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Redacció: El Mirador

Agost

El nom d’aquest mes deriva del nom de l’emperador romà Octavi August. Al calendari romà aquest mes era anomenat “sexilis” (sisè mes) i constava de 29 dies. Fou
Octavi August (al qui aquest mes l’hi era molt propici), qui li va afegir dos dies per
igualar-lo al juliol, consagrat al seu antecessor Juli Cèsar, i li va donar el seu nom.
El mes d’agost és mes de calor i secada, les feines del camp ja estan totes enllestides i el pagès es disposa a gaudir d’un temps de descans i a celebrar que ja s’ha
acomplert un altre cicle vegetal.
L’agost és mes de moltes festes majors i festes d’estiu. Mentre el pagès festeja el
goig de la collita, el sol, benèfic, va fent madurar raïms i olives. “El sol d’agost fa
oli i fa most”.
Aquest mes és el de les vacances per excel·lència i tant els poblets de l’interior com
els del litoral perden els seus trets naturals per adquirir el caràcter dels llocs d’estiueig amb els milers de ciutadans que abandonen els nuclis urbans fugint de la calor.

Refranys i dites populars
L’agost és aquí? l’ametlla cal collir.
Per Sant Bartomeu, tronar sentireu.
Per Sant Mamet, ni cargol ni bolet.
Hoste i peix, als tres dies puden.
Per l’home enamorat, no hi ha cap dona lletja.
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Gat que esternuda, senyal de pluja.

El Santoral
Dilluns 2,		
Dijous 5,		
Divendres 6,		
Dimarts 10,		
Diumenge 15,
Dimecres 18,		
Divendres 20,		
Dilluns 23,		
Divendres 27,		

Mare de Déu dels Àngels.
Santa Neus.
Sant Salvador.
Sant Llorenç.
Santa Maria.
Santa Helena.
Sant Bernat.
Santa Rosa.
Santa Mònica.

OFICIS I TRADICIONS

L’Origen dels
restaurants
Encara que el fet d’intercanviar diners
per menjar ja es produïa a les antigues
fondes i posades de viatgers, el terme
restaurant va aparèixer força més tard.
Varen ser els francesos els que, amb la
seva gastronomia refinada, varen donar origen a aquest espai tant usat
i empleat en l’actualitat. Cap a l’any 1746 a París es va despertar la
passió per les sopes i els caldos, aquest plats rebien el nom de “restaurants” (reconstituents). I els cuiners i els qui dispensaven aquests
aliments varen veure la possibilitat d’obrir un nou mercat: un tipus d’establiment més refinat en el que el client no només mengés i begués,
si no que aquests comensals es relaxessin i gaudissin de la decoració i
del menjar en un ambient d’allò més “reconstituent” decorat i preparat
com a tal (el restaurant). En els anys posteriors el concepte es va estendre i ja es varen obrir nombrosos establiments atesos per cambrers
i majordoms on els cuiners més experimentats oferien els seus plats
i especialitats gastronòmiques, que amb el temps s’anirien ampliant i
adequant a cada especialitat (braseries, cafeteries, snack-bars... etc).
Els cuiners tenien Sant Llorenç (antic màrtir cristià originari d’Osca) com
a sant patró.
Jaume Fàbrega

LA CUINA DEL TEMPS

Gaspatxo
Es coneix com gaspatxo a un tipus de preparació culinària consistent en l’elaboració d’una sopa freda amb ingredients com l’oli d’oliva, pa, vinagre i hortalisses crues: generalment tomàquets, cogombres, pebrots, cebes i all.
Se sol servir fresc en els mesos calorosos d’estiu. El seu color varia des de l’ataronjat pàl·lid al vermell, segons
s’emprin tomàquets més o menys madurs. L’origen de l’actual gaspatxo és incert, encara que tradicionalment se l’ha
considerat un plat de l’interior d’Andalusia, on l’oli d’oliva i
els productes de l’horta són abundants, i els estius molt secs
i calorosos.
En l’antiguitat el gaspatxo era considerat un hiperònim amb
el qual es designava qualsevol tipus de sopa o picada elaborada amb pa, oli, vinagre, sal i altres ingredients. Els gaspatxos han anat evolucionant, donant lloc a diferents versions
de gaspatxos calents i freds. Entre els calents, més propis de
la Manxa (se’ls denomina gaspatxos manxecs o galians). Entre els freds són molt populars l’ajoblanco i el salmorejo.

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.

FOTO RECORDS D’ESTIU

Concurs de pesca, cercavila de pescadors passant pels Turers. 1950. Foto: J.M. Mateu.
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Banyoles Festes d’Agost any 1963. Cursa de tricicles. Foto: ACPE · Fons Lluís Martí.

www.compta-1.cat

Balneari de la Puda any 1910. Foto: Jaume Claramunt. ACPE · Fons Lluís Martí.

Primitiva embarcació de Rem a L’Estany 1909. Foto: ACPE · Fons Lluís Martí.

Advocats i economistes
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www.assessoriapages.cat

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

Tancat per
vacances
del 2 d’agost
al 8 de setembre
ambdós inclosos.
Obrim el dijous
9 de setembre.
Ctra. Camós, 73
www.boifet.cat · Tel. 972 57 07 62

PEIXATERIA M. ÀNGELS

Peix fresc de Roses
Peix i marisc fresc de Roses a diari
c/ Narcís Monturiol, 18 · Porqueres
Tel. 659 58 91 27

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!

banyoles

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

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

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

Segueix-nos
a Instagram
#calangeleta
Showroom

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

e re
Planxa i Pintura

25 ANYS AL TEU COSTAT
C/ Barcelona, 101 · Banyoles
Tel. 972 58 07 60 · garaig25@gmail.com

rètols

a s sa guer
TALLER: C/. Girona, 213-227 - Tel. 972 57 38 92
PART.: C/. Girona, 231, 2n, 2na - Tel. 972 58 19 76
Mòbil: 669 33 10 87
pere.massaguer@gmail.com
17820 - BANYOLES - Girona

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)

Segueix-nos
a Facebook

Vine a
la nostra
terrassa!

Àpats per
entitats, festes,
celebracions...

RESTAURANT QDABÉ · SANTA PAU

ESPECIALITATS A L’AST
POLLASTRE · GALTA DE PORC · COSTELLÓ · BOTIFARRA · PATATA A L’AST

Especialitat en
peix i carns a la brasa.
Mariscades per encàrrec.

(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

Av. de l’Estany, 14 · Santa Pau · Tel. 616 56 61 53
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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

Espatlla
de xai al forn
Ingredients (per a 2 persones):
1 espatlla de xai de 900 gr aprox.
aigua
conyac o vi ranci
oli d’oliva
sal

Elaboració
L’espatlla de xai és una carn molt tendra i gustosa.
Només necessitarem temps i estar pendents de la
peça per donar-li la volta cada 20 minuts. Amb unes
dues hores i mitja al forn i tindrem una carn que es
desfarà a la boca i plena de sabor.
Salem l’espatlla de xai i la disposem en una safata
que pugui anar al forn. Afegirem un raig d’oli d’oliva i
mig got d’aigua. Ficarem al forn a 160 ºC. Anirem donat la volta a l’espatlla cada 20 minuts regant-la amb
el seu propi suc. Quan porti una hora, la regarem amb
un raig de vi ranci o conyac i ficarem unes patates
senceres que ens serviran d’acompanyament. Si ve-

ieu que s’evapora el líquid de la safata, heu d’afegir
una mica més d’aigua. Quan estigui torradeta per fora,
estarà al punt (la podeu punxar amb un ganivet i, si
la noteu tendra, és que està al punt). És preferible fer
la carn a baixa temperatura encara que triguem més
temps: aconseguirem una carn tendra i de molt sabor.

ANIVERSARI

1980-2020

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

R E S TA U R A N T

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...
I TAMBÉ,
SERVEI D'ESMORZARS I BERENARS
DE FORQUILLA I GANIVET

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

Tel. 972 59 40 98

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.

CAFÉ LA PEDRERA
BON AMBIENT, QUALITAT i BON SERVEI...
VINE A VEURE'NS!!

Pl. Major · Les Pedreres · Porqueres · 17834

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

POSTRES

per Jaume Fàbrega

Pastís de fruites
Res millor que un bon pastis de postres per acompanyar un cafè a
la tarda entre amics, o per menjar a mitja tarda amb petits i grans
per endolcir-nos el dia.

Ingredients

Un quart de litre de crema pastissera, una làmina de pasta de full
de forma rectangular, fruita variada o de la temporada, com préssecs, maduixes, raïm, kiwi, cireres, mores, un ou, 3 cullerades de
sucre, un sobre de gelatina neutre, un got amb aigua.

Preparació

Dobleu la pasta de full aproximadament un centímetre de cadascun dels seus costats i procediu a
escalfar el forn a 200 graus. Bateu l’ou i amb un
pinzell pinteu les vores de la pasta fullada. Punxeu el centre de la pasta de full amb una forquilla.
Mentre la pasta de full està coent-se al forn, feu la
crema pastissera. Amb llet sencera, rovells d’ou,
sucre i mantega. Barregeu cadascun dels ingredients a foc lent afegint finalment la mantega per
donar-li cremositat.

