la seva
cultura i història, molt lligada als vins, sobretot en països que produeixen els millors vins aperitius. Amb el
pas del temps la llista de begudes considerades aperitives s’ha anat ampliant, i s’han creat noves opcions,
que podríem dividir en 3 categories diferents:
Vins aperitius: són els històrics, els que van donar
inici al gènere i van anar configurant el costum de
beure abans dels àpats. L’exemple per excel·lència
és el vermut, conegut actualment en marques com
Martini i Cinzano.
Aperitius: Quan parlem d’aperitiu parlem de begudes
espirituoses que contenen certs principis amargs als
quals se’ls atribueix la propietat de ser estimulants
de la gana. Es poden obtenir per destil·lació o per

maceració d’herbes en alcohol i poden o no contenir vi. Gancia és sens dubte, la marca líder en aquest
segment.
Bitters o Amargs: Són elaborats sobre la base d’alcohol i herbes. La seva composició difereix de la dels
aperitius, i el gust és, definitivament amarg. Entre els
més destacats es troben el Campari, Fernet, Cynar,
Dubonnet i Pineral, i el clàssic Bitter Angostura.

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

Festa Major de Cornellà 1950, amb un corre bous a la Plaça del Maig. Foto: J.M. Mateu.
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Enforcadores d’alls de Banyoles. Any 1916. Foto: ACPE.

www.compta-1.cat

Dones rentant al rentador de la Plaçeta de Sant Pere, entre el c/ Hospital i el c/ Girona, Banyoles 1934. Foto: ACPE.

Manípul de Manaies a Mas Palau. Banyoles 1960. Foto: J.M. Mateu.

Advocats i economistes
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www.assessoriapages.cat

No cal veure en Sant Feliu de la Costa Brava
un exercici de nostàlgia en forma de
monograﬁa. Aquest text de Gaziel
sobre la seva vila nadiua és un intent
reeixit d’emprar el rigor periodístic
que sempre va caracteritzar-lo en la
descripció dels efectes del pas del temps en
un paisatge donat, tan natural com humà.
Gaziel, en aquest retrat, sovint sensible,
sempre precís, d’un món del qual pressent
l’esvaïment, acumula informacions històriques
i culturals per deixar constància del poc temps que
ens és donat per descriure el nostre entorn. Però, com diu
Lluís-Anton Baulenas al pròleg: «Golafre de vida, no enyora
el que no ha viscut durant el seu període vital, sinó el que li hauria
agradat viure, d’aquí quaranta mil anys, d’aquí dos-cents mil anys».

La «Col·lecció Josep Pla» posa a l’abast del públic lector unes obres literàries
que formen part del patrimoni cultural de les terres gironines.

Més informació a www.ddgi.cat/publicacions

Digui’m?
TELÈFONS D’INTERÈS
BANYOLES

INSTAL·LACIONS
CALEFACCIÓ - AIGUA - LLUM - GAS
LAMPISTERIA EN GENERAL

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

972 573 732 - 629 392 723

C/ Guèmol, 37 · Banyoles
Taller: Ronda. Monestir, 78 · Banyoles
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

Mòbil: 619 90 53 73

C/ Font Salt Dalmau 4 · 17820 Banyoles
Tel. 972 09 22 32
figuerasroura@gmail.com

Ampli assortit en plats per emportar
Fem paella cada dia.
Per comandes:

Tel. 654 59 25 99 · c/ Porta Turers, 9 · Banyoles

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!

DIBUIXA AMB NOSALTRES
EL CONTE

Escrit per Duaita Prats i Elisabet Saus

DEMANA
LES LÀMINES
A LES BOTIGUES
ASSOCIADES
Un capves
pre drac, esquerp i poc Sant
Jordi 2021
acostumat
al tracte, lentament es va anar fent
seves sort , aEluna
de les
ides arribar
a aquesta
indret inex
en a un agradable companyia.. especialment a la d’una d’elles, la
més, sol
gentil de les infantes, de la qual estava secretament enamorat.
xic atemor plorat. Allà
i un
petit drac. it, hi veieren un
bons com Esperits amables
i
són les don
d’aigua, es
es
seva diss compadiren de la
ort
convidaren i de seguit e
seus jocs a participar dels
.

Hi havia una vegada, fa molts i molts anys, una colla de
petites aloges que es trobaven a l’estany de Banyoles per
jugar en les nits de lluna plena

i una fera.
els amors d’una dona d’aigua
Prats i Elisabet Saus sobre
Un conte escrit per Duaita

2

LA XICOTA DEL DRAC DE BANYOLES _

LA XICOT
A DEL
DRAC

DE BANY
OLES

_

4

3

EL 23 D’ABRIL VINE A LA PLAÇA MAJOR,
PORTA EL TEU CONTE I TE’L SIGNARAN LES AUTORES.
DE 17 A 19 H
Per a més informació:

www.banyolescomerciturisme.cat

EOG_21

LA XICOTA DEL DRAC DE BANYOLES _

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
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
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres

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

NURIA BALLÓ
FRANCESC FIGUERAS
FRANCESC FIGUERAS
ESTEVE ALSIUS
ESTEVE ALSIUS
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

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)

BANYOLES
Diada de Sant Jordi 2021

Divendres, 23 d’abril
ESPAI PLAÇA MAJOR
De 9h a 21h.
FIRA PROFESSIONAL DE LLIBRES I ROSES
Ràdio Banyoles i la Biblioteca seran a la plaça de
17h a 20h amb un programa especial i amb autors
locals que presentaran els seus llibres.
X Trobada Internacional de Mascotes de les
Biblioteques de Banyoles i del Pla de l’Estany
ESPAI LA MURALLA. ESPAI D’ACTIVITATS AMB
AFORAMENT LIMITAT.
17h. ACTIVITAT FAMILIAR DE SANT JORDI
HORA DEL CONTE / Gratuït
Els dracs no em fan por, a càrrec de Meri Yanes
Entrada lliure i gratuïta amb retirada prèvia:
• Al web www.cultura.banyoles.cat
• A l’OAC, amb cita prèvia a www.banyoles.cat
o al 972570050
• Si en queden, el mateix dia es podran retirar una
hora abans.
CONCURS. XXVè Concurs «Per Sant Jordi, un
punt de llibre»
Tema: la cultura, la lectura i la fantasia.
LLiurament de premis abans de començar el conte
de Sant Jordi.
19h. AUDICIÓ DE SARDANES
LA PRINCIPAL DE PORQUERES
Activitat amb aforament limitat.

Organitza:
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AJUNTAMENT DE BANYOLES
Àrea de Festes

FAÇANA AUDITORI CMEM BANYOLES (C/ CANAL)
PÒSTERS ARTÍSTICS-LITERARIS, SANT JORDI 2021
El CRE Pla de l’Estany i les escoles proposen
un projecte artístic: plasmar en un pòster el que
l'alumnat interpreta que és Sant Jordi, la llegenda, la
diada, la cultura, la tradició, la innovació...
L'exposició es podrà visitar el mateix 23 d'abril, de 8h del
matí fins al vespre. I també: exposició virtual d’entorns
comarcals la setmana de Sant Jordi a través del web:
https://sites.google.com/a/xtec.cat/dinamitzacio-bepe/
Participen: Escoles: Alzina Reclamadora, Can Puig,
Bora Gran, Baldiri Reixach, Camins i Casa Nostra.
Centres d'Educació Secundària: alumnat aules
d'acollida del Pere Alsius, J. Brugulat i Pla de l'Estany.
ACTIVITATS RELACIONADES
Durant el mes d’abril. Als comerços de la ciutat
DIBUIXA AMB NOSALTRES:
La xicota del Drac de Banyoles
Els nens i nenes podran dibuixar i pintar aquest
conte infantil. Les làmines es trobaran als diferents
comerços de Bny Comerç i Turisme.
De 17h a 19h, a la Plaça les autores Duaita Prats i
Elisabet Saus signaran el conte.
Organitza: Bny Comerç i Turisme i les autores.
Dissabte 17 d'abril. 11h. La Muralla
PRESENTACIÓ DEL CONTE. Una aleta blau-verda
Il·lustració: Anna Batlle Rico. Edició: Eli Burch
Vinyals. Idea original: Comissió Pedagògica
Esperxats de l'Estany. Entrada gratuïta amb reserva
prèvia a les xarxes socials de Els Esperxats.
Dissabte 17 d’abril. 12h. Sala d’actes Ajuntament
PRESENTACIÓ DE LLIBRE. 23 espines de Jaume Geli.
Dimarts 20 d’abril. 19h. Museu Darder
CLUB DE LECTURA. L’Anell
De Jordi Llavina amb il·lustracions de Jaume Geli.
Conductor: Albert Torrescasana.

SANT JORDI · NOVETATS EDITORIALS

INFANTIL i JUVENIL
El gran llibre de Sant Jordi, de Roser Calafell.
T’estimo fins a l’horitzó, de Roc Casagran.
Gràcies. Història d’un veïnat, de Rocio Bonilla.
Capitana Rosalie, de Timotei Torbella.
Diari d’un gat assassí, de Marianne Dubuc.

