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EL MES EN CURS

Redacció: El Mirador

Febrer

El nom del mes de febrer deriva del llatí «februorius», que vol dir, mes de les
purificacions. Els anys corrents aquest mes té 28 dies, però cada quatre anys
se n’hi afegeix un més i aleshores en té 29; aquests anys son anomenats anys
de traspàs o bixestos. El mes de febrer acostuma a ser fred i ventós. Al camp,
hom creu que és el mes més bo per esporgar ceps, oliveres i altres arbres, i a
l’hort continua la sembra de cebes, cols, enciams, escaroles, bròquils, bledes i
pastanagues.
A muntanya, al febrer se solia celebrar el naixement del primer xai o del primer
cabrit de la ramada. Aquest mes encara no és massa bo per sortir a la mar i els
pescadors el solien dedicar a preparar xarxes i ormeig. Al febrer tenen lloc les
festes de Carnaval o de Carnestoltes, amb les seves tradicionals festes de rues
i disfresses.

DITES POPULARS
Aigua de febrer, ordi al graner.
Sant Matías de febrer és jornaler.
Candelera rasa, hivern a casa.
A mig febrer, mitja palla i mig graner.
A pesar del febrer, floreix l’ametller.
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Aigua de febrer, bona pel sementer.

EL SANTORAL
Dimecres 2,		
Dilluns 7,		
Dimarts 8,		
Divendres 11,		
Dissabte 12,		
Dilluns 14,		
Dijous 17,		
Dijous 24,		
Diumenge 27,

http://www.banyolescultura.net

La Candelera.
Sant Ricard.
Santa Elisenda.
Mare de Déu de Lourdes.
Santa Eulàlia.
Sant Valentí.
Sant Aleix.
Dijous Llarder.
Carnestoltes.

OFICIS I TRADICIONS

L’ofici d’escura-xemeneies
Els habitatges on és costum seure a la vora del foc
haurien de comptar amb l’assistència periòdica
d’un escura-xemeneies. La recomanació és fer la
neteja un cop l’any, sobretot després de l’hivern,
quan la xemeneia està carregada de sutge i costa
menys de treure’l. Però si no s’ha arribat a temps,
la tardor és un bon moment per preparar-la abans de l’arribada dels mesos més freds. Les xifres donades
pels Bombers alerten anualment de
nombrosos incendis causats pel mal
manteniment de les xemeneies, (uns
500 a l’any arreu del país). Quan l’escura-xemeneies arriba, un s’adona
que no porta la cara negra, ni carrega
els llargs raspalls de Dick van Dyke.
El seu uniforme és més semblant al
que duria qualsevol treballador de la
construcció. Però un raspall elàstic
encercolat, un potent aspirador inJaume Fàbrega

dustrial, una escala i una mascareta, entre altres
estris, configuren les eines del seu treball. El primer
que fa és pujar dalt la teulada i raspallar el barret de
la xemeneia, un dels punts d’origen dels incendis. I
és que, a part de l’acumulació de sutge, l’altre factor que pot provocar flames són els nius d’ocells
que s’hi instal·len. o ocells que podrien quedar atrapats dins el conducte
i provocar un bon incendi. Un cop
acabada de netejar la part superior
de la xemeneia cal netejar la part de
baix des de la llar de foc, les parets
laterals i les que pujen, la campana
i el recollidor. I al contrari del que es
podria pensar, gràcies a la perícia del
professional, durant el procediment
no s’ha embrutat l’interior del domicili. Amb un llençol o plàstics situats
al costat de la xemeneia n’hi ha hagut
prou.

LA CUINA DEL TEMPS

Els calçots
Calçot és una paraula catalana amb la qual es denomina una varietat de ceba tardana. Són habituals a l’interior de Catalunya, però especialment de
tota la zona occidental, a les terres de l’Ebre i la
comarca de l’Alt Camp, sent el plat més emblemàtic de la població de Valls (Tarragona). És un
dels plats típics de la gastronomia catalana, molt
consumit a l’hivern amb salsa romesco o salbitxada, completant amb un segon plat compost per
carns i botifarres típiques. Actualment es consumeix a tot el país. Calçot ve del fet que en el seu
cultiu s’amuntega terra sobre els brots que creixen de la ceba inicial (“calçar la terra sobre la planta”). Això es fa per aconseguir una tija blanca d’uns 20 a 25 cm.
L’origen dels calçots prové d’un pagès tarragoní que per distracció va preparar a la brasa uns brots de cebes que
va sobreescalfar. Es van cremar tots per la part exterior i, en lloc de llençar-los, va pelar les capes més externes
cremades, descobrint que el seu interior estava molt tendre i saborós.

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

Banyoles 1910, enforcadores d’alls, producte molt estimat i solicitad arreu.
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Gelada a l‘estany en l’any de la fred. Foto: J.M. Mateu, 1956.

www.compta-1.cat

Estany nevat amb Porqueres al fons. Foto: J.M. Mateu, 1956.

Comèdia “Els tres tambors” feta pel Grup Teatral del Cercle de Catòlics. Banyoles, febrer de 1963.