Quan ja la tingueu llesta deixeu-la refredar i assegureu-vos que la pasta de full estigui també cuita
i deixeu-la refredar. Quan tot s’hagi refredat és
el moment de col·locar la crema pastissera sobre
la pasta de full, i tot seguit a sobre, anem omplint amb els trossos de fruita variada que haurem
seleccionat. Cobriu-la i decoreu-la amb cura amb
diferents nivells, pinteu-la amb gelatina liquida i
després poseu-la al refrigerador (fins que considereu que estigui ben freda) i ja la podeu servir.

VIATGE A LA CERDANYA
Dimecres 11 d'agost: Banyoles · La Molina · Puigcerdà · La Molina.
Dijous 12 d'agost: La Molina · Aix les Thermes · Llívia.
Divendres 13 d'agost: Cerdanya Francesa i Cerdanya Catalana.
Dissabte 14 d'agost: Andorra · Seu d’Urgell.
Diumenge 15 d'agost: La Molina · Puigcerdà · Banyoles.

***
Diumenge 22 d'agost: Excursió al Parc de Molló.
***
Si voleu quedar bé: Viatges Solà · Informeu-vos sense compromís!!
Ronda Canaleta, 1 · Banyoles· 972 57 64 75 · 620 958 451 · info@viatgessola.com
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El viatge inclou: Estada a l’hotel amb habitacions dobles
(cada dia amb petit espectacle i ball fins les 24h).
Servei d'Autocar complet · Servei de guies · Entrades incloses a les visites.

FES-TE

VO
LUN
TA
RI

FES-TE DE
L’EQUIP
DEL TRIATLÓ

BANYOLES TRIATLÓ 4 i 5 de setembre de 2021
Per a més informació

www.turismeiesport.cat

BANYOLES 2021

Text: Josep Grabuleda · Foto: Fons J.M. Figueras.

RETRATS AMB MEMÒRIA

Banyistes al Club Natació Banyoles

El 1959, el Club Natació Banyoles no disposava encara de piscina coberta i tota l'activitat de natació i d’esbarjo es feia a l'estany.
El Club va fer unes quantes campanyes per popularitzar la natació entre la població, ja que alguns sectors tenien por de nedar i de
banyar-se a l'estany.

Construccions metàl·liques Geli S.L.

Carretera de Banyoles-Figueres, km 2 · 17820 BANYOLES (Girona)
cmgeli@telefonica.net · Tel. 972 57 09 43 · Fax. 972 57 55 50 · Apartat de Correus 83
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Construccions d’alumini i acer · Serralleria · Tancaments
Mallorquines i porticons · i molt més!

LLAR I DECORACIÓ

La decoració de la terrassa
o espai exterior
Balcons i terrasses petites
Si el teu balcó és petit, opta per mobles plegables,
metàl·lics o de fusta. Aprofita les parets per crear un
encantador jardí vertical. N’hi ha prou amb uns ganxos
i una testos acolorits. No renunciïs al teu racó acollidor
i posa tous coixins sobre els teus mobles plegables.
Quan menys espai tens, més enginy cal perquè resulti
còmode. Cal prendre mides i triar mobles versàtils que
s’adaptin a l’espai. Et serà molt útil incloure una zona
d’emmagatzematge com un mini armari, un bagul o un
banc amb espai sota el seient. Et servirà per guardar
les eines de jardineria o els coixins i altres tèxtils.
la sala mitjançant una gran vidriera d’alumini corredissa
i gaudir d’un exterior generós. Aprofita les parets per
emmagatzemar amb prestatges o petits penjadors.
Terrassa gran
Si la teva terrassa és gran pots posar un menjador
exterior on gaudir d’esmorzars i dinars a l’aire lliure i
un racó de solàrium. És important assegurar un mínim
d’ombra amb un para-sol articulat o una petita pèrgola.
Pots cobrir el sòl de la teva terrassa amb gespa artificial
o una catifa vegetal per caminar descalç, col·locar hamaques i gandules a la zona enjardinada o plantes que
no comportin molt manteniment, com palmeres, boix,
cactus o ficus.

Terrassa mitjana
Fes que el teu interior creixi guardant la coherència decorativa amb el teu exterior. Coordina les seves decoracions i veuràs com guanyes confort i una visió de conjunt favorable amb mobles del mateix estil, paviments
semblants o tèxtils de la mateixa gamma. Posa-hi una
còmoda butaca de vímet i una petita taula rodona de
fusta per tenir un petit espai d’oci a l’aire lliure.
Voreja’l de plantes i posa-hi flors i plantes petites. Un
altre truc per passar d’un balcó petit a gran és unir-lo a

INSTAL·LACIONS

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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coher

REPARACIÓ - REFORMA - NOVA INSTAL·LACIÓ
SERVEI TÈCNIC PROPI

Ctra. Corts, s/n
Cornellà del Terri
fucsa2sl@gmail.com
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C/ Jacint Verdaguer, 54 · 17820 Banyoles · Girona
Apartat de Correus 234
www.perfodimart.com
perfodimart@gmail.com

David i Xavi
T. 616 574 353 · 610 035 826

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

JARDINERIA

Cinc flors d’estiu per testos
Gerani. Els geranis són les flors d’estiu per a testos per excel·
lència. No es pot entendre un jardí mediterrani sense uns geranis.
La varietat de colors en les flors del gerani, els fa molt útils per a
qualsevol muntatge decoratiu.
Petúnies. Són ideals per la quantitat de colors, i per la seva floració espectacular i duradora. Solen començar a florir en primavera
i dura fins a la tardor. Necessiten un bon abonat i resisteixen bé la
plena insolació, o combinant sol i ombra.
La Verbena. La seva floració en test és molt bona. Encara que les
seves flors són petites, a l’estar disposades en petits rams garanteixen de molta varietat de color al jardí. El reg ha de ser moderat,
el reg excessiu pot afavorir l’aparició de fongs.
Ungla de gat. Refloreix molt bé durant tot l’estiu. Necessita un
lloc molt assolellat perquè llueixi en tot el seu esplendor. N’hi ha
en moltes mides, i sol oferir una floració espectacular.
Begònia. Les millors són les semperflores amb flors de colors
vibrants. El seu lloc ideal és la semiombra, no aguanten bé el sol
directe. Si estan a l’ombra també estan a gust, sempre amb temperatura càlida. Necessiten estar ben regades, però seria ideal
regar per sota per evitar els fongs.

Serveis d’Assessoria Banyoles S.L.
Passeig Mossèn Lluís Constans, 290 · Entresol 1ª · 17820 · BANYOLES

Tel. 972 57 68 88 · 972 57 38 00
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OFICINA: Agent d’Assegurances Exclusiu · Mediador 642 0034224

		

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

PUNT DE MIRA

A Banyoles el turisme, primordialment d'estiu, va començar a mitjan del segle XIX. En aquella època, el
punt d'atracció era la Font Pudosa i el seu balneari.
Les seves aigües sulfuro-carbonatades s’aconsellaven
per a tractar les malalties de la pell i dels ossos i
els problemes de circulació sanguínia i de vies respiratòries. Aquell era un turisme reposat. A finals de
segle, s'hi va afegir l’encant que l’Estany va despertar
en la burgesia. Es podia admirar la bellesa del seu
paisatge, passejar tranquil·lament, prendre les aigües
en el balneari, anar en barca... A l’estiu, el nombre
de residents creixia considerablement amb l’arribada
dels estiuejants. Aviat alguns particulars varen tenir
barca, en principi, per a pescar, però, més tard, per
a passejar. La vinguda d’estiuejants va portar a veure
negoci en l’arrendament de barques i alguns particulars en llogaven. Després de la Guerra Civil (19361939) es va iniciar una altra mena de turisme, més
decantat cap a l’Estany i els esports nàutics (el rem,
la motonàutica i l'esquí nàutic). Llavors l'atracció del
balneari de la Puda havia minvat (van tancar cap al
1960) i s'havien de buscar nous atractius turístics.
El lloguer de barques va agafar embranzida. En
“Lero” (Josep Roura i Puigblanquer) i els “Janeret”
(els Corominas) varen agafar tot el protagonisme. El
1937, en plena guerra, hi havia tres propietaris de
barques instal·lats a l'Estany: Josep Roura (“Lero”),
Agustí Bofill i Ramon Corominas. La família Corominas va utilitzar durant molt anys la seva pesquera
per a deixar-hi les seves barques de lloguer. Joan
Corominas i Palau, a finals del segle XIX, portava
estiuejants amb barques petites de rems. La primera
barca grossa de passatgers d'aquesta família va ser
l'”Elisa” (1911), amb capacitat per a sis persones.
Posteriorment, vindrien la “Canigó” i l’”Anna”, que
estava davant del restaurant familiar “Mirallac”. Per
la seva banda, Josep Roura (“Lero”) va emprar la
pesquera número 10. El 1946 va obtenir permís per