Material escolar i d’oficina
Llibres, revistes,
articles de regal i festa.
Països Catalans, 227
17820 Banyoles
Tel./Fax 972 57 53 10
arxifesta@gmail.com

Ronda Monestir, 88 · Banyoles
T. 972 58 02 69 - 618 427 095
dictumllibreria@hotmail.com
www.llibreriadictum.com
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Pg. Indústria, 28 · Bny · T. 972581481
Nou Horari: Feiners de 8 a 17h.
No tanquem al migdia.
Dissabtes i diumenges de 8 a 13:30h.

NOVETATS EDITORIALS
L’aigua que vols, de Víctor Garcia Tur.
Aliment, de Martí Sales.
Les gratituds, de Delphine de Vigan.
El primer emperador i la reina lluna, de Jordi Cussà.
Napalm al cor, de Pol Guash.
Jo, que no he conegut els homes, de Jacqueline Harpman.
Hamnet, de Maggie O’Farrell.
Gemma, de Milena Busquets.
Tàndem, de Maria Barbal.
Dilluns ens estimaràs, de Najat el Chadmi.
Amor i no, d’Alba Dalmau.
Independència, de Javier Cercas.
La gente no existe, de Sara Ferrero.
Rapsodia italiana, de Fernando Castillo.
Tras las huellas de Herodoto, d’Antonio Penadés.
Veneno de mujer, de José de Cora.

LA CALAIXERA: un llibre i un record
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Producció bibliogràfica
del Pla de l’Estany 2020-2021
Com cada any,
fem un repàs als
llibres de temàtica
o d’autor local
que s’han editat
de Sant Jordi
2020
a
Sant
Jordi 2021 Aquest any, tot i la situació complicada que
vivim, la producció és abundant, interessant i variada.
En presentem una selecció amb el desig que tinguem
present aquesta producció local quan comprem els
llibres de Sant Jordi d’enguany.

Racons del Pla de l’Estany
Pere Llorens, amb la col·laboració
de Joan Pontacq, ha preparat 25
itineraris per conèixer la comarca.
Són unes rutes assequibles, descrites amb tot detall, que permeten
caminar per tots els pobles del Pla
de l’Estany. El llibre presenta també informacions sobre els elements
paisatgístics, naturals, artístics, arquitectònics, històrics... que el caminant anirà trobant en
els seus itineraris.

Sant Martirià, cos sant de Banyoles
La professora Francesca Español,
gran coneixedora de l’arqueta de
sant Martirià, després de presentar
els inicis del culte de sant Martirià a
Banyoles, l’arribada de les seves relíquies i el sentit de la veneració del
sant, centra l’atenció en l’estudi de
l’arqueta i les seves figures, sense
oblidar el retaule de la Mare de Déu de l’Escala. Amb
aquest llibre, els “Quaderns de Banyoles” inicien una
nova etapa, amb un nou format i un nou disseny.

Mots de calç i sal
L’artista Jaume Geli ha publicat quatre llibres que deixen testimoni gràfic
de les seves obres: Fer desfer refer,
que recull un treball realitzat al puig
de Sant Martirià, Mots de calç i sal,
una acció plàstica i poètica presentada l’octubre de 2020, Fora dintre
enlloc, amb poemes i dibuixos gestats en els mesos de confinament, i
23 espines, un projecte coordinat per
Josep Pedrals, amb la intervenció de
200 artistes que combinen imatges i poemes.

El catalanisme a Banyoles
Jordi Galofré i Josep Grabuleda
analitzen l’evolució del catalanisme
a Banyoles des del seus orígens, a
finals del segle XIX, fins a l’etapa actual, caracteritzada pel creixement
de l’opció independentista. Xavier
Crehuet és l’autor del capítol final en
el qual analitza l’evolució electoral
de la comarca en els darrers anys.
Pròleg de Salvador Martí, catedràtic.

Paisatge i aigua
L’estany ha estat i és font d’inspiració
de molts artistes. Anna Bahí, desprès
de traçar una panoràmica de la pintura europea del segle XIX, dona una
visió de l’art pictòric inspirat per l’estany de Banyoles, amb pintors com
Ramon Martí i Alsina, Modest Urgell,
Joaquim Vayreda, Joan Llimona, Xavier Nogués, Joan de
Palau, Lluís Roura, Gonzalo Tabuenca, Joan Estarriola, Teresa Vallmajó i molts més.

Vilademuls
Nou títol dels “Quaderns de la Revista de Girona” que editen la Diputació
de Girona, aquest cop dedicat al municipi de Vilademuls. Jaume Colomer
i Jordi Galofré n’estudien el paisatge
i el medi natural, els aspectes històrics, les tradicions i la vida econòmica i social d’aquest
municipi, el més extens de la comarca, integrat per dotze
pobles i diversos veïnats.

Botigues de Banyoles
Amb un subtítol descriptiu (Recorregut
gràfic pel comerç local del segle XX),
aquest llibre ens presenta una mirada
evocadora i entranyable sobre el comerç local. La idea del llibre, la selecció de les fotografies (més de 700) i el
disseny són obra d’Anton M. Rigau. Els
textos, molt ben documentats, són de Josep Grabuleda. El
llibre és una invitació a fer un viatge en el temps, amb un
punt de nostàlgia.

per Jordi Galofré

Parada i fonda
Tal com indica el subtítol (Història
de la restauració al Pla de l’Estany),
Joan Anton Abellán ens ofereix una
panoràmica de les fondes, hostals i
posades que proliferaven al llarg dels
camins de la comarca, en temps de
traginers i viatgers que anaven a peu, a cavall o amb carros i tartanes. No és només un llibre d’història sinó que
presenta també la realitat actual de més de seixanta restaurants de la comarca, la majoria dels quals aporten una
recepta. Pròleg de Núria Esponellà.

Tirar endavant el mas
Tomàs Cortada ha fet una incursió
en el món de les lletres, novel·lant la
història de Can Cortada de Vilademires i dels seus avantpassats que
van lluitar, en una època de guerres i
conflictes, a cavall dels segles XVIII i
XIX, per mantenir la família i tirar endavant el mas. La novel·la és un homenatge a tantes famílies pageses
que han vertebrat el país. Pròleg de
Jordi Galofré.

Ramon Margalef
El Col·loqui de Tardor que cada any
organitza el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles va estar dedicat,
l’any 2019, al professor Ramon Margalef López (1919-2004), el científic
impulsor de l’ecologia a l’estany de
Banyoles. Gràcies a ell, l’estany,
que havia tingut els seus poetes i
els seus pintors, va començar a ser
objecte d’un estudi científic i rigorós.Com és habitual, el
volum recull les conferències del Col·loqui.

Visites a Bibury
Primera novel·la de Carme Ferrando,
de caràcter costumista. Una història
ben construïda sobre la problemàtica
del maltractament psicològic, com a
forma de violència masclista, que
posa en valor el suport de la família
i la força de l’amistat i del diàleg. Als
lectors banyolins els agradarà la referència simpàtica a les Guerrilleres
del Ganxet.

Abecedari socioecològic
Recull dels articles breus que el biòleg i socioecòleg Ramon Folch ha
anat publicant a la revista valenciana
Mètode durant deu anys, ampliats
amb altres textos inèdits, En conjunt és una excel·lent aproximació a
qüestions d’actualitat com les pandèmies, la utilització dels recursos
naturals, l’energia... des d’un punt de vista socioecològic
i transdisciplinar.

2017. Dietari d’un any convuls
Josep Navarro Santaeulàlia presenta
un nou llibre, una mirada d’espectador encuriosit i compromès alhora
sobre un any convuls que ha marcat
la nostra història i el nostre futur col·
lectiu. Amb un punt d’humor i ironia,
l’autor desgrana records, diàlegs, reflexions, màximes, paisatges, ambients, personatges... Un llibre sobre
la nostra gent i el nostre país.

Els cadàvers del candidat
Els seguidors de l’obra de Miquel
Aguirre tenen una nova novel·la, la
cinquena, que s’endinsa en el món
fosc de l’activitat política, amb situacions tèrboles i personatges sòrdids,
capaços de fer el que sigui per obtenir
el que volen. Una crònica negra i cruel,
en l’estil característic de l’autor, directe i cru, amb tocs d’humor càustic i
mordaç. Els monstres, de moment van guanyant.