Advocats i economistes
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www.assessoriapages.cat

Digui’m?
TELÈFONS D’INTERÈS
BANYOLES

972 i...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMES DE FACTURACIÓ
www.baarasoft.com

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

Tel. 972 58 10 93
Fax 972 58 32 16

Parament de taula d’un sol ús

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

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!

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

ELECTRODOMÈSTICS

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

RENTADORES, RENTAVAIXELLES,
ASSECADORES, FORNS,
VITROCERÀMIQUES, CAMPANES
D’ABSTRACCIÓ, MICROONES,
TELEVISORS, RÀDIOS, ASPIRADORES,
CALEFACTORS, ETC
I EL QUE ÉS MOLT IMPORTANT: UN SERVEI TÈCNIC I D’INSTAL·LACIÓ RÀPID I QUALIFICAT
EMR 10

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
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

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

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

CARNISSERIA XARCUTERIA

CARNS I EMBOTITS DE QUALITAT

Pg. de la Indústria, 36 BANYOLES
Tel. 972 58 20 42
Fem encàrrecs per: 638 835 260

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

Planxa i Pintura

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

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

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

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

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. 635 76 38 54

LA RECEPTA

Truita de calçots i botifarra negre
Ingredients

4 ous, 8 calçots, 2 alls tendres, 3 porcions de botifarra negra, oli d’oliva verge extra, sal.

Elaboració

En una paella amb oli d’oliva, escalfem i saltegem
lleument els talls de botifarra negre tallada a rodanxes. Tot seguit, la retirem abans de que quedi
gaire cuita i oliosa, i en el mateix oli hi sofregim els
calçots i els alls tendres a foc lent fins que quedin
tous.
En un recipient a part, batem els ous i ens disposem a afegir-hi els altres ingredients, salem una
miqueta i a fer la truita.
Aquesta truita és una excel·lent opció per aprofitar els calçots sobrants (ja cuits) de la calçotada.
Farem el mateix procediment, afegint-hi aquests
calçots quan tinguem els allets cuits i els hi donem
un tomb. Hi ha també qui prefereix substituir els
calçots per talls de ceba tallada finament.

DIJOUS
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...BOTIFARRA MENJARÉ!
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C. Bassa del Cànem, 38 · Banyoles · Tel. 972574440 · www.obrimatic.es

POSTRES

Llesquetes de Carnaval
Ingredients (per a 2 persones)

1 tros de pa del dia anterior, 1/4 de litre de llet,
2 ous, 2 cullerades de farina, 1 llimona, 1 branca
de canyella, 1/2 got d’oli d’oliva, 1 cullerada de
sucre i 1/4 de culleradeta de canyella en pols.

Procediment

Posa la llet en un cassó. Neteja la llimona, i amb
un ganivet talla un tros de la pela i afegeix-hi
la branqueta de canyella. Deixa-ho coure a foc
suau uns 5 minuts aproximadament. Després,
deixa-ho refredar en una font deixant que es
temperi.
Talla el pa a rodanxes obliqües (en diagonal) de
2-3 centímetres de gruix i col·loca-les en un plat.
Amb un cassó, aboca la llet a sobre i deixa que
s’empanin bé (5 minuts). Posa la farina en un

plat. Trenca els ous en un bol i bat-los bé. Escòrre
una mica les llesquetes de pa i passa-les per farina i ou. Escalfa una paella amb l’oli i fregeix les
llesques amb ou, 1 minut per cada costat, fins
que es daurin. Retira-les a un plat amb paper absorbent de cuina perquè s’escorrin l’oli. Barreja
el sucre i la canyella en pols i empolvora-les.
Hi ha qui les fa amb xocolata: només cal aromatitzar la llet amb una mica de cacau o xocolata en
pols en comptes de canyella i llimona.

TORNEN LES LES NOSTRES CALÇOTADES!!
Per gaudir-ne
Per gaudir-ne a casa
al nostre restaurant

MENU CALÇOTADA
Teula de calçots cuits amb sarment
acompanyats amb la salsa tradicional
Graellada de carn a la brasa
amb guarnició
Postres a escollir
Crema catalana
Sopa de cítrics amb gelat de vainilla
Garrotxí · Pastís de formatge
Gelats d'elaboració pròpia
Pa, vi, aigua i cafè
Copa de Cava

IVA inclòs

Calçots (18/20 unitats)

de cultiu propi i sense pesticides. Cuits amb
sarment, amb la salsa tradicional i el pitet.