a fer-hi un embarcador i el 1953 per a bastir-hi un
embarcador, d’un metre i mig d’amplada, al costa
est. Durant molts anys la pesquera va ser utilitzada
com a atracció turística i moll de la barca “La Oca”.
També als anys cinquanta es varen alçar els primers restaurants prop de l'Estany, com el Bon Repòs
(1951) i la Masia (1957), a la banda de Porqueres.
Es podia donar un volt amb burro i es va intervenir
per fer l'Estany més agradable als visitants: es van
plantar arbres als Desmais, es van dessecar els aiguamolls, es van construir ponts i nous carrers, es
van arreglar els passeigs i els carrer propers, s'hi
van posar fonts (com la de la Carpa, el 1950, i la
del Vilar, el 1955), es va fer el Mirador al puig de
Sant Martirià (1944-1946), es va posar un vàter al
passeig de l'Estany (1955), es va fer un espai per
a cignes (1955), es va repoblar de peixos, es van
potenciar els Banys Vells i se'n van fer uns de Nous
(1951) i es va reinstaurar el Club Natació Banyoles,
entre d'altres actuacions.
És en aquest moment quan es va crear el “Patronato
del Lago” (1940) i l’Ajuntament banyolí no es cansava de demanar reiteradament al “Ministerio de Información y Turismo” un “Parador Nacional de Turismo” (1951, 1962 i 1974) i es publicaven els primers
fullets i segells turístics (el 1944 es varen editar uns
fulls, amb segells, on s’incloïen dibuixos de l’Estany
i de l’església de Santa Maria de Porqueres). Una
data significativa va ser la del 22 de juny de 1951,
quan l’Estany va ser declarat “Paraje Pintoresco”.
El turisme d'aquests anys continuava, tret del d’estades esportives, concentrant-se durant els mesos de
juliol i agost i acollia majoritàriament un visitant de
pas, de fer una volta per l’Estany. I va començar a
ser freqüent veure arribar autocars plens de visitants.
Un diumenge d'estiu podien venir de set a nou mil
persones. S'apostava, doncs, per un turisme “més
massificat”.
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El Turisme dels anys cinquanta: un nou model turístic

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

Text: Josep Grabuleda · Foto: Acpe - Fons Alsius-Malagelada.

FOTO RETRATS

La “Tirona”

La barca Tirona, o de l'Oca, era del comerciant Manuel Masoliver Serra i va ser avarada el 1895. Es guardava en
una pesquera allargassada que la podia encabir i que era davant de l'actual Club Natació. Llavors la premsa deia
d'ella: “molts espectadors desitgen passejar amb la barca i volar amb ella sobre el nostre llac pintoresc”.

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

Col·lecció de Bosses Shopping
amb diferents colors
i estampats

Producció local Km 0
100% FET AQUÍ !
www.calangeleta.com
Zig Zag Taller de Moda · c/ Canameres, 70 · Banyoles · Tel. 626 66 74 16

Home - Dona - Nens

Tancat per vacances
del 17 al 28 d'agost

MARTA OLIVER
PERRUQUERIA I ESTÈTICA

PROMOCIONS AGOST
Prepara el cabell, la pell i els peus abans de l’estiu

• Pedicura (SPA + treure durícies + exfoliant
+ mascareta + massatge + pintar ungles) = 27€
• Depilació sencera = 28€
• Pedicura + depilació sencera = 50€

Novetat: tractament kinessences restore

Injecció de 5 actius naturals d’origen botànic + àcid hialurònic
per restaurar en profunditat la fibra capil·lar.
Resultats a la 1ª sessió. Preu: 15€
Pack de 4 sessions: 10€ de descompte.
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Nou Pack Solar Hello Summer · Kinactive Suncare
Protector + Reconstructor + Xampú de regal = 30€
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.

MIRA*DONA

Més Tendències Moda Estiu 21

Bruses i vestits
Les bruses i els vestits es porten amb teixits sedosos i
estampats naturals tipus "liberty". Les camisetes es porten amples i amb estampats o icones del pop americà i
també amb llaços i teixits naturals inspirats en la natura.
També es porten molt els shorts, tants els de texà com
els d'estampats vichy i tons pastel. I també cal remarcar
el retorn de les clàssiques i rústiques espardenyes, que
aquest estiu estan més en voga que mai.

EMR 27

Colors Pastís
Els tons pastís, (rosa, malva, gerd, menta, pinya, llimona...), són presents en infinitat de peces d'aquesta temporada. A més de dolços, combinen amb tot. Són colors que evoquen l'harmonia que enyoràvem. El "baby
blue", el lila i el verd menta, apareixen al costat del
ja famós rosa pàl·lid, al mateix nivell de protagonisme.
Alleugereixen la figura i li donen un toc càndid.
Texans
Els vaquers, sobretot de tons blancs i blau clars, també són protagonistes. Millor de tir alt, amples i de tall
"cropped" o de cintura alta i estructura tipus càrrec. Un
disseny perfecte per a marcar cintura i estilitzar des de
la comoditat. Els de tall semi llarg són ideals per portar
amb sandàlies. I amb sabatilles tipus Converse són la
combinació més pop.
El Crochet
El revival de moda, el crochet o ganxet, ha arribat a l'estiu com a teixit estrella. En gairebé tots els aparadors de
les botigues hi és present a tops, vestits, faldilles, shorts i
fins i tot a bikinis i gorres. És la roba d'inspiració "vintage" que més ho està petant.
Quadres Vichy
Els quadres tipus Vichy són per a l'estiu. Aquest 2021
els que més es porten són en tons malva i verd clar, però
s'accepten altres colors. Són un look que no passa de
moda i que sembla rejovenir estiu rere estiu.

PROMOCIÓ!
Fes-te soci
del 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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Vàlid fins al 31 d’octubre de 2021
Passeig Antoni Gaudí, 3 (Banyoles) - 972 57 08 59 - secretaria@cnbanyoles.cat

Dues últimes cases en venda

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

Sóc fadrina i sóc formosa
i visc amb fortuna escassa;
sóc lloada per tothom
i ningú em vol a casa.
Una colla d’estudiants
que seuen en un banc,
de color verd tenen el cap,
i tots tenen el cul blanc.
Una vella reganyosa,
que quan Déu vol és amorosa,
i mullat el fruit que fa,
és bo sempre per menjar.
Te ulls i no hi veu,
i és deixa trepitjar,
i allò que hi porta a sota,
no para fins al mar.

Mai he aprés a escriure
i sóc molt gran escrivana,
i amb invenció galana
pel treball no sóc tardana.

La justícia · Els joncs · La mar · El pont · La màquina d’escriure

ENDEVINALLES CATALANES

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 I CANVI DE REIXETA
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c/ Can Planes, s/n |17160 Anglès (Girona)
Tel. 972 42 01 07 | info@impremtapages.com

Text: Pep Boix · Foto: Fons d’orquestres i conjunts.

LA FARÀNDULA

Música i animació
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Les orquestres i
conjunts de ball
forment part indissociable de les
festes estivals de
les nostres contrades. Que no hi falti,
en qualsevol festa
major, de barri o de
carrer, l’animació el
ball i la música de
tots els estils per
animar les caloroses jornades festives de l’estiu. En
la imatge hi podem
veure
l’Orquestra Emporitana de
Verges en una actuació a Banyoles
l’any 1932.
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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

MATEU FESTA

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

C/Major 21 · Banyoles
972 57 38 09
Tot per festes infantils, picnic i
parament de taula d’un sol ús

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
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SALMOREJO
CORDOVÈS

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

pablopenabad72@gmail.com

PROGRAMES DE FACTURACIÓ
www.baarasoft.com

PALET
CAIXA
1 m3

c/Mn. Jacint Verdaguer, 13 · Banyoles · 972 57 01 03

Restauració -

POL

Esmorzars i menús
Ctra. C-66 Km 53 · Serinyà · Tel. 972 593346

Venda i reparació de calçat

ÀREA de

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

Ingredients
1 kg. de tomàquets madurs.
1/2 kg. de pa del dia anterior.
1 dent d’all.
1 vas petit d’oli d’oliva verge extra.
1/3 del mateix vas amb vinagre.
1 vas d’aigua.
Sal.
Una pisca de comí molt.

Elaboració
La nit abans, posem en un bol totes les verdures ben netes i tallades a trossos juntament amb els
trossos de pa. Hi afegim també
l’oli, el vinagre, la sal, una pisca
de comí i el vas d’aigua.
Ho removem amb una cullera,
ho tapem amb paper film i ho
deixem reposar a la nevera fins
l’endemà al següent matí. Un cop
reposat, ho passem per la túrmix,
rectifiquem el punt de sal i ho tornem a guardar a la nevera fins al
seu consum.
El salmorejo cordovès es pot
acompanyar amb una vinagreta suau, ou cuit picat, taquets
de pernil o unes bones torradetes de pa, encara que també es
pot consumir només sol, això si,
sempre una mica fresquet que és
molt bo.

TANCAT PER VACANCES DEL 16 AL 21 D'AGOST

SERVEIS
Bars - Cafès

GELAT DE MADUIXA

Ingredients: 150 g de sucre,
150 g de llet, 100 g de nata,
200 g de maduixes, 1 ou.
Elaboració: Bateu els ous amb el
sucre, afegiu les maduixes en trossos petits junt amb els altres ingredients. Barregeu-ho tot plegar dins
la cubeta de fer gelats. Cal batreho amb una gelatera o si no amb
una batedora o robot de cuina similar durant uns 30 minuts.