Cap i pota
Jaume Fàbrega no podia faltar a la
cita d’enguany i ho fa amb dos llibres. En el primer, Cap i pota. El llibre
dels menuts, presenta moltes receptes i variacions amb aquesta mena
de productes, que també formen part
de la cuina popular catalana. En el
segon, 100 refranys sobre el menjar
i beure, recull bona part de la riquesa
de la cultura gastronòmica popular.
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Banyoles desapareguda
Som Can Xapes Espai Gastronòmic
Un nou volum de la col·lecció “CataAD’Iniciatives Socials és una assolunya desapareguda”, de l’Editorial
ciació sense ànim de lucre que vol
Efadós que, a través de fotografies
oferir un futur millor a nois i noies que
acuradament seleccionades, repasno han tingut igualtat d’oportunitats
sa molts dels elements desapareguts
a la vida. Al restaurant Can Xapes,
de diverses poblacions i mostra els canvis urbanístics i
de Cornellà, hi han instal·lat una essocials que s’hi han produït. En aquest volum, dedicat a
cola de formació laboral relacionada
Banyoles, Josep Grabuleda ens proposa un viatge en el amb l’hostaleria. L’antic restaurant té ara una nova vida,
temps, una mirada enrere en la història i en l’espai d’una amb una cuina contemporània catalana. Aquest llibre és
Banyoles que ja no existeix.
el testimoni d’un somni fet realitat.
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c/ Can Planes, s/n |17160 Anglès (Girona)
Tel. 972 42 01 07 | info@impremtapages.com

PUNT DE MIRA

Joan Anton Abellan

Tot i que la veneració a Sant Jordi es remunta al segle VIII, no
serà fins el 23 d’abril
de 1456 quan es convertirà oficialment en
patró de Catalunya al
ser declarada festa de
precepte. Aquest fet,
juntament amb el costum, també medieval,
de celebrar una Fira
de roses o «dels Enamorats» al Palau de la
Generalitat, serà l’inici
de l’actual festa. Un
costum aquest, que tot
i ser-ne tradicional, no
es popularitzarà fins el
1914 gràcies a l’impuls
de la Mancomunitat.
El sant en sí n’era un cavaller que estava sota les ordres de l’emperador Dioclecià, i que es va negar a seguir les seves ordres pel que feia a perseguir cristians,
per la qual cosa va ser martiritzat i decapitat un 23
d’abril de l’any 303. Molt aviat el començaren a venerar com a màrtir i al seu entorn començaren a sorgir
llegendes, com la que ens parla del combat aferrissat
que va mantenir el cavaller amb un drac, el qual va
caure travessat per l’esmolada espasa del nostre heroi, i segueix la llegenda dient que dels degotalls de
sang que arribaven a terra en va néixer un roser que
floria amb profusió cada mes d’abril.
Però a la festa de la rosa, es va afegir a partir de
l’any 1926 l’anomenat «Dia del llibre» i el costum de
regalar-ne un. Fou aquesta una iniciativa sorgida de
l’escriptor d’origen valencià, però afincat a Barcelona, Vicenç Clavel. I tot i que en un principi ambdues
festes estaven separades, ja que com a primera data
per aquesta celebració s’escollí el 7 d’octubre, dia del
naixement de Miguel de Cervantes, a partir de 1930
es va traslladar al 23 d’abril, la data de la seva mort
i també de la de William Shakespeare, un altre dels
màxims exponents de les lletres mundials. L’any 1996
la Unesco declarava aquesta data Dia Internacional del
Llibre. Des de llavors, tot i els alts i baixos soferts per
la festa sempre s’ha vinculat aquesta data amb el costum de que les parelles es regalin un llibre i una rosa
«vermella com la sang».
A Banyoles, precisament aquell any de 1930, les festes
varen consistir en una cerimònia religiosa a l’asil, una
ballada de sardanes a la plaça i un posterior dinar amb

els vells de l’asil sufragat pel la Comissió. A partir de
llavors i fins l’esclat de la Guerra Civil serà un costum
que es repetirà cada any, juntament amb el de regalar
un llibre, tal i com deia el diari Avant de 1935: «[...] gairebé tothom en aqueix dia, sol adquirir algun llibre; uns
per atzar, altres premeditadament [...]».
Tindrien que passar quasi bé un quart de segle per que
la festa tornès a agafar força. I això passarà a partir
dels anys seixanta en que la mateixa es convertirà en
símbol d’un incipient catalanisme, de manera que ja a
finals de la dècada la festa estava totalment recuperada, tal com deia la revista Horizontes de 1967 que
començava dient «ho bonic que és veure una noia amb
una rosa i un llibre a la ma, que són els presents autèntics dels enamorats catalans» per afegir que «procurem
obsequiar a la nostre estimada, amb l’inútil però meravellós regal d’unes roses i si les acompanyem d’un
llibre, que no sigui un llibre de cuina, ni de qualsevol
altra tècnica, sinó de poesia o de literatura».
En un començament, els llibreters es conformaven en
exposar als seus aparadors les novetats bibliogràfiques, però el 1970 ja es parla de parada de llibres i
roses a la «Plaza de España» i uns anys més tard ja es
parla de «gran animación con motivo del dia del libro»
amb parades de llibres i discs, però encara no de roses,
com diu Horizontes l’any 1976 «no s’entén que per la
Diada de Sant Jordi només es vegin parades de llibres
i en canvi no se’n vegi cap de roses».
Finalment el 1977, dos anys desprès de la mort del
dictador, a la plaça major ja es venien llibres, roses i
banderes catalanes.
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Per Sant Jordi, roses i llibres

VINE A VEURE LES OFERTES
DE PRIMAVERA
JARDINERIA · MOTOS · BICICLETES
LLOGUER DE MAQUINARIA

DISTRIBUÏDOR OFICIAL:

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

JARDINERIA

Cuidem els nostres rosers

SERVEIS DE JARDINERIA

Fertilitzants. Els rosers s’han de fertilitzar tres vegades a l’any: al començar la primavera, una vegada
estiguin en plena estació de flor, i a mitjans d’estiu
(finals de juliol). Aquesta última és la més important,
ja que serà l’última de l’any. Cal regar de forma profunda el mateix dia que les fertilitzem.
Prevenció de plagues. A l’estiu els rosers es poden
convertir en atractiu de plagues com ara el pugó verd,
els escarabats, els oïdis i molts tipus de fong. Per
evitar-ho, és bo fer-los una ruixada preventiva amb
algun fungicida i insecticida orgànic. Aquests, ben utilitzats no li faran cap mal a les plantes.

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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Reg. A la primavera el clima és fresc, el sol encara
no crema i els terrenys es mantenen humits, però a
l’estiu el terreny es resseca, i cal assegurar-nos que
els nostres rosers estiguin ben hidratats i tinguin aigua d’una forma constant. Això s’aconsegueix regant
el terreny als matins de forma profunda almenys una
vegada cada deu o quinze dies, depenent de la composició del terreny.
Compost i terra. Si el terra del jardí és molt sorrenc,
és bo agregar-li una capa de compost al terreny per
evitar els creixements de les males herbes i mantenir
els terrenys humits més temps. És bo deixar un petit
espai sense “trinxat” a prop del tronc de la planta (a
volta rodona), per evitar que la base del tronc es mantingui massa humida i pugui crear-li malalties.
Eliminar fulles i flors seques. Una vegada les fulles i
flors estiguin seques, és bona pràctica anar-les eliminant. D’aquesta forma no solament estarem ajudant a
la planta a conservar energia, també estarem evitant
que alguna plaga les utilitzi com a refugi.
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C. Bassa del Cànem, 38 · Banyoles · Tel. 972574440 · www.obrimatic.es

LLAR I DECORACIÓ

Idees i prestatges
per aconseguir espai
En una casa petita pot semblar impossible trobar un forat per guardar més coses però hi ha diverses formes
creatives de treure partit a espais inusitats, com per exemple, el marge de la porta de la cuina o a les escales.
Aquí us donem algunes idees.

coher

INSTAL·LACIONS

Optimitza l’espai dels armaris: assegura’t que l’espai que hi ha en armaris i prestatgeries s’està utilitzant. Evita un gran armari en una habitació petita i
buscar colors suaus o blancs perquè l’habitació sembli més gran i lluminosa.
Aprofita els espais buits: busca els espais que hi
hagi lliures a la casa, com per exemple, el que hi ha al
marc de la porta i col·loca-hi prestatgeries.

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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Prestatges a l’escala: si comptes amb una escala,
sempre pots buscar espai en un dels laterals per col·
locar-hi una petita però útil prestatgeria.
Prestatgeries sense tapa: en cada prestatge s’hi poden col·locar caixes en què ficar tota mena d’objectes
perquè no estiguin visibles. Per optimitzar la màxim
l’espai, el millor és que la prestatgeria arribi fins pràcticament el sostre.
Mini biblioteca: en una habitació és possible col·
locar una prestatgeria de dalt a baix per col·locar llibres. Això pot fer que l’espai sembli més gran.
Armaris amb prestatges al menjador: al menjador
hi pots instal·lar armaris amb tapa i molts prestatges
on col·locar no només la vaixella, sinó també el parament de la llar.
Lleixes amb tapes i sense: deixar els prestatges
oberts dona un toc d’estil però també és bona idea
tapar alguns d’ells, la qual cosa estalviarà temps de
neteja

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

PLATS DE CASA

per Jaume Fàbrega

Perdius amb farcellets de col
Les perdius amb cols, dites també a la col o amb farcellets de col, és un clàssic plat de l’espai gastronòmic
català tant pel que fa a la salsa com per la presentació de la col en forma d’uns atractius farcellets. En la
cuina oriental (de Romania a Turquia), els farcellets de col blanca farcida amb arròs són una menja apreciada.

Ingredients

proveu de sal i ho deixeu acabar de coure durant
uns quinze minuts. Per fer els farcellets, cal bullir les
2 perdius, sal, oli, 1 ceba,
fulles de col a foc molt baix durant uns set minuts
2 o 3 grans d’all, 2 o 3 tomàquets,
(quinze minuts si
½ copa de vi ranci (o brandi), 3 gots d’aigua (aproxies fa servir la col
madament), 1 cabdell de col, farina.
sencera),
procurant que no es
desfacin.
EscorNetegeu les perdius i socarrimeu-les. Talleu-les per
reu-les. Se’ls dóna
la meitat, poseu-hi sal i pebre. Fregiu-les en una
forma de farcellet
paella amb oli, fins que siguin rosses. En el mateix agafant dues o
oli, traient-ne una mica si n’hi ha massa, hi feu un
més fulles (paquesofregit amb la ceba, els alls i el tomàquet, tot ben tet allargat d’uns
picolat. Afegiu-hi les perdius.
set centímetres de
Ho mulleu amb una copa de vi ranci, i ho feu reduir llarg), s’enfarinen,
a foc alt. A continuació hi afegiu aigua i ho deixeu se salen i es frefent la xup-xup. Hi afegiu els farcellets de col, ho geixen.