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

www.parataula.com
Menjar a domicili a Banyoles i comarca

972 57 44 35
Banyoles

Bones Festes d’Agost

HOME - DONA

CROISSANTERIA - CAFETERIA

També preparem càterings per festes i aniversaris

Hores Convingudes

Plaça Estudis, 9 · Banyoles · 972 57 10 94

C/ Barcelona, 2 · Banyoles · 972 57 38 61

· 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

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

Ingredients: 150 g de sucre,
200 g de llet, 200 g de nata,
75 g de xocolata en tableta, 1 ou.
Elaboració: Trossegeu la xocolata
i barregeu-la amb una part de la llet
i la vainilla en un recipient al bany
maria. En un bol batem l’ou amb
el sucre, la resta de llet, la nata i
la xocolata fosa (tot ben refredat).
Posem el preparat a la cubeta de
la gelatera amb l’aspa ja en marxa
i deixem que es faci el gelat durant
30 minuts (si no, cal anar-ho fent a
tandes amb la batedora).

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

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

FRANKFURT EL TROBADOR

Amb:
Carme Portas
Anna Mª Martí
TANCAT PER VACANCES
DEL 10 AL 23 D’AGOST

Nova carta dʼestiu amb entrepans,
plats combinats, creps, galet bretonne,
postres i gelats artesans.

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

c/ Born, 10 · Banyoles · T. 972 665 868 · 626 100 005
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GELAT DE XOCOLATA

Josep Grabuleda

ESPECIAL MUNICIPIS

LA COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY

EMR 38

Els municipis del Pla de l’Estany durant gran part
del segle XX van reivindicar el reconeixement
d’una comarca administrativa pròpia.
El 1917 el geògraf Pere Blasi va prendre partit a
favor de l’existència de la comarca de Banyoles.
L’any 1930 l’editorial Salvat va publicar un mapa
territorial de Catalunya, on figurava la Comarca de
Banyoles. Poc després, el 1933, el banyolí Jaume
Butinyà i Granés va descriure la comarca de Banyoles al llibre Àlbum Meravella.
El 1931 la Generalitat republicana va crear la Ponència per a la Divisió Territorial de Catalunya per
a realitzar una divisió en base a les comarques naturals. I es va enviar una enquesta a tots els municipis de Catalunya per saber a quina comarca creien pertànyer i a quin mercat anaven. Els municipis
de l’àrea de Banyoles varen contestar que pertanyien a una comarca pròpia o bé que estaven dins
la Garrotxa i anaven al mercat de Banyoles. Tanmateix, el 1936 es va decidir, per raons administratives, incloure la comarca de Banyoles al Gironès.
Des d’aleshores els municipis del pla de l’Estany
varen adoptar una postura de resistència i el principal exponent de la reivindicació comarcalista va
ser el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles.

Entre 1951 i 1969 es van prendre les primeres iniciatives per tal de remoure el tema a nivell local: Mn.
Lluís G. Constans, en el seu llibre Bañolas (1951),
va definir la comarca de Banyoles com una realitat
geogràfica, històrica i econòmica. I Pere Blasi (a Les
Terres Catalanes, 1954), defensava que calia reconèixer la comarca de Banyoles. Entre 1969 i 1978 la
presa de consciència comarcal va créixer i es van
escriure nombrosos articles a la revista local Horizontes.
I es varen proposar diferents noms: La Banyolia
(1973), Vall del Terri, Terraprim d’Empordà, Garrotxes d’Empordà o la Baixa Garrotxa.
Un dels passos més decisius va ser quan, el setembre de 1975, es va constituir la Mancomunitat de
l’Estany. A través seu, els municipis de la comarca
podien fer plantejaments generals per a temes d’urbanisme i de serveis comuns.
Entre 1978 i 1988 es va entrar a la recta final en el
procés de reivindicació de la comarca. El 12 de febrer de 1978 es va formar una Comissió per al reconeixement de la comarca. Finalment, el 16 de març
de 1988, el Parlament de Catalunya va crear la comarca del Pla de L’Estany. El nom va ser consensuat
entre tots els municipis.
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BANYOLES
De Banyoles
Amb un tret identitari natural tan potent com l’Estany i un
traçat urbà tan particular, quan vam començar els banyolins
a ser conscients de la nostra singularitat? Avui en dia Banyoles és una ciutat inquieta i activa on es percep clarament un
orgull de ciutat altament inusual, l’orgull de ser de Banyoles.
A Banyoles sabem que tenim la joia de la corona, l’Estany, però també sabem que els nostres encants van
molt més enllà d’aquest pol d’atracció que s’omple d’esportistes, passejants, turistes i famílies que hi remen, caminen, corren i neden. Ho corrobora la llarga llista de
professionals de l’esport que trien la ciutat per viure-hi,
així com els que la visiten per participar en les nombroses proves esportives que hi tenen lloc al llarg de l’any.
La nostra singularitat rau en la combinació d’un espai natural únic i un nucli urbà vibrant de cultura i sense cotxes,
farcit de comerços emblemàtics, edificis històrics, horts,
recs i rentadors. La nostra singularitat, en definitiva, consis-

teix en una combinació de paraules particular: de Banyoles,
que no només s’aplica a tots aquests aspectes tangibles (les
pesqueres de Banyoles, les regates de Banyoles, el mercat
de Banyoles, la plaça Major de Banyoles, el xuixo de Banyoles, les botigues de Banyoles, les bicicletes de Banyoles), sinó també als intangibles: el monstre de Banyoles,
la boira de Banyoles, les tradicions de Banyoles o el parlar
de Banyoles, entre d’altres.I de tots els intangibles de Banyoles, n’hi ha un de subjacent que suporta tots els altres.
Sí, com diu el tòpic, a Banyoles s’hi respira esport, salut, tranquil·litat i història, però sobretot s’hi respira un
talent particular, que de vegades frega l’excentricitat.
Talent professional, artístic, artesanal i personal que ha
donat lloc a una llista de personalitats en la qual destaquen noms coneguts, però també persones anònimes que
contribueixen a dotar Banyoles d’aquest caràcter singular:
el caràcter De Banyoles.
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Llocs d’interès
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Estany i la Zona Lacustre
El Barri Vell i Centre Històric
La Plaça Major
El Rec Major
Santa Maria dels Turers
El Monestir de Sant Esteve
La Pia Almoina
La Llotja del Tint
La Muralla Medieval
El Museu Darder
El Museu Arqueològic
El Puig de Sant Martirià
El Parc de la Draga
Foto: Sílvia Poch

Foto: Laura Batlles

Festes, Aplecs i Activitats*

*Properament s’anirà informant de les dates i activitats
que es puguin fer d’acord a la situació sanitària vigent.

Foto: Sílvia Poch

Foto: Fira de Sant Martirià
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Festa de Sant Antoni: gener.
Firestoc: gener.
Gangues al Carrer: març i setembre.
Carnestoltes: febrer.
Copa Catalana Internacional de BTT: març.
Processó dels Dolors: abril.
Diada de Sant Jordi: abril.
Triatló B de Banyoles: maig.
Exposició de Flors: juny.
Gartstròmia: juny.
Revetlla de Sant Joan: juny.
Fira del Cop d’Ull: abril i agost.
(a)phònica, el Festival de la Veu: juny.
Aplec de la Sardana: juliol.
Festes d’Agost: agost.
Triatló de Catalunya: setembre.
Trobada de Motos Antigues: setembre.
Premis Banyolí de l’Any: setembre.
Travessia de l’Estany: setembre.
Fira del Cop d’Ull Infantil: octubre.
Fira Medieval Fantàstica, Aloja: octubre.
Festa Major de Sant Martirià: octubre.
Firestany i Fira de Sant Martirià: novembre.
Marxa Popular Ciutat de Banyoles: novembre.
Fira de Nadal, Pastorets i Pessebres: desembre.
Cavalcada de Reis: gener.
Mercat setmanal: cada dimecres.

FONTCOBERTA
Llocs d’interès
•
•
•
•
•
•
•

Església de Fontcoberta
Església de Vilavenut
Ermita de la Mare de Deu de la Font
Ermita d’Espasens
Can Jan de la Farrès
Platja d’Espolla
Ruta de les Fonts

RESTAURANTS
Ca l’Àngel
Melianta
La Brasa
Melianta
Can Salvi
Vilavenut

972 575 099
972 575 298
972 572 461

ALLOTJAMENTS RURALS
Can Masó
Vilavenut
Cal Duc
Vilavenut
Les Planeses
Vilavenut
Les 4 Soques
Fontcoberta
La Canova
Figueroles
Ariqus		
Figueroles
Can Mas		
Fontcoberta

972 581 290
972 570 840
679 983 634
972 57 35 89
972 581 570
667 478 344
972 190 164

DIVERSOS
Escola Alzina Reclamadora.		
972 574 271
LLar d’infants Els Plançons.
972 982 528
Casal de la gent gran. 		
972 574 596
Pavelló.				691 056 332
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Itinerari de la Platja d’Espolla
L’espai que ocupa l’estany intermitent de la Platja
d’Espolla i tot l’entorn amb les seves surgències (bullidors), és una Zona PEIN d’especial protecció. I
ho és per un munt de
raons:
pel seu singular sistema hídric, per la gran
diversitat
d’amfibis
que hi habiten i pel
cas extraordinari del
triops, aquest crustaci,
verdader fòssil vivent,
que s’ha adaptat a la
intermitència de les aigües de l’estany.
Per tot això, des de l’ajuntament de Fontcoberta i
les diferents administracions, sota la direcció dels

tècnics del Consorci de l’Estany, hem ideat aquest
Itinerari Cultural que consta d’un sender ben delimitat i senyalitzat amb diorames, plafons i indicadors per poder gaudir
d’aquest espai i alhora, sobretot, fer-ho de
manera respectuosa
per afavorir la seva
protecció. Aquest itinerari, que complementa el de l’ajuntament de Porqueres,
està obert al públic i
és un actiu més a afegir a l’oferta patrimonial, no
solament del nostre municipi, sinó també al de tota
la comarca. Ajudeu-nos a mantenir-lo.

Festes, Aplecs i Activitats*

• 24 de juliol: Festival Vadart.
• Del 25 de juliol a l’1 d'agost: Festa Major de Fontcoberta.
• 10 de setembre: Sopar Groc.
• 11 de setembre: Diada Nacional de Catalunya.
• 26 de setembre: Birravenut. Fira de la cervesa a Vilavenut.
• 15 d'octubre: Homenatge a Lluís Companys.
• 7 de novembre: Festa del Patrocini.
• 14 de novembre: Aplec de Santa Caterina d'Espasens.
• 28 de novembre: Festa de Sant Sadurní de Vilavenut.
• 19 de desembre: La Marató.
• 24 i 26 de desembre: Pessebre Vivent de Vilavenut.
• 19 i 25 de desembre: Pessebre Vivent de Fontcoberta.
• 28 de desembre: Parc infantil de Nadal i visita de la Melis i els Bufets.
• 5 de gener: Cavalcada de Reis a Vilavenut i Fontcoberta.
• 5 de febrer: Fira de les 2 i 4 rodes (1r dissabte de febrer).
• 20 de març: Aplec de la Mare de Déu de la Font.
• 24 d'abril: Festa del Cargol.
• 30 d'abril: Certamen literari “Alzina Reclamadora”.
• 1 de maig: Festa de la Vellesa.
• Maig: Festival Recòndit.
• 4 i 5 de juny: Festa Major de Vilavenut.
• 19 de juny: Corpus a Fontcoberta.
• 23 de juny: Revetlla de Sant Joan.
• Els divendres de juliol: Nits sota la lloca.
• Tot l'any: Itinerari de la Platja d'Espolla i rutes de les fonts.
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*Aquestes activitats se celebraran només
si les mesures de seguretat per prevenció
contra la COVID-19 ho permeten.

PALOL DE REVARDIT
Palol, Riudellots i La Mota

Llocs d’interès
•
•
•
•
•
•
•

Castell de Palol
Esglèsia de Sant Martí de la Mota
Esglèsia de Sant Miquel de Palol
Dólmen de St. Dalmau
Esglèsia de Riudellots de la Creu
Pont Romànic
El Pou de Glaç
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Fotos: Estudi 9-dotze (Fons d’imatges de l’Ajuntament)

Foto: Esteve Vilarrúbies.

5 de setembre: Festa Major de La Mota.
24, 25 i 26 de setembre: Festa Major de Palol.
10 d’octubre Festa Major de Riudellots de La Creu.
11 i 12 de desembre: Market de Nadal
i Fira de Santa Llúcia.
5 de Gener: Cavalcada Tradicional dels Reis d’Orient.
*És faran les activitats que en el seu moment
permetin les autoritats sanitàries
i seguint els protocols establerts.

Els orígens d’aquest castell els trobem a l’any 1074.
Des de la seva restauració el castell s’ha convertit en
un lloc estratègic i un centre d’activitats per al municipi de Palol de Revardit. Cal destacar, a la part
mes alta de la torre gòtica, una sala de lectura i sala
de reunions per a la gent jove; a la part central, el
casal de la gent gran; i a la primera planta, el centre
d’interpretació i una sala d’exposicions que durant
tot l’any ofereix exposicions dels millors pintors,
escultors i fotògrafs de les comarques gironines. A
banda de totes les activitats que durant l’any es duen a
terme a l’entorn d’aquest recinte medieval.

EMR 45

Festes i Activitats*

EL CASTELL · CENTRE D’ACTIVITATS

VILADEMULS
Vilademuls
Vilademuls és un municipi del Pla de l’Estany, situat al nord-est de la comarca i al límit amb la de l’Alt Empordà.
El terme, molt extens, s’estén a la dreta del Fluvià i arriba fins a prop de la riba esquerra del Ter, en un territori
ondulat per un bon nombre de turons i drenat per diverses rieres, entre les quals es destaca la de la Farga, afluent
del Ter. Els nuclis que conformen el municipi estan documentats per primer cop entre el segle IX i el XI. La primera referència de Vilademuls apareix el 922, dins el comtat de Besalú. Precisament el comte va fer-hi edificar
un castell al segle XI per controlar la frontera amb el comtat de Barcelona, amb qui estava enfrontat. Al poble
de Sant Esteve de Guialbes podem visitar l’església del segle XI, que abans era la capella del castell. A Galliners
hem de veure el temple de Sant Julià i Santa Basilissa (S. XVIII), que conserva vestigis del romànic primitiu.
De Sant Marçal de Quarantella destaquem l’església, antiga possessió del monestir de Banyoles, i la torre gòtica
de Sant Marçal. I a Ollers podem visitar la capella de Sant Martí (segle XI), una construcció fortificada d’estil
romànic. Són diverses les rutes que es poden traçar pels diferents pobles medievals que conformen Vilademuls
i pels camins envoltats de pins i alzines que hi porten. N'és un exemple la Ruta Soldats de Salamina, inspirada
en la novel·la de Javer Cercas. I es pot escollir també entre una àmplia oferta d’allotjaments rurals per fer-hi nit.
LLOCS D’INTERÈS
ERMITA DE SANT MER.
ERMITA DE SANT SEBASTIÀ.
ARC ROMA A VILADEMULS.
LA TORRE A VILAFRESER.
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www.vilademuls.cat · Tel. 972 56 02 04

Olives

Orfes

Vilamari

Vilafreser

Parets d’Empordà

Vilademi

Galliners
Vilademuls

El Terraprim
Vilademuls, com una bona part del Pla de l’Estany,
és un paisatge de transició entre la plana empordanesa i els aspres terrenys de la Garrotxa. En Josep Pla,
d’aquest vessant del país, en deia el Terraprim. I és Ollers
per això que nosaltres us convidem a fer un passeig
per aquest Terraprim que és Vilademuls. Aquest paisatge en mosaic està caracteritzat per la presència de
comunitats forestals, principalment alzinars, dins un
territori de marcat caràcter agrícola, fonamentalment
de secà. La diversitat d’espais i la variabilitat dels hàbitats és fruit també de la presència d’una àmplia xarxa
Sant Esteve de Guialbes
hidrogràfica que inclou els afluents i els seus tributaris,
tant de la conca del Fluvià a la part nord, el Ramirol i
la Casinyola, com els de la conca del Ter, la riera de La
Farga i la Cinyana.

Tres motius per visitar el Terraprim
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Respira
Tarradelles
Desendolla’t totalment de l’entorn urbà i obre tots els
teus sentits al Terraprim.
Descobreix
Vine a conèixer la cultura i la història d’aquest increïble racó de Catalunya.
Viu la natura
Descobreix la vida rural en plena natura en un entorn Sant Marçal de Quarantella
únic per les seves característiques centenàries.

ESPONELLÀ

El municipi
ESPONELLÀ, CENTENYS I VILERT
El municipi d’Esponellà comprèn, a part del poble
que li dóna nom i els seus veïnats: Martís i Batllori, els
pobles de Centenys amb els veïnats de Borrell i Brunsó, i
Vilert, amb Les Anglades i Les Caselles.

Llocs d’interès
ESPONELLÀ
Església Parroquial
Castell d'Esponellà
Pont d’Esponellà
MARTÍS
Riera i Salt d’Espolla
Pont medieval sobre la riera d’Espolla
Coves sepulcrals prehistòriques
VILERT
Església de Santa Maria
Capella de Sant Esteve
Font de beu i tapa
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CENTENYS
El poble
Església Parroquial
Ermita de Sant Miquel
Can Vila
Rentador dela Font de la Farga

Festes, Aplecs i Activitats*

ESPONELLÀ
Festa Major dedicada a Sant Cebrià: 18 i 19 de setembre.
Festa de la Candelera: 1er dissabte de febrer,
amb el tradicional ball del tortell:
Festa de Sant Galderic: 12 d’octubre, conjuntament amb
Fontcoberta,Serinyà i Porqueres.
VILERT
Festa Major: dissabte 4 i diumenge 5 de setembre.
CENTENYS
Festa popular (Arrossada): diumenge 5 de setembre.
Festa de Sant Iscle i Sta. Victòria: 2n cap de setmana de novembre.