Elaboració

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

NOU HORARI:

PERRUQUERIA

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

PORQUERES
Des del 1967

Hores convingudes:
972.571.189 - 677.027.124

@mariagifra_perruquers
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BON AMBIENT, QUALITAT i BON SERVEI...

Un recull de Pep Boix

Ara que ve Sant Jordi... no us ha passat mai
que us han perdut un llibre?
De llibres i paraigües no en deixis gaires.
De llibres i de gàbies, no se’n tornen gaires.
Ah, i compte amb aquells llibres “perillosos”:
Déu ens guard d’un mal llibre.
Amics i llibres, pocs i bons.
Home de masses llibres, ximple segur.
Tenint en compte que:
Gros llibre no fa gran estudiant.
En el llibre petit hi ha la bona sentència.
I sobre la importància dels llibres en l’estudi:
Llibre tancat, no fa lletrat.
Llibre tancat, mestre callat.
Llibre tancat, metge espatllat.
I pels qui tenen llibres només per fer bonic:
Llibreria ben arreglada, llibreria poc consultada.

PARAULES AL VOL

I referent a la Setmana Santa, recordeu que:
Per Setmana Santa, el cucut canta.
No es pot tocar campanes i anar a la processó.
Ah, i tingueu present que:
La Quaresma ventosa i la Pasqua plujosa fan
l’era granellosa. Per diumenge de Rams qui no
estrena no té mans.
I aquesta altra que diu:
Per Divendres Sant, cull la farigola al camp.
I sobre aquells massa optimistes:
No convé, ni ara ni abans, fer la Pasqua abans
de Rams.
I finalment més dites sobre la Pasqua:
Pasqua plujosa, collita abundosa.
De Pasqua a Corpus Crist, un dijous pel mig.
De Pasqua a l’Ascensió, quaranta dies de
perdó.

ER

LL

TA

FISIOTERÀPIA
OSTEOPATIA
EXERCICI TERAPÈUTIC
REHABILITACIÓ DEL VERTIGEN

JORDI CASANOVA CLUSELLS · COL. NÚM, 2835
LAURA REIG BUSTINS · COL. NÚM. 7077
ALEXANDRA SVARCOVA · COL. NÚM. 7664
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

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

Segueix-nos
a Facebook

NOU PUNT DE VENDA:
Ens trobareu també a
XARCUTERIA ORÍGENS
c. Dr. Hysern, 21
Banyoles

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

LA RECEPTA

Llom de porc amb pomes
Ingredients (per a 4 persones)
1 kg de llom de porc , 1/2 kg de pomes, 1 ceba,
1/4 litre de vi blanc, 1/2 cullerada de farina,
2 cullerades de sucre, 2 pastanagues,
1 cullerada de mantega, 1 fulla de llorer, oli, sal i pebre.

Elaboració
Netegeu el llom de greix i poseu-lo a fregir en una cassola amb una mica d’oli; afegiu-hi la ceba trossejada, la
pastanaga tallada en rodanxes, el llorer i un polsim de
sal, i feu-lo ofegar a la cassola. Quan estigui enrossit per
tots costats, ruixeu-lo amb un got de vi blanc, tapeu la
cassola i cuineu-lo fins que estigui tendre, aproximadament una hora i mitja.
Peleu les pomes, tallades en rodanxes i sense els cors, i
poseu-les en una cassola. Tot seguit afegiu la resta del vi,
el sucre i la mantega, i les fiqueu a coure al forn fins que
estiguin tendres i enrossides. Les pells i els cors sense
llavors, s’afegeixen al guisat. Una vegada estigui el llom

en el seu punt, se separa de la salsa, es deixa refredar
una mica i es talla en rodanxes. La salsa s’espesseix amb
la farina, al foc, es passa per un passapuré i es reserva.
El llom se serveix en una plata, regat amb la salsa, i amb
les pomes disposades als costats.

ANIVERSARI

1980-2020

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

Jaume Fàbrega

Bunyols de Quaresma
Fer bunyols és d’aquelles tradicions típiques de Setmana Santa i a moltes
cases es fan el dia del Dijous Sant, encara que de receptes per fer
bunyols n’hi ha de tantes variants com gairebé cases hi ha!

Ingredients

300 g de farina, 25 g de llevat de forner, 3 ous,
3 cullerades grans de llet tèbia (45 ml)
3 cullerades grans (45 ml) d’oli d’oliva, o mantega fosa
3 cullerades grans d’anís o de ratafia o 2 cullerades
petites de matafaluga, 100 g de sucre, ratlladura de 1/2 llimona
un pols de canyella, un pols de sal, oli per a fregir.

Preparació

Es dissol el llevat amb la llet tèbia i s’aboca en un
bol gran. S’hi barregen la resta d’ingredients: l’oli,
l’anís, la matafaluga, el sucre, els rovells d’ou, la
ratlladura de llimona, la canyella i la sal. I es barreja. S’hi afegeix la farina tamisada i s’amassa fins
que la pasta sigui ben fina. Per altra banda, es
munten les clares a punt de neu i s’afegeixen a poc
a poc, tot remenant amb cura de baix cap amunt.

Es barreja ja la pasta que ha de quedar enganxosa i força espessa. Es tapa amb un drap de cuina i es deixa llevar fins que dobli el volum (1 hora
aproximadament). Passat aquest temps, es formen
els bunyols i es couen amb oli ben calent fins que
agafin el color marronós. Es deixen refredar sobre
paper absorbent i s’ensucren o bé amb sucre de
llustre o sucre granulat.

Pl. Estudis, 7 · Banyoles
Tel. 972 57 05 86

c/ Formiga, 9 · Banyoles
Tel. 972 57 42 96

c/ Sardana, 2 · Porqueres
Tel. 621 20 76 45
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Us oferim un ampli assortiment de tortells, bunyols,
mones de Pasqua i pastissos per Setmana Santa.

SERVEI OFICIAL

NOU PEUGEOT 3008 HYBRID ENDOLLABLE

ROMANS AUTOMOCIÓ SL
www.romansautomocio.cat

SERVEI OFICIAL

NOU KUGA HYBRID ENDOLLABLE

Foto del llibre: Teisa. Una xarxa ben nuada.

FOTO RETRATS

Motors de gasògen
Als anys 40, els
subministraments
oficials de benzina
arribaren a ser
tant exigus que
van propiciar
la utilització
dels gasògens,
artefactes que
(com el nom
indica) produïen un
gas combustible
capaç de fer
funcionar, amb
limitacions,
els motors
d’automòbil.
Anaven adossats
a la part posterior
de la carrosseria,
funcionaven amb carbó o llenya i produïen un fum espès i una escalfor considerable.

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

Hores convingudes

T 669 666 113
972 580 505
info@insttec.com
www.insttec.com
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

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

POL

ÀREA de

Restauració -

SMOOTHIE DE MADUIXES
I IOGURT GREC

L’Smoothie és un tipus de batut
més espès, dens i espumós que el
batut normal i conté sempre fruita.
Què millor que les primaverals maduixes per donar-li sabor, color i aliment a aquest sa Smoothie enriquit
amb iogurt.

Classes
d’ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 83 90 67

pablopenabad72@gmail.com

PROGRAMES DE FACTURACIÓ
www.baarasoft.com

Preparació:
1. Rentem les maduixes amb la seva
tija abans de treure’ls-hi.
2. Les escorrem i les col·loquem a
la batedora.
3. Afegim el iogurt i la llet en fred
juntament amb la resta de fruites del
bosc. Batem l’Smoothie fins que
estigui homogeni i espès. Servim
immediatament.

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)

SMOOTHIE DE FRUITES
AL GINGEBRE
Ingredients
1/2 tassa de suc de taronja
1/4 tassa de suc de pinya
1 plàtan
gingebre ratllat
1 iogurt natural
Preparació
Posem els sucs, una mica de gingebre fresc ratllat, el plàtan trossejat i
el iogurt a la batedora.
Batem fins que tinguem una beguda
suau i cremosa.

SERVEIS
Bars - Cafès

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

COOKIES DE MANTEGA
I PANSES

By’s Valentina
Mercè Rodoreda, 6
Tel. 661 798 191
Porqueres

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

Ingredients (per a 12 persones)
50 g de farina passada pel sedàs,
50 g de mantega, 25 g de sucre fi,
una mica de vainilla en pols, 1 ou,
25 g de panses de Corint, mantega
per a la placa del forn.