A destacar:
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LA COVA DE MARIVER
I LA COVA DE LES ENCANTADES DE MARTÍS
Ambdues són coves sepulcrals prehistòriques excavades pel Dr. J.M.
Corominas metge i prehistoriador de Banyoles. La Cova de Mariver
fou descoberta el 1952 per J.M. Verdura, vicari de Banyoles, i fou
batejada amb el pseudònim del descobridor: Mariver de Martís.
L’entrada fa 80 cm d’alçada per 1 m d’ample i dóna accés a diferents
corredors de més de 25 m. Entre els materials recuperats hi han
ceràmiques, indústria lítica, fauna i ossos humans del neolític i de
l’edat del bronze. A la cova de Les Encantades s’hi recuperaren gran
quantitat de restes humanes, ceràmica i eines de sílex i d’os, que
formaven part dels aixovars funeraris de les més de 200 persones que
hi foren enterrades entre finals del IV i del III mil·lenni abans de la
nostra era. Els materials recuperats a les dues coves estan dipositats a
les vitrines del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.

CAMÓS

El municipi
Camós té una extensió de 15,34 km2, una superfície petita però suficient per
haver creat un territori on es pot resseguir la profunda petja de la història,
des del jaciment d’època romana a Vilauba fins a construccions medievals o
posteriors.
La població en el cens del 2021 és de 717 habitants, una xifra que ha trencat
la tendència a la baixa que es va iniciar els anys setanta, quan molta gent es va
sentir atreta per establir-se en les poblacions més grans i abandonava els petits
pobles. A començaments del s. XI es troba documentat per primera vegada el
nom del poble com a Camonos, forma que podria derivar de l’occità, segons
alguns estudiosos.
Són tres les esglésies que trobem en aquest municipi: l’església parroquial de
Sant Vicenç, la de Santa Maria, situada més a la banda sud, a tocar del poble
de Palol, i l’església de Santa Magdalena de Noves, situada dins el terme parroquial de Sant Vicenç, on s’hi guarda un magnífic retaule medieval.
Masies històriques com Can Besalú, Can Palmes, Can Ribes, Can Tapis, Can
Milleres, Can Mariscot, Can Pigem, La Torre, Can Padrés o Cal Ferrer són
les que podem trobar en diferents punts de Camós i que també formen part
del ric patrimoni del poble. Com a paratge natural, trobem la font de Salt
Dalmau, un atractiu saltant d’aigua que juntament amb la vegetació d’arbres
plataners crea un lloc idoni i refrescant durant els mesos de calorós estiu.

Llocs d’interès
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Paratges i Font del Salt Dalmau
Sant Vicenç de Camós
Santa Maria de Camós
Santa Magdalena de Noves
Font de la Perpinyana
Vil·la Romana de Vilauba
Veïnat d’en Ponç
Font de Garrabà
Allotjaments de turisme rural:
Can Ribes
Can Tapis
Cal Santu
La Torre de Dalt
Can Serrallonga
Hotel rural La Sala

Festes populars
Gener: Sant Vicenç, festa popular i encantament de coques.
Maig: Festa del Roser - Festa Major amb Ofici Solemne,
teatre, inflables, quads, sardanes, concerts i ball.
Juliol: Aplec de Santa Magdalena.
Setembre: Diada Nacional de Catalunya, amb cantada
d’havaneres i cremat.
Octubre: Festa de Santa Teresa.

CASAL DE LA GENT GRAN
Festa de la Gent Gran
Sant Jordi
Dijous Gras
Castanyada popular
Gimnàstica
Fem companyia
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ACTIVITATS FESTIVES ESPORTIVES I CULTURALS
Visites guiades al Retaule de Santa Magdalena
Visites guiades a Vilauba en 3D
Escola d’equitació Club Alforges
Caminada popular: Març i Novembre
Caminada saludable
Sopar anual de dones
Dinar anual d’homes
Concurs de pessebres
Concursos d'engalanament
Cavalcada de Reis i pessebre vivent
Teatre, Nit de les ànimes
Vespres a l’era
Casal d’estiu i d’hivern

CORNELLÀ DEL TERRI

Una Fira amb gust i caràcter propi
Cornellà del Terri encara aquest 2021 la celebració de la 25a Fira de l’All,
tot un referent a la vila i a la comarca.
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Importat de les regions més centrals d'Àsia, per les zones de Sibèria i la Xina, l'all és una de les hortalisses
més característiques en la gastronomia global, i més
concretament en els plats de la cuina mediterrània.
Amb una olor i un gust inconfusibles, la presència
d'aquest condiment a qualsevol plat no passa ni de tros
desapercebuda. Durant tota la història de la humanitat, infinites civilitzacions l'han emprat per a mil i una
raons, que van des de l'elaboració de medicaments i
vigoritzants a ser l'únic remei i manera de combatre
els vampirs. Mitologia a part, però, l'all també s'ha erigit com un motor econòmic per a moltes regions del
món, i, si posem l'ull directament a Catalunya, aquesta hortalissa té una estreta relació amb la comarca d'El
Pla de l'Estany i amb la vila de Cornellà del Terri, que,
des de fa ja 25 anys, celebra una fira dedicada específicament a aquest aliment.
La pandèmia va posar fre a la que hauria estat la 25a
edició de la fira, l'any 2020, però, seguint la seva fama
de ser un aliment fort de gust, l'all i la seva data assenyalada a Cornellà del Terri es resignen a perdre una
festivitat com aquesta i, aquest octubre, es recuperarà
la 25a edició. "Per dates tocaria organitzar la 26a Fira
de l'All, però vam decidir mantenir l'efemèride", destaca Salvador Coll, alcalde de Cornellà.

I és que un quart de segle no es compleix cada dia, i,
per a una hortalissa amb tanta importància a la zona,
val la pena. “Durant molts anys, molts agricultors de
la comarca i la Vall del Terri van cultivar alls pel vessant
gastronòmic, però nosaltres també destaquem la part
més mitològica, curativa i de salut, elements indispensables per entendre aquest menjar”, segueix.
La Fira de l'All, de la mateixa manera que també ho
és l'all en si, també destaca per la seva varietat de propostes, com destaca Coll. “La fira és un punt de trobada per a tots els veïns i veïnes, ja que és una proposta
per anar a passar el dia tot gaudint d'espectacles de
música, exhibicions, parades al carrer i tastos dels productes estrella de la fira”. I és que, a la Fira de l'All,
tots els productes que es poden trobar tenen alguna
cosa a veure amb aquest característic menjar, bé sigui
l'olor, els ingredients o, evidentment, el gust. Un dels
productes que ja feia furor abans de la pandèmia era la
botifarra d'all, coneguda com a “Butifall”, però aquest
any ningú quedarà indiferent amb les noves propostes que es presentaran aquest octubre: la “Birrall”, una
cervesa feta a partir d'all i nascuda "arran de les ganes
i l'empenta d'algunes persones de la comarca, que no
van parar fins que van fer realitat una idea com aquesta", remarca Coll.

Pobles de la Vall del Terri
* Borgonyà
* Corts
* Pujals dels Cavallers
* Pujals dels Pagesos

* Santa Llogaia
* Sant Andreu
* Ravós
* Sords
* Cornellà del Terri
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Però una 25a edició no ho és sense els homenatges,
i aquest és un aspecte que a Cornellà del Terri tenen
molt clar. “Sense la feina i l'ambició de totes les persones que hi ha al darrere de la Fira de l'All, aquesta
no es podria fer”, afirma l'alcalde, “des de les enforcadores, que ens presenten un ofici com el seu, a tots
els col·laboradors i col·laboradores que fan possible
aquesta fira. La força i l'empenta és de tots, i és d'agrair en una situació com l'actual”, conclou Coll.
Enguany, si la situació pandèmica ho permet, Cornellà del Terri celebrarà la 25a Fira de l'All com havia fet
sempre: el primer cap de setmana d'octubre.

FOTO RECORDS FESTA

Banyoles, Festes d’Agost: el popular grup Babaus Teatre i la Colla Gegantera a la cercavila. Foto: Jaume Ribera,1989.
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Tothom vol xocolata a la Festa del Carrer de Sant Martirià. Foto: J.M. Mateu. 1962.

Conjunt “Baco” amb Ferran Barba, Quim Turró, Manel Garcia i els germans Tor. Actuació als Catòlics de Banyoles, 1972.
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Barquejant a l’estany l’estiu de 1935, amb els germans Agustí, en Prat de Mata i el popular Montserrat Lavall.

Banyoles
OFICINA DE TURISME · ACTIVITATS
Dia 1, 11h. Ioga Mindfulness al Monestir.
Dia 8, 11h. Caiac a l’estany.
Dies 15 i 16, Portes obertes a la Pesquera Gimferrer.
Dia 21, 11h. Tir amb arc. Activitat infantil.
Dia 22, 10:30h. La gimcana dels rentadors.
Dia 28, 11h. Volta a l’estany en barca i juguem en família.
Dia 29, 11h. Fes créixer al petit fotògraf.
+ info i reserves: Of. de turisme Bny · Tel. 972 58 34 70
whatsapp 690 85 33 95 · turisme@ajbanyoles.org
ITINERARI OLÍMPIC
L'Ajuntament i la Càtedra d'Esports de la UDG han creat
l'Itinerari Olímpic, un joc d’orientació autoguiat pels llocs
emblemàtics de Banyoles com a Subseu de Rem el 1992.
L’itinerari té 14 ubicacions amb un codi QR i
amb preguntes per reconstruir el Missatge Olímpic,
que es completaran quan s’hagin passat tots els punts.
Descarrega-te’l on line o vine’l a buscar a l'Oficina
de Turisme. Les persones que acabin l’itinerari podran
recollir un obsequi a l’Oficina de Turisme.
BIBLIOTECA DE BANYOLES
Fins al 4 d’octubre, a Mobles Tarradas,
Exposició: Arquitectes i ciutat.
Fins al 15 de setembre, a la Biblioteca,
Exposició: Lectures refrescants d’estiu.
MUSEUS DE BANYOLES
Fins al 12 de setembre, Exposició al Darder:
XIX Concurs de Fotografia de natura.
Fins al 12 de setembre, a l’Arqueològic.
Exposició: En Peret Blanc de Beget.
Del 30 d’agost al 10 de setembre, Casal d’Estiu.
Fins al 10 de setembre, Exposició Aigua i art.
ACTIVITATS I VISITES ELS MUSEUS
Dia 4, 19h. Descobreix el Darder!
Dia 6, 19h. El joc #DeBanyoles.
Dia 7, 19h. Nuptialis Vilauba.
Dia 8, 11h. En Blauet i el Follet.
Dia 13, 16:30h. Exploradors de l’Estany.
Dia 14, 18h Vilauba en 3D.
Dia 16, Portes obertes als Museus.
Dia 19, 22h. Robatori sacríleg al Monestir.
Dia 21, 18h. Banyoles medieval.
Dia 22, 11h. El Rec Major.
Dia 25, 19h. Descobreix l’Arqueològic!
Dia 28, 17h. Avui fem de Neolítics
Dies 7, 15, 21 i 29, 11:30h. Visita al Parc Neolític.
Més info: www.museusdebanyoles.cat
ETHNO CATALUNYA
Dia 30 de juliol, 21h. Plaça Major. Flor de Canela.
Dia 31 de juliol, 21h. Plaça Major. Ethno Qrquestra.
Dia 1 d'agost, 19:30h. Torre Rem. Eparza & Esteban.

amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

FESTES D’AGOST DE BANYOLES
Diumenge 8 d’agost
20h. La Muralla. Concert de corals postconfinament amb:
Veus de l'Estany, Vall del Terri i Caramelles de St. Miquel.
Dijous 12 d’agost
21h. CNB. Concert: Joana Serrat & The Great Canyoners.
Divendres 13 d’agost
19:30h. Plaça Major. Assaig de castells a la fresca
amb la colla Els Esperxats de L’Estany.
22:30h. Pl. Rodes. Concerts de les Festes d’Agost:
Concert amb: La Salseta del Poble Sec.
22:30h. Estadi Miquel Coromina. Concert amb: Suu.
Dissabte 14 d’agost
11 i 12h. Pl. Pau Casals (Correus). Teatre d’humor:
Pere Hosta, clown/pallasso, presenta: Dis-order.
De 10:30h a 13:30h. Places i carrers del Barri Vell.
JOCS I TALLERS PER A TOTA LA FAMÍLIA:
Plaça de la Font. Bany de joc, amb Kincakau
Pia Almoina. Espai nadó, a càrrec de Kincakau
Pl. Teatre. Matins verds: Imagina la teva joguina.
Pl. Teatre. Tinkering, amb Kincakau.
19h. Pl. Rodes. 27è Festival Folklòric Internacional.
18:30h. Estadi Miquel Coromina. Concert familiar:
El Pot Petit, Nova gira: "Vull cantar i vull ballar".
20h. Claustre del Monestir. Música clàssica:
Irene Mas, soprano, i Marc Serra, pianista.
21:30h. Aparcament Can Castanyer:
Espectacle de foc, amb Les Gàrgoles de Foc.
22h. Pl. Major. Sardanes: La Principal de Banyoles.
22h. La Muralla. Concerts de les Festes d’Agost:
Eli Rodriguez · Roko Banana.
Diumenge 15 d’agost
11:30h. Plaça Major. Concert Familiar:
Jordi Tonietti & The Bus Band.
18:30h. Rua de Gegants i Capgrossos.
Plaça Major. Concerts de les Festes d’Agost:
20:30h. La Puça. 22:30h. Orquestra Maribel.
Dilluns 16 d’agost
Tot el dia, Portes obertes als Museus de Banyoles.
De 10h a 14h. Pg. Dalmau. 82a Fira del Cop D’ull.
Pg. Darder. Espectacle familiar: Manneken's Piss.
Sessions: 12h /13h/17h/18h.
19h. Als Desmais. Sardanes: La Principal de Porqueres.
19h. Plaça Xesco Boix. Teatre físic/dansa/circ:
Echoes, de la companyia Moveo.
22h. Plaça Xesco Boix. Cantada d’Havaneres amb
el grup Els Pescadors de l’Escala. Hi haurà
Rom cremat amb els veïns del barri de Sant Pere.
Per gaudir de les festes s’han ideat diversos protocols de seguretat, com la retirada prèvia d’entrades o la pre-assignació
de cadires. Informa’t bé de cada un dels actes a través de:
www.festesbanyoles.cat · www.cultura.banyoles.cat
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AGENDA · AGOST

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

AGENDA · AGOST

APUNTS DEL PLA DE L'ESTANY

GALES DE MATA
Divendres 20 d’agost,
21h. Caminada nocturna.
Sortida davant de l’Església de Mata.
A partir de 10 anys. Preu inscripció: 5€.
Inscripcions mitja hora abans.
Diumenge 22 d’agost,
11h. Església Sant Andreu: Ofici solemne.
12h. Concurs de dibuix ràpid i sardanes
amb cobla La Principal de Porqueres.
PORQUERES · ACTIVITATS DE TURISME
Dia 7, 10.30h. L’enigma de Les Goges.
Dia 8, 10.30h. Traverti + Tren Pinxo.
Dia 13, 19h. Visita a l’estudi de Carles Fontserè.
Dia 22, 11h. Iniciació al Caiac.
+ info: T. 972 583470 · www.porqueres.cat
BIBLIOTECA DE PORQUERES
Biblioestiu, a l’estiu tota biblio viu!
Alliberem llibres, els acolliu?
A la piscina i a la biblioteca, trobareu una prestatgeria
amb llibres que podreu alliberar per llegir-los i, un cop
acabat els podeu retornar o quedar-vos-el.
Dimecres 25, 17:30h. Contes a la tovallola.
Hora del conte a càrrec de La Minúscula.
Activitat a la piscina (2€ / persona).
Aforament limitat, cal inscripció prèvia.
Tancat per vacances del 2 al 13 d’agost.

CAMÓS · VESPRES A L’ERA
Dia 30 de juliol, 21:30h. Monòlegs + Rumba: A l’Aire.
Dia 6 d’agost, 21:30h. Cinema a la Fresca familiar: Soul.
Dia 20 d’agost, 20h. Inauguració Espai Jove l’Esquetlla.
Dia 20 d’agost, 21:30h. Concert de: Udols de Llop.
CONCERTS DE CORALS · POST-CONFINAMENT
Veus de l'Estany, Vall de Terri i Caramelles St. Miquel.
Dia 1 d'agost, 20h. Plaça de l'Església de Cornellà.
Dia 8 d'agost 20h. Parc de la Muralla de Banyoles.
Dia 29 d'agost, 20h. Can Puig - Banyoles, C. Comarcal.
PALOL DE REVARDIT
Dissabte 28 d'agost, 22h. Al Castell de Palol:
Cantada d'havaneres amb el conjunt Cabotatge.
CORNELLÀ DEL TERRI
Dissabte 7 d’agost, 20h. Festa Petita de Sords.
Missa a la plaça en honor del sant patró
acompanyada per la Coral La Vall del Terri.
FESTA MAJOR DE FONTCOBERTA
Del 24 de juliol al 1 d’agost.
Dissabte 31 de juliol. 10h. Gimcana Popular.
16:30h. Campionat de Botifarra Local.
18h. Festa infantil. 18h. Missa pels difunts.
19:30h. Country amb Joan i la Montse.
21h. Sopar de germanor a l’esplanada Trem
i fi de vetllada amb Remember Music Show.
Diumenge 1 d’agost. 12h. Ofici i sardanes.
20:30h. Concert amb grup Millenium.