· 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

By’s Valentina
Pg. Dalmau, 61
Tel. 645 747 505
Banyoles

Salut i Bellesa
Hores convingudes
NO TANQUEM AL MIGDIA

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

FRANKFURT EL TROBADOR

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

Al migdia, menú de
Galette Bretonne (blat sarraí)
Reserves i comandes: 972 66 58 68 · 626 100 005
c/ del Born, 10 · Banyoles
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Elaboració
Per fer aquestes galetes o pastes
seques molt agradables, poseu la
farina sobre el marbre de manera
que quedi un forat al mig; tireu-hi la
mantega estovada, el sucre, la vainilla i el rovell d’ou. Barregeu-ho tot
bé amb una cullera de fusta i afegiu-hi la clara de l’ou batuda a punt
de neu procurant que es mantingui
esponjosa. Ompliu amb aquest preparat una mànega amb broquet llis
de grandària mitjana; escudelleu-ne
petites porcions sobre una placa
untada amb mantega. Damunt de
cada una, col·loqueu-hi una pansa
de Corint i coeu-les al forn a temperatura moderada durant quinze o
vint minuts.
Podeu substituir les panses per mitja cirera o un trosset de fruita confitada.
Jaume Fàbrega

Botiga de roba infantil
De 0 a 12 anys
complements
calçat i molt més.
JA HEM OBERT!!
VINE A DESCOBRIR LA NOVA
COL·LECCIÓ PRIMAVERA ESTIU
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Descobreix més a:

@xicschics ·

_xicschics_

Carretera de Camós 79 · Banyoles 17820
www.xicschics.com

MIRA*DONA

Més tendències Primavera 2021
La inspiració dels anys 2000
La dècada més polèmica per alguns experts en moda,
els 2000, torna amb força aquesta temporada aprofitant l’efecte d'alguns dels seus grans hits. A la ubiqüitat en les col·leccions de primavera, dels cropped
tops i sostenidors a la vista, se li uneixen els seus
millors amics: els sempre polèmics pantalons de tir
baix. Els dissenys amples i fluids tan típics de l'època,
passant pels pantalons de xandall, també tenen el seu
protagonisme en les col·leccions de la temporada. Si
a això li sumem els hot pants; el denim, els estampats
i les sandàlies, tenim una radiografia força completa
de l’estètica que serà tendència.
El món submarí
La inspiració submarina reflectida a través dels estampats calidoscòpics inunden les bruses amb llaçada, els vestits drapejats i les icòniques gavardines.
Un viatge a les profunditats gràcies a les cabelleres
d'efecte wet (mullat), els tops inspirats en els vestits
de busseig, els colors fluor tan clàssics de l’univers
marí i els fermalls en forma d'estrelles de mar. Però hi
ha hagut més referències aquàtiques en les desfilades
de la temporada com són els vestits de xarxa d’alguns dissenyadors, els accessoris en forma de peixos d’altres o, tirant de fantasia, els pantalons blaus
metal·litzats.

Estampats naturals
Amb gran varietat en la paleta de colors, els estampats naturals venen molt aquesta primavera amb estampats calidoscòpics, icones del mon marí i submarí,
els tons florals colors pastel i els dibuixos i colors selvàtics i ecològics amb clares referencies al món natural i a la primavera.
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Arreglada però còmoda
Conseqüència directa de l’auge del teletreball (i de
les videotrucades, és clar), diverses col·leccions fan
referencia a aquest combo que els anglosaxons anomenen “business on top, comfort down below”. Una
estètica que ve a suggerir la contraposició entre les
parts de dalt, amb peces arreglades i sofisticades (les
batejades peces on screen perquè encaixen en l'enquadrament d'una pantalla), i les parts de baix, amb
dissenys còmodes i relaxats per estar a casa. El resultat es que poden conviure diverses tendències antagòniques en un mateix conjunt: de les camises amb
colls XL, bruses amb mànigues bollades i tops amb
lluentons als leggings, pantalons de xandall i sabatilles per estar a casa.

Home - Dona - Nens

MARTA OLIVER
PERRUQUERIA I ESTÈTICA

18é Aniversari
Gràcies a tots vosaltres!

Ja arriba el bon temps!!
No t’ho pensis més i fes-te un canvi de look
amb les noves tendències primavera-estiu

Tendències 2021
Talls informals i còmodes, adaptables
a tots els cabells, cares i edats.
Colors degradats i subtils per donar-nos llum
a la cara i les puntes més clares que l’arrel.
Recollits informals, desenfadats, trenats...
El tall masculí: el més protagonista de l’any
amb talls degradats, moldejats, curts i llargs,
tupés, serrells molt curts estil romà, estil spiky...

Atreveix-te

al canvi!!

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 · Dissabte 3 d’abril, tancat.

DIETÈTICA

El Llorer
Els grecs consagraren el llorer a Apol·lo; més tard, els
romans coronaren amb llorer els emperadors (o nobles):
d'aquí ve el seu nom científic (Laurus nobílís).

Descripció. Arbre de fins a 10 m d'alçària, de fulles
lanceolades, coriàcies, de contorn ondulat, de color verd
fosc. Forma unes petites flors blanques, agrupades en
umbel·les, que apareixen entre abril i maig. El fruit és
negre, petit com una oliva arbequina. Les flors, fruits i
fulles desprenen una olor característica.
Hàbitat. Es fa en els boscos i indrets del litoral mediterrani,
i també a l'interior, si el clima no és molt fred a l'hivern ni
molt calorós a l’estiu. És molt resistent: si durant l'hivern
s'asseca, brotarà de nou a la primavera.
Principis actius i localització. Fulles: cineol, principalment,
tanins i lípids. Els fruits són rics en matèries grasses,
especialment les llavors, de les quals s'obté la mantega
de llorer. Les fulles a recullen l'estiu i els fruits a la tardor.
Propietats. Estomacal (que estimula l’acció digestiva),
carminatiu (que elimina els gasos intestinals) i emmenagog
(que estimula la menstruació).
Ús. El llorer és conegut per l'ús que se'n fa a la cuina,
de les seves fulles (seques): amb salses per a peix, amb
verdures, en bullits; també aromatitza la carn guisada.
Forma part del “bouquet garni” d’herbes per a cuinar. La
mantega de llorer, diuen, és molt efectiva contra el dolor
articular i, aplicada sobre el ventre, és carminativa. Les
fulles no s'han de triturar, ja que es desprendria tota la
seva forta essència.

à

Tai txi · Pilates

ombanyoles@gmail.com · Tel. 625 85 58 12
c/ Josep Tarradellas 16, Banyoles ·
om_banyoles
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IOGA
MASSATGES
MEDICINA XINESA

Col·lecció de Bosses Shopping
amb diferents colors
i estampats.

www.calangeleta.com
Zig Zag Taller de Moda · c/ Canameres, 70 · Banyoles · Tel. 626 66 74 16

LIQUIDACIÓ PER JUBILACIÓ

TOT AL 50 %
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Vestits de festa, núvia,
comunió, bateig, disfresses...

C/ Sant Martirià, 6 Plaça dels Estudis · 17820 Banyoles · Tel. 972 57 06 66
HORES CONVINGUDES

ESTÈTICA I SALUT

Tractaments facials i altres cures
per a la pell a la primavera
Protegeix-te el sol. A la primavera comença a brillar el
sol amb més força. Si hi estàs molt exposat, fes servir
sempre un protector solar de qualitat.
Hidrata la pell per fora i per dins. A la primavera, la
epidermis es torna més seca. Per això, és molt important
que facis servir una bona crema hidratant i beure uns dos
litres d'aigua diaris. També pots prendre infusions.
Exfolia la pell. L'exfoliació ens ajuda a eliminar les cèl·lules
mortes i, per tant, a tenir una pell més suau,
llisa i lluminosa. Cal utilitzar un exfoliant suau
i no abusar-ne. La freqüència ha d'anar en
funció de les necessitats de cada pell.
Mascaretes facials. Les mascaretes
facials recuperen la pell en un temps
rècord. N'hi ha de tot tipus: per rehidratar
i donar lluminositat. Aplica't una màscara
facial un cop a la setmana o quan sentis
que la teva pell la necessita.
Aposta pels massatges. Els massatges, tant facials
com corporals, ajuden a mantenir una pell més bonica i
en forma. Aplica la teva crema diària facial i corporal amb
un bon massatge.
Porta una dieta equilibrada. Sens dubte, la pell és un
reflex del nostre estil de vida. Si vols mimar la teva pell

aposta per una dieta equilibrada rica en fruites i verdures
que et aportin antioxidants. No abusis dels precuinats i
els aliments processats.
Fes exercici físic. L'exercici físic t'ajuda a mantenir
en perfecte estat els teus ossos i músculs i, a més, a
mantenir el teu pes. Si no pots anar al gimnàs, camina
cada dia a ritme lleuger, puja les escales o balla a casa.
Mou-te i la teva pell t'ho agrairà.
Dorm 8 hores. És freqüent que a la
primavera ens resulti més difícil agafar el
son a causa dels canvis atmosfèrics, el
canvi horari, etc. Mira de dormir les hores
necessàries. Pots ajudar-te d'alguna
infusió relaxant o algun suplement com la
melatonina o el triptòfan (prèvia consulta al
teu metge).
Sigues positiu. L'estrès, les preocupacions
i la falta de son es reflecteixen en la pell.
Somriu i tracta de tenir sempre una actitud positiva.
Ajuda't del diàleg i les relacions socials i evita els mals
hàbits (tabac, alcohol, abús de dolços...).
Compte amb l'al·lèrgia. Les al·lèrgies poden produir
vermellors o irritar la pell. Mima-la més que mai amb
productes suaus que no l'irritin.