FISIOTERÀPIA
OSTEOPATIA
EXERCICI TERAPÈUTIC
REHABILITACIÓ DEL VERTIGEN

DEL 15 AL 30 D'AGOST

JORDI CASANOVA CLUSELLS · COL. NÚM, 2835
LAURA REIG BUSTINS · COL. NÚM. 7077
ALEXANDRA SVARCOVA · COL. NÚM. 7664
ALBERT COSTA MOLAS · LLIC. ACT. FÍSICA

TANCAT PER
VACANCES

c/ Josep Tarradellas 2, Baixos 2 · Banyoles
Tel. 972 58 25 94 · 660 298 910
info@compasbanyoles.com
www.compasbanyoles.com
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annairobertperruquers.cat
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Text: Josep Grabuleda · Foto: Jaume Claramunt.

Gran Concurs Ciclista

ESPORTS VINTAGE
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El 16 d'agostdel 1913 per les Festes d’Estiu de Banyoles, es va organitzar un concurs ciclista al camp de
l'entitat Foment de Cultura i Sport amb: «carrera de cintes, carrera de lentitud i carrera d’obstacles» i amb
premis tant curiosos com: una sella, un mallot, una capa impermeable, o una bomba niquelada i un fanal de
gas d’acetilè per a la bicicleta.

TANCAT PER VACANCES
DEL 9 AL 15 D'AGOST
AMBDÓS INCLOSOS
OBRIREM EL DIA 17
BON ESTIU!!

També preparem gossos
per casaments i celebracions.

C/ Francesc Macià, 1 · Vila Olímpica · Banyoles · 972 576 743 · 609 285 082
Horari d'estiu: de dilluns a divendres de 9h a 16h.
Tardes: a hores convingudes. Dissabtes: de 9h a 13h.

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
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• T’oferim tota mena d’aparells informàtics:
• Portàtils, tablets, Pc’s, accesoris...
• Informa’t de les nostres ofertes
• Vine i t’assessorarem sobre la millor opció
www.reciners.com
admin@reciners.com
972 57 60 55

Av. Països Catalans, 207 · 17820 Banyoles

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 Toni ens passa
imatge del seu gall
“Crestes”
vigilant el pati.

La Sílvia ens passa imatge d’en Clot
aquest gosset tan simpàtic que a la
Protectora de Banyoles
tenen en adopció.

L’Estel ens passa
foto del seu nou fitxatge:
el gatet anomenat
“Scully”.

Plaça Perpinyà, 24 · Banyoles
Tel. 972 57 04 23 · www.latattinada.com

La Carme de
Rentakans
ens passa foto d’en
“Leo” que és un
gosset Chow Chow,
i és de la Carla.
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En Toni
ens envia
la foto del
petit cadell
de l’Iris
que és diu
“Casper”.
És un
Bodeguero.

API: A10502

AICAT: 2580
CASA D´OBRA VISTA A CORNELLÀ. Te dues plantes
connectades amb escala interior. Planta baixa amb zona
de dia i gran sala d´estar-menjador, una cuina molt
àmplia i amb sortida al jardí i al garatge, un lavabo i una
habitació. La planta superior te un rebedor, tres hab.
dobles i dos banys. Grans armaris encastats, calefacció
de gas, obra nova, jardí, molt assolellada i cèntrica, a
prop de tots els serveis. Preu: 330.000€

EXCEL·LENT CASA de dues plantes connectades per escala
interior. Zona tranquil·la i cèntrica de Cornellà. Planta
baixa amb zona de dia, gran sala d´estar-menjador, cuina
i sortida al jardí, lavabo i rentador, i entrada i porta al
garatge. Sala per despatx, suite amb dutxa, tres hab.
dobles, i un bany. Grans armaris encastats, calefacció a
gas, jardí, molt assolellada, cèntrica, i a prop de tots els
serveis. Preu: 390.000€

PIS PLANTA BAIXA AMB TERRASSA. Preciosa planta baixa
de tres habitacions, a punt per entrar-hi. Amb gran terrassa
i a tocar de la zona de la muralla de Banyoles. Entrada amb
rebedor i gran sala d´estar-menjador ampli i lluminós, una
pràctica cuina amb sortida a la terrassa, i accés a les tres
habitacions (una d´elles tipus suite) i un lavabo. Disposa de
calefacció, gas ciutat, aire condicionat i pàrquing.
Preu: 198.000€

FANTÀSTIC XALET de dues plantes i amb
piscina al Golf de Girona. Planta baixa
amb menjador-sala d´estar, àmplia cuina,
3 hab. dobles, una tipus suite. Sala
d´estar amb llar de foc i una àmplia i
lluminosa cuina. La 2a planta consta
d’una gran sala d´estar-altell, suite amb
bany i vestidor. Totalment moblada i
equipada. A l’exterior te dos porxos,
barbacoa, una gran piscina i zona
enjardinada. Calefacció, aire condicionat i
acabats d´alta qualitat.
Preu: 660.000€

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

MERCAT LLIURE

Anuncis per paraules
0,25€ per paraula a ARXIFESTA, DICTUM, BLANCH. Més info: Tel. 669 018 405
TOMÀS TEIXIDOR botiga de pintura i drogueria necessita
dependent/a amb experiència. Raó: Avda. Països Catalans,
221-223 · Banyoles. Tel. 972 58 00 08
HEALY BIO Ressonància Quàntica. Anàlisi i tractament d'aura
i xacres a distància o presencialment a domicili. Informi’s a:
www.havetosee.net · Tel. 663 43 21 07
ES TRASPASSA llibreria papereria en ple funcionament a
Banyoles. Informeu-vos. Tel. 651 70 52 80
A LLIBRERIA DICTUM del 20 de juliol fins al 31 d'agost fem el
15% de descompte en tot el material. Tanquem per vacances
del 9 al 23 d'agost.
LLOGO plaça de pàrquing tancat amb obertura automàtica
al c/ Girona-Muralla.Tel. 972 57 56 84
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 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 diners extres. Tel. 972 10 63 97
MELIANTA cases noves des de 219.000€ amb 3 habitacions dobles, 2 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
VENC ordinador portàtil de segona mà. Informi’s. T. 639 018 299
SHOW ROOM Ca l’Angeleta. Roba infantil i roba acolorida
per la casa. Tot artesanal. Visiteu-nos a hores convingudes.
Tel. 626 66 74 16

TÈCNICS 4 Ens em traslladat: ens trobareu al c/ Sant Pere de
Roda, 2 baixos, de Porqueres. Tel. 972 58 32 51
DARANAS IL·LUSTRACIÓ Aprèn a dibuixar i 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. També fem tot tipus d’arranjaments. Al c/ Sant
Martirià 6, Banyoles. Tel. 972 57 06 66
PINTURA, dibuix, il·lustració... Blau D’art. Classes per nens,
joves i adults. Anna Bahí. Tel. 676 157 800
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
CLASSES DE PIANO per nens, joves i també adults. Inicieuvos en la música o perfeccioneu la vostra tècnica.
Tel. 673 380 859
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
EMME perruqueria canina, complements i alimentació animal. Passeig de La Puda, 16 · Banyoles. Tanquem per vacances del 9 al 22 d’agost. Tel. 633 35 20 63
ES NECESSITA personal per a treballar en bar i en restaurant.
Interessats envieu currículum a: annapoch32@gmail.com
CAN MASONET Vine a gaudir de la millor cuina casolana.
Crta. de Pujals 2 · Cornellà. Tel. 972 59 40 98
ES LLOGUEN trasters a Banyoles. Informi’s. Tel. 622 184 584
FINQUES MANEL busquem cases i pisos de compra i lloguer
al Pla de l’Estany. Tel. 622 184 584 · 627 449 095
CALÇATS VINARDELL venda i reparació de calçat.
Al c/ Jacint Verdaguer, 13 de Banyoles.
RECINERS tot en informàtica i telefonia mòbil. Ofertes de
temporada reparacions i manteniment. Tel. 972 57 60 55
PINTOR amb anys d’experiència. Pressupostos ajustats.
Consulti’ns sense compromís. Pere. Tel. 628 338 038
TAI -TXI ja comencem les classes de Tai-Txi al centre OM de
Banyoles. Informi’s dels horaris i preus. Tel. 677 61 68 62
JORDINA MERCADER classes d’activitat física per a la salut.
Entrenaments personalitzats i en grups reduïts i per + 50.
Informi’s. Tel. 633 370 087
EMPRESA METAL·LÚRGICA del Pla de l'Estany necessita
fresador amb experiència. Incorporació al setembre.
Interessats truqueu al Tel. 616 231 407

Horari:
de 8 a 13h
i de 15:30h a 19:30h.
Avda. Països Catalans, 221. Banyoles · Tel. 972 58 00 08
Crta. Sta. Coloma, 113. Girona · Tel. 972 29 63 64
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TOT EN PINTURA
I DECORACIÓ

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
CONFIEU LA VOSTRA GESTIÓ A PROFESSIONALS
AMB MÉS DE 25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

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
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HAVANERES AMB EL GRUP ‘RETORN’
A la Pl. Major - 21.30h

Per a més informació:

www.banyolescomerciturisme.cat

disseny:

Pl. Major / Pl. Turers - de 10h a 20h

EOG_21

4 de setembre de 2021