ARA RESERVA ONLINE! ANNAIROBERTPERRUQUERS.CAT

12è aniversari
No tanquem els migdies
/AnnaIRobertPerruquers

972 57 11 12
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La teva imatge al teu gust
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Estrena casa amb jardí, garatge, estudi...
... per 229.000.-€

prodomus® - 972 20 44 44

ENDEVINALLES CATALANES

A l’hivern que és quan tinc vista,
tota la gent m’avorreix.
A l’estiu, que em quedo a casa,
tothom ve darrera meu.
A la casa que jo estic
sóc de tothom trepitjada.
A l’hivern faig bon servei
i a l’estiu estic guardada.
Em fan els arbres
i no sóc fruit,
ni fulla, ni soca,
ni arrel, ni suc.

La meva llengua és de foc
i no sóc pas l’Esperit-Sant.
Crido per defensar l’amo
a qui no he conegut mai.

Els guants · El gel · L’estora · L’ombra · La pistola

Jo porto cinc camarades
dintre meu empresonats
i tot i sent ben tancats
donarien plantofades.

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 BALANCÍ DE NOGUER I ARBRE BLANC. ANYS 60

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

EL COSTUMARI

Foto: Manípul de Manaies · Tit Fotògraf.

Les processons

Les processons (a Banyoles la processó dels Dolors), són un referent en les celebracions dels actes litúrgics de
la Setmana Santa. En la foto podem veure una processó dels anys 90’ amb el Manípul dels Manaies de Banyoles
fent un dels seus quadres de pas davant l’ajuntament.

DECLARACIÓ DE LA RENDA 2020

OFICINA:

Passeig Mossèn Lluís Constans, 290 · Entresol 1ª · 17820 · BANYOLES

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

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

Josep Grabuleda.

CRÒNIQUES D’AHIR

La Banyoles medieval i els llibres
Cristòfol d’Usall, entre d’altres coses deixava cent
cinquanta sous per a gastar en ornaments de l’altar
o per a l’adquisició de llibres de l’església d’Usall.
Llavors, es feien servir els pergamins (obtinguts de
pell d’ovella, vedell, cabra o ase), però el paper començava a difondre’s. Bàsicament, les llengües emprades eren el llatí i el català. Pocs disposaven de
llibres, com el monestir benedictí de Sant Esteve o
alguns laics. A la Banyoles d’aquesta època es conservaven pergamins a la Universitat (Ajuntament), a
alguna casa pagesa important, a la notaria o al monestir benedictí (vendes, privilegis, sentències i llibres
religiosos i de gestió).
On es guardaven més escrits, a més del monestir

benedictí de Sant Esteve, era a la notaria del carrer
de les Escrivanies (anomenat llavors carrer Major
d’Avall). D’altra gent de lletres eren els metges: Gil
(1279) o els jueus Cabrit (Bonjuà i Samuel).
En l’àmbit de l’ensenyament també s’utilitzaven textos escrits. Les primeres dades són de mitjan segle
IX, amb Gelabert Arnau, que ensenyava gramàtica al
novicis del monestir. El 1019, Talcuci era mestre de
pàrvuls; el 1050 fra Pere actuava de “magister scolarum”, el 1279 un tal Nicolau feia de mestre i el 1300
Arnau Soler era professor de dret. Sabem que hi havia escolars com Bruguer (1329) o Ramon Banyils
(1332). El 1336, el clergue Bartomeu d’Ombrabella va
prometre estudiar cant i gramàtica durant tres anys;
i un any després, Vidal Guillem de Gironella, capellà
beneficiat de Sant Jaume de Puigpalter, es va comprometre a estudiar gramàtica durant dos anys.
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La cultura, i el món dels llibres, de la Banyoles medieval s’ha de relacionar estretament amb el monestir
benedictí de Sant Esteve. Tanmateix, en el monestir
de Sant Esteve no s’han trobat gaires dades de l’existència d’un escriptori (sala o habitació d’escriure) i biblioteca. A vegades, però, en alguns monestir no hi
havia una sala específica i es feia servir el claustre.
Malgrat tot, se sap, per l’estudi d’una inscripció de
la sepultura del monjo Llunes o Lluns (1003), de
l’existència d’un taller propi al monestir i, per tant,
de monjos que sabien llegir i escriure. Així mateix, el
1336, l’abat Ramon de Coll va pledejar per recobrar
un llibre, en possessió del gironí Arnau Gumbau, robat en època de l’abat Bernat de Vallespirans (13001333); i el 1361
el cenobi banyolí
va presentar en el
capítol provincial
de la Congregació
Benedictina
Tarraconense una
recopilació de les
constitucions
de
la Congregació. Al
monestir, segons
sembla, la documentació es guardava a diferents
llocs. El 1401 es
consignava
que
a la cambra del
Tirbol, situada a
l’abadia, s’hi trobava una caixa amb
cartes; a la de la Torre Nova, documents antics; i a
la Torre Major dels Valls, una caixa amb escriptures
i cartes. També està documentat que el 1729 es va
construir un Arxiu damunt del refectori vell (menjador)
de la casa. Al segle XVIII hi havia un Arxiu i Biblioteca,
amb un passionari del segle XV (llibre litúrgic amb els
relats de la passió dels màrtirs), que contenia quatre
passions i l’angèlica del Dissabte Sant.
Durant els segles XIII i XIV molt poca gent sabia llegir i
escriure. A la vila de Banyoles eren sobretot clergues
(com el canonge de la catedral gironina Bernat de
Banyoles, el 1214; o el culte capellà i oficial del bisbe Pere de Banyoles, el 1279), o monjos (com és el
cas de l’abat Bernat d’Estruc, autor d’un “Tractatus
contra alchimistas”), o burgesos (com els mercaders
Pere i Jaume de Mitjavila). El 1291, en el testament
d’Arnau de Casadevall de Cutzac, capellà de Sant
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C/ de la Llibertat, 56 · 17820 BANYOLES (Girona) · Tel. 972 581 237

Banyoles
OFICINA DE TURISME · ABRIL
Dia 3 d’abril, 11h. Tir amb arc a La Muralla.
Dia 4 d’abril, 11h. Els aiguamolls de La Puda.
Dia 18 d’abril, 11h. En Blauet i l’esport a l’estany.
Activitats adaptades a les mesures del Procicat.
+ info i reserves: turisme@ajbanyoles.org
Tel. 972 58 34 70 · Whatsapp 690 85 33 95.
FIRA DEL COP D'ULL
Dilluns 5 d'abril, al matí, al Passeig Dalmau.
S’aplicaran les mesures Covid que pertoquin.
L’activitat es farà sempre que ho permeti
la situació i no hi hagin canvis o anul·lacions
de darrera hora dictats per les autoritats.
DIJOUS CULTURALS
Dijous 8 d’abril, 17h. Xerrada al Darder:
“Les vacunes de la Covid”, a càrrec de Montse Gassiot,
tècnica del Servei de Vigilància Epidemiològica.
Més info i reserves: 972 57 44 67
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Places limitades, cal inscripció prèvia.
També pel youtube: Museus Banyoles.
AUDITORI DE L’ATENEU
Divendres 9, 20h. Documental: Oeconomia.
Diumenge 18, 19h. Cicle cinema Gaudí: Sentimental.
Dissabte 24, 20h. Roko Banana (música).
TEATRE MUNICIPAL
Diumenge 11, 12h i 17h. Camí a l’escola.
Teatre familiar, Cia. Campi Qui Pugui.
Divendres 23, 20h. “Cobertura”,
teatre amb Bruno Oro i Clara Segura.
FACTORIA D’ARTS ESCÈNIQUES
Dies 16 i 17, 20h. Dia 18, 19h. Wabi-sabi,
de Jaume Geli amb Lídia Masllorens.
Dia 25, 12h i 17h. “Lù”, Dansa familiar.
Dia 30, 20h. Kintsugi, Dansa professional.
BIBLIOTECA DE BANYOLES
Dimecres 7, 20h. English Reading, amb S. Baker.
Dijous 8, 17h. Club de lectura infantil.
Dissabte 10, 11h. Story Time, amb Bny L. Corner.
Dijous 15, 17:30h. Hora del conte, amb Gra de Sorra.
Del 1 al 30 d’abril. Exposició: Àlbums il·lustrats.
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA
Del 16 d’abril al 17 de maig, Sala d’actes Ajuntament
de Banyoles: “1961-2021: més de 60 anys pentinant
a Banyoles”, Exposició de fotos de Costa Perruquer.
Inauguració: 16 d’abril a les 20:30h.

amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

LLIBRERIA L’ALTELL
Divendres 9, 19h. Centre Cívic de Porqueres,
presentació del llibre “Som la incorrecta”.
Dissabte 10, 17:15h. Eat Art, Explica'm contes,
Abecedari entremaliat, amb Anna Aparicio.
Dilluns 19, 19:30h. Eat Art: Presentació llibre
"Tirar endavant el mas", de Tomàs Cortada.
Divendres 23, Diada de Sant Jordi.
Activitats amb inscripció prèvia a la llibreria.
MUSEU ARQUEOLÒGIC
Fins al 25 d’abril, Exposició 17è Concurs
de dibuixos del Manípul de Manaies.
Dies 3, 11, 17 i 25, Visita al Parc Neolític.
Dia 10, 17h. Vilauba en 3D.
Dia 17, 17h. Banyoles medieval.
Dia 24, 17h. Avui fem de Neolítics.
MUSEU DARDER
Fins al 13 de juny, Vampirs a Banyoles!
Exposició sobre Joan Perucho i el Darder.
Dia 10, 19h. Tardes de ciència. Xerrada:
“Asteroides abans, ara i després”.
Amb Carles Puncernau, d’Astrobanyoles.
També emès en streaming a la web:
www.astrobanyoles.org
Dia 4, 11h. Exploradors de l’Estany.
Dia 10, 11h. Descobrim els insectes.
Més info: www.museusdebanyoles.cat
SOM · ACCIONS FORMATIVES
Al SOM t’oferim accions formatives gratuïtes
per resoldre els dubtes sobre la recerca de feina,
les relacions laborals o les prestacions d’atur,
entre altres. Formacions gratuïtes i 100% online.
Atenció presencial amb reserva prèvia.
SESSIONS D’ABRIL:
Dia 7, 10h. Recursos ocupacionals i formatius.
Dia 12, 10h. Els processos a l'administració pública.
Dia 20, 10h. Els contractes laborals.
+informació a: promocio@ajbanyoles.org
Passeig Generalitat, 15 · Tel. 972 58 11 20
PUNT ÒMNIA BANYOLES
Activitats formatives amb inscripció prèvia.
Inscripcions obertes, activitats gratuïtes.
Divendres 16 d’abril, de 18:30h a 20h. Videotrucades
per pares i mares, cal portar portàtil, telèfon o tablet.
Aula Oberta per deures, treballs, xarxes, etc.
amb ordinadors i suport d’una dinamitzadora.
Tràmits on-line amb suport de dinamitzadora.
c/ Barcelona, 54. Tel. 972 58 07 41
Whatsapp: 605 36 36 67.

C/ Àngel Guimerà, 18 - 20 · (972) 57 03 86 / (972) 57 10 21 · 17820 Banyoles (Girona)
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AGENDA · ABRIL

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 · Tel. 626 66 74 16

PORQUERES · IV SORTIDA #ETERNKUBA
Dissabte 17, 10h. Sortida de la Plaça Major.
Sortida Cicloturista: Porqueres - Rocacorba.
PORQUERES · CAMPIONAT DE PETANCA
Diumenge 18, 9h. Pistes municipals.
RUN4CANCER PORQUERES
24 i 25 d’abril, Zona Esportiva.
Recorreguts: 10 km i 5 km. (Tracks a la web)
Preu: 10€ · Inscripcions anticipades a
www.oncolligagirona.cat.
SANT JORDI · BIBLIOTECA DE PORQUERES
Dissabte 10, 12h. Visita guiada a Can Tista.
Dijous 22, 17:30h. Revetlla de Sant Jordi:
Contes per riure i pensar, amb Jordi Tonietti.
20h. Teatre per adults, homenatge a Boris Vian.
Divendres 23 d’abril, Diada de Sant Jordi.
18:30h. Premis del 6è concurs de punts de llibre.
19h. Premis 5è concurs Literatura Infantil i Juvenil.
Divendres 30, 19h. Club de Cinema:
“Basada en hechos reales”, de Roman Polanski.
Aforament limitat a les activitats de la biblioteca.
Cal inscripció prèvia: biblioteca@porqueres.cat
CASAL DE LA GENT GRAN · PORQUERES
Dissabte 24, 19h. Al pati del Casal: Playback
a càrrec del Casal de la Gent Gran de Porqueres.
L’entrada voluntària es destinarà a la Marató de TV3.
TRAPELLES LLAR D'INFANTS
Dia 24 d'abril, de 10 a 12h. Portes Obertes.
Cal cita prèvia al Tel. 972 57 49 04

APUNTS DEL PLA DE L’ESTANY
2n CONCURS LITERARI VALL DE CAMPMAJOR
Concurs per promoure la creació literària
en català i celebrar la festivitat de Sant Jordi.
Data límit de presentació: dia 16 d’abril.
Dia 24 d'abril, a les 11h. Entrega de premis
a la plaça de les escoles. Consulteu les bases
del concurs a la web de l'ajuntament:
www.santmiqueldecampmajor.cat
CORNELLÀ DEL TERRI
Donació de Sang. Sortides de l'equip mòbil.
Dia 14 d’abril, de 17 a 21h. Llar de jubilats.
OFICINA JOVE PLA DE L’ESTANY
Del 7 al 9 de maig. Curs premonitor/a lleure.
Inscripcions a Cal Drac del 6 al 30 d’abril.
Més informació: plaestany.cat
Del 26 d’abril al 21 de maig
Beques per als casals “Lleure per tothom”.
Accés formularis a: plaestanyjove.cat
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Dissabte 10, 12h. Sala d’actes Arxiu Comarcal.
“Banyoles desapareguda” de Josep Grabuleda.
Un viatge en el temps a la Banyoles d'abans en
un llibre on s'hi mostren a través de fotografies,
els canvis urbanístics i socials de la ciutat.
CASAL CÍVIC BANYOLES
Nous cursos i tallers d’abril a juny.
Inscripcions obertes a tallers i activitats.
Tel. 972 57 11 62 / 677 260 703
C. Josep M. Bohigas, 19. Banyoles.
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AGENDA · ABRIL

R E S TA U R A N T

PROPERA OBERTURA DIA 3 DE MAIG
AMB NOVA DIRECCIÓ I NOVA GERÈNCIA
VENIU A GAUDIR LA NOSTRA CARTA DE PLATS TRADICIONALS
AMB ELS MILLORS INGREDIENTS NATURALS I DE PROXIMITAT
Arròs a la cassola · Peus de porc a la brasa · Conill a la rabiosa
· Cargols rossejats · Platillo de vedella amb bolets
· Ampli assortit de carns a la brasa...

SI VOLEU QUEDAR BÉ:
VENIU A CAN MASONET
Crta. de Pujals, nº 2 · Tel. 972 59 40 98 · CORNELLÀ DEL TERRI

C/ Major nº 3 · 17843 Cornellà del Terri · 972 59 61 22
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La iogurteria
del Terri
Vine a
provar-los

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

AGENDA · CORNELLÀ DEL TERRI

Fes-te del Cornut
Del 1 al 5 d’Abril de 2021

DIJOUS 1 D’ABRIL
19:30h. A l’Espai Teatral Can Font.
INAUGURACIÓ DEL NOU ESPAI. Obra de Teatre:
EL MOTIVADOR, amb FEL FAIXEDAS. Preu 4€.
DIVENDRES 2 D’ABRIL
11:30h. Al Pavelló, concert gratuït:
CONCERT INFANTIL AMB ELS ATRAPASOMNIS.
18:30h. Al Pavelló, concert gratuït:
CONCERT AMB MIQUEL DEL ROIG.
DISSABTE 3 D’ABRIL
18:30h. Al Pavelló, concert gratuït:
CONCERT AMB LA BETH.

DIUMENGE 4 D'ABRIL
12:30h. Plaça del Maig · Pavelló. Aforament limitat.
PREGÓ, a càrrec de Sra. Laura Marata Ibañez,
perruquera històrica de Cornellà, vinculada
a entitats com el Casal del Jubilat o la Parròquia.
Tothom que hi assisteixi haurà d’estar assegut.
18h. Al Pavelló, concert gratuït:
CONCERT del Grup MILLENIUM.
DILLUNS 5 D’ABRIL
12h. Acte Simbòlic de la Plantada de
L’ARBRE DEL MAIG i BALL DEL CORNUT.
En Directe per TV BANYOLES
Queda totalment prohibida l’entrada a la plaça
del maig durant l’acte.
18:30h. Al pavelló, CONCERT amb La SELVATANA.
Preu 10€ entrades al Casal Gent Gran del 15 al 30 de març.
18:30h. A l’Espai Teatral Can Font. Obra de Teatre:
EL COMEDIANT amb MARCEL TOMÀS. Preu: 4€.

IMPORTANT! Per a tots els actes programats cal reservar invitació a través de la web www.cornelladelterri.cat
excepte pel concert de La Selvatana on la reserva
d’entrades es fa al Casal del Jubilat. Aforament limitat!!!
Miquel Taberner
Marc Taberner

Informa't sobre els descomptes que et fem tant a particulars
com a companyies, per vidres... (i si cal, cotxe de gentilesa)

HI SORTIRÀS GUANYANT!!

La franquícia de

C/ Major, 11 · Tel. 972 59 68 51 · Cornellà del Terri

El supermercat on hi trobareu tota mena
d’articles i productes amb les millors marques
als millors preus de Consum

EMR 51

Pol. Ind. Pont Xetmar, c/P núm. 3 · Cornellà del Terri. Tel. 972 59 45 87 - www.larcplanxa.com · info@larcplanxa.com
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EL PERSONATGE

Text: Pep Boix · Foto: F. Butinyà.

Antoni Maria Rigau i Rigau
Avui recordem al cèlebre
historiador i escriptor
Antoni Maria Rigau i Rigau
(1918 - 2001), el qui fou
Cronista Oficial de la Ciutat des
de l'any 1979. La seva prolífica
activitat periodística abasta
publicacions com Horizontes,
programes de festes de barris
i d’entitats, el Cartipàs, els
programes de les Fires...etc
i també destacats llibres com
ara: Gent i fets, Una volta a
l’Estany, El pintor Pigem,
Teisa una xarxa ben nuada,
Cent anys dAgri-Energia,
o El teixit de la memòria.
L'any 1999 li fou concedida la
Medalla d'Or de la Ciutat.
El Sr. Rigau amb el seu bon fer i saber, la seva prosa brillant i la seva ingent tasca de recerca, va ser un
profund coneixedor i divulgador de la nostra història. Aquí el veiem amb un altre il·lustre banyolí:
el Sr. Butinyà presentant un acte cultural.

PAISATGE I AIGUA

JA A LA VENDA
A TOTES LES LLIBRERIES
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L'art pictòric al voltant de l'estany de Banyoles
de l'autora Anna Bahí i Tarafa

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

Text: Pep Boix · Foto: Joan Comalat.

RETRATS AMB MEMÒRIA

Sant Jordi, Dia del llibre
Sant Jordi és,
per excel·
lència i tradició, el dia del
llibre i la rosa.
En aquesta
imatge del
Sant Jordi de
2004, podem
veure-hi a
l’il·lustre i estimat fotògraf
Josep Maria
Mateu signant
un dels seus
llibres: ni més
ni menys que
el 1er volum
de la col·lecció
Fotògrafs
Banyolins de
Rigau Editors
del qual va ser-ne iniciador amb el seu llibre de fotos. I al seu costat l’arxiver Josep Grabuleda, autor dels
texts de la col·lecció.

Sant
Jordi
Dia
del
Llibre

Avda. Països Catalans, 227 - Tel. 972 57 53 10 · arxifesta@gmail.com

OBRIM DE DILLUNS A DISSABTE, MATÍ I TARDA
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23 D’ABRIL SANT JORDI
Vine a la nostra parada
de llibres a la Plaça Major
on hi trobaràs totes les novetats!!

PROMOCIÓ!
Posa’t en forma
amb el Club!
Paga la matrícula en 48 mesos
i sense interessos!*
Soci titular: 24,17€/mes
Soci titular+beneficiari: 35,83€/mes
Soci beneficiari (màxim 24 mesos): 23,33€/mes
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* A partir de l’1 d’abril i vàlid fins al 30 de juny de 2021
Passeig Antoni Gaudí, 3 (Banyoles) - 972 57 08 59 - secretaria@cnbanyoles.cat

Text: Pep Boix · Foto: Joan Comalat · Fons Inspai DDGI

ESPORTS VINTAGE

El tenis-taula
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El tenis taula, popularment anomenat Ping-Pong, ha comptat i compta amb gran nombre d’afeccionats a tot
Banyoles i comarca. Aquest reconegut esport olímpic, molt popular al nostre país, és un esport de masses a
molts llocs del món com a la Xina, Japó, Alemanya, França, Estats Units, etc. A les nostres contrades sempre
ha estat molt practicat tant a les llars com en tornejos. En la imatge veiem a dos reconeguts fotògrafs: Joan
Comalat i “Pablito” Garcia, disputant un partit als anys 70 a les instal·lacions del Cercle de Catòlics.

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.
DES DE 6 EUROS, GRAVAT INCLÒS

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 Carme,
de Rentakans
ens passa
foto de’n
“Tom”,
el canitx
de l'Àngela.
En Joan ens passa la foto d’en
“Rufus” el gosset de la Ivet i en Kai.
Un gosset ben simpàtic i rialler!

La Marta i en David ens
envien foto del seu gatet
“Minitur” que van adoptar
fa dos anys. Estan ben
contents amb ell!

En “Pitu” un gos
bén simpàtic i tranquil
en adopció a la Protectora.
Espera amo aviat!!

Aquest és en “Fly”,
el Yorki de l'Adriana.

CAMPANYA
DE PREVENCIÓ LEISHMANIOSI
TEST +

1a VACUNA

365 dies de protecció
amb una sola dosi.
ABRIL i MAIG 10% DESCOMPTE

c/ Pare Claret, 4 · Banyoles · T. 972574805 · 661905316

El mosquit, portador
de Leishmània, pica
a un gos sa i l’infecta
de Leishmània.

· www.clinicaveterinariabanyoles.cat ·
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CLÍNICA VETERINÀRIA BANYOLES

API: A10502

AICAT: 2580
BEUDA Casa aparellada per acabar de construir de 265 m²,
amb 3 habitacions, 3 banys, pàrquing per a 3 cotxes,
preinstal·lació per ascensor i tot dins una
parcel·la de 510 m² amb tots els serveis.
PREU: 210.000€

PARCEL·LA EDIFICABLE al centre de Banyoles de 481 m²
molt assolellada i amb moltes possibilitats. Bona Ubicació
a 2 minuts a peu de la clínica i envoltada de comerços.
PREU: 153.000€

CASA DE POBLE a Galliners de 243 m²,
encantadora, totalment restaurada.
Distribuïda en tres plantes. Planta baixa
amb rebedor (possible habitació), bany,
cuina, ampli menjador amb sortida al
pati i un rebost. La 1a planta te un
despatx, amplia 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 A L'ESCALA zona de Riells, consta de 686 m²
construïts dins parcel·la de 1.471 m². Espectacular
casa amb 4 habitacions, 3 banys, àmplia cuina,
gran sala d'estar, 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

HAS DE LLEGIR
EL CATALANISME
A BANYOLES
SI VOLS SABER:
· Quines 400 persones surten al llibre.
· Quina era la vivència del llibreter Miquel
Blanch de la repressió cultural franquista.
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· La història d'Òmnium Cultural a Banyoles.

A la venda a les llibreries
de Banyoles!

MERCAT LLIURE

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

Nova adreça: Ronda Monestir, 107
17820 · BANYOLES

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 diners extres. Tel. 972 10 63 97
LLOGO habitació a persona catalana per 260 €/mes.
Tel. 671 431 166
RESTAURACIÓ D’ART Neus Campmany. Pintures, mobles,
ceràmica, antiguitats. Tel. 972 57 60 50 · 671 582 509
MELIANTA cases noves des de 218.000€. 4 hab. 3 banys, garatge, jardí i excel·lent ubicació. Informi’s. Tel. 972 20 44 44
ES NECESSITA personal per a treballar en bar i en restaurant. Interessats envieu currículum a: annapoch32@gmail.com
CAN MASONET reobertura el proper 3 de maig amb nova
gerència. Vine a gaudir de la millor cuina casolana i tradicional. Crta. de Pujals 2 · Cornellà. Tel 972 59 40 98
PIS Vols construir-te un pis en cooperativa al centre de
Banyoles? Informa’t. Visita: www.habitatgesperpinya8.com
Som particulars. Últim pis disponible.
ROMANS AUTOMOCIÓ Vine a provar el nou Ford Kuga
Híbrid endollable. La nova tecnologia ja és aquí. Informa’t.
972 57 68 64
REFLEXOLOGIA PODAL, massatges, 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. Club Hípic La
Saga. 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 T. 684 453 425
ROMANS AUTOMOCIÓ Vine a provar el nou i exclusiu Peugeot 3008 Hybrid endollable. Informa’t. 972 57 68 64
FINQUES MANEL busquem cases i pisos de compra i lloguer al Pla de l’Estany. Tel. 622 184 584 · 627 449 095
ES VEN PIS a St. Pol. Baixos amb balcó, a 10 minuts a peu
de la platja. 57 m2. 1 hab., cuina, menjador, 1 lavabo.
Plaça de pàrquing coberta. Consulteu preu.
Tel. 609 77 18 92 · 667 41 13 83
NOIA brasilera amb experiència s’ofereix per a cuidar
gent gran. Tel. 631 87 56 64
PINTOR amb anys d’experiència. Pressupostos ajustats.
Consulti’ns sense compromís. Pere. Tel. 628 338 038
CALÇATS VINARDELL venda i reparació de calçat.
Bones marques, assessorament i bon preu.
Al c/ Jacint Verdaguer, 13 de Banyoles.
LLOGO habitació a persona catalana per 260 €/mes.
Tel. 671 43 11 66
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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
DARANES IL·LUSTRACIÓ Aprèn a dibuixar o a pintar.
Classes a tots els nivells: il·lustració, còmics, art i pintura.
Informa’t. Tel. 972 58 04 97
LA PROTECTORA d’animals de Banyoles tenim molts gats
i gossos que busquen llar. Els podeu veure al Facebook.
BORDAS DISSENY Liquidació per jubilació tot al 50 % de
descompte. Vestits de festa, núvia, comunió, bateig, disfresses... 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 mt.
Preu: 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
ES TRASPASSA negoci de panaderia-cafeteria
a ple rendiment al centre d’Olot. Preu molt interessant.
Informi’s. Tel. 685 857 078
CLASSES DE PIANO per nens, joves i també adults. Inicieu-vos en la música o perfeccioneu la vostra tècnica.
Tel. 673 380 859
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
EMME perruqueria canina i venda de pinso i complements i
accessoris per animals. Al Pg. de la Puda, 16 de Banyoles.
Visiti’ns o demani Hora. Tel. 633 35 20 63
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
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 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
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 5
ES LLOGUEN trasters a Banyoles. Informi’s. Tel 622 18 45 84

LES MEVES IRONIES

Així ho veu: Joan Magí
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FELIÇ ANY NOU!

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

soniaperruqueria0518@gmail.com

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