Amb reserva prèvia
Carretera C-66 entre Serinyà i Besalú · Fares (Sant Ferriol) Tel. 972 59 08 55 info@arcadadefares.com · www.arcadadefares.com
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32,00 € (IVA inclòs)

12€ Pack

Aquest mes de Febrer iniciem classes
d'exercici pre i postpart en grups reduïts.
Informa't a la recepció del centre.
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
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c/ Josep Tarradellas 2, Baixos 2 · Banyoles
Tel. 972 58 25 94 · 660 298 910
info@compasbanyoles.com
www.compasbanyoles.com

Ajuntament de Banyoles
Àrea de Comunicació

INFORMACIÓ MUNICIPAL

L’Ajuntament de
Banyoles inicia el
procés per elaborar
el seu primer
Pla Estratègic
de Cultura
PRESENTACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC
L’Ajuntament de Banyoles ha iniciat el procés per
elaborar el seu primer Pla Estratègic de Cultura.
El document, que ha de definir les línies de futur
del sistema cultural de la ciutat, està previst que
es pugui presentar a finals d’aquest mateix any. El
procés inclou també la participació ciutadana com
a element clau i va ser presentat el dimecres 19
de gener en un acte públic a l’Auditori de l’Ateneu
obert a la ciutadania.
El Pla Estratègic de Cultura vol ser un instrument
que doni estabilitat a la gestió i planificació de la
cultura de Banyoles. El PEC ha de permetre identificar els grans canvis que cal que es produeixin en
el sistema cultural per tal que aquest pugui evolucionar, així com optimitzar el paper de les diverses
parts implicades.

ELABORACIÓ DEL PLA
Per a l’elaboració del PEC l’Ajuntament ha contractat
els serveis d’un grup de professionals de les empreses especialitzades Alisis Cultural, Bissap i ITD
que treballen conjuntament i que acompanyarà a
l’equip promotor en cada etapa amb un calendari
de treball.
Les empreses mencionades tenen una àmplia experiència en la redacció de plans estratègics i directors de l’àmbit cultural. La previsió és que el Pla
pugui estar enllestit a finals d’aquest any. El procés
de treball compta amb la implicació de les tècniques i els tècnics de Cultura, Patrimoni Cultural i
Festes de l’Ajuntament, en coordinació amb altres
àrees que tenen una incidència més transversal en
les polítiques culturals com, per exemple, Benestar
Social o Educació.

REFLEXIÓ CULTURAL
El regidor de Cultura, Patrimoni Cultural i Festes
de l’Ajuntament de Banyoles, Miquel Cuenca, ha
destacat que “la redacció d’aquest PEC és una
magnífica oportunitat per a fer una reflexió col·
lectiva sobre la ciutat que volem ser culturalment
parlant perquè, malgrat que Banyoles és una ciutat amb una gran vitalitat cultural cal no caure en
l’autocomplaença i avançar-se als canvis del futur”.
Així mateix ha destacat que “la participació ciutadana i dels diferents agents socials i culturals serà
clau perquè no es tracta només d’una discussió
política o de buscar un mínim comú denominador
entre partits, sinó d’anar més enllà i més a fons”.

FASE DE PREPARACIÓ
La fase de preparació del procés d’elaboració del
Pla Estratègic de Cultura es va iniciar durant el mes
d’octubre passat. Des de llavors, s’ha iniciat la fase
de recopilació i sistematització d’informació, que
implica la recerca i anàlisi documental, així com
les visites als diferents equipaments culturals de la
ciutat.
Una part fonamental del procés d’elaboració del
pla inclou la participació ciutadana amb l’objectiu
de tenir una visió més àmplia de l’estat actual del
sistema cultural banyolí i les seves perspectives de
futur I per tal d’aconseguir la màxima participació i
implicació de tots.
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El PEC definirà les línies de futur
del sistema cultural de la ciutat

Text: Josep Grabuleda i Sitjà.

La plaça Major

Foto: Plaça Major 1890. Fons: Arxiu Comarcal.
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Tothom sap on es troba la plaça Major, coneguda també com la Plaça. És un dels racons preferits dels habitants de Banyoles. Molts banyolins
i moltes banyolines de diverses èpoques, i des
de fa molts anys, l'han “viscut” i l'han “fet seva”.
L'escriptor Josep Pla apuntava de la Plaça: “Si jo
pogués, hi viuria -i exactament passaria una gran
part del dia i de la nit en aquesta plaça”.
Durant el segle XIII, en un moment de puixança
econòmica, la Vila banyolina es va expandir urbanísticament i va depassar el rec Major, que transita
al capdamunt del carrer Major. Llavors, un pont la
separava del nucli vell (la Vila Vella). I, en aquells
terrenys, que eren a la parròquia de Guèmol, s'hi
va bastir la nova plaça, la de la Vilanova (Vila
Nova). La nova plaça resseguia els camins tradicionals cap a Mieres i Olot i es trobava en un lloc
allunyat del centre de la Vila Vella, probablement,

fora de muralla. A aquesta nova plaça, citada ja
l'any 1275, hi van alçar la seva casa rics prohoms
burgesos com Guillem des Rec (ciutadà honrat de
Girona), els cavallers Pere de Requesens i Guillem de Torroella, els Desllor, els Mercadal i Jaume d'Usay (Usall), àlies Plaça (de nissaga de ciutadans honrats de Barcelona). Encara l'any 1392
es posava en dubte la jurisdicció de l'Abat banyolí
sobre la Plaça, ja que el veguer de Girona i Besalú
va manar aixecar-hi forques. Al segle XVI hi havia
un pou públic i, cap a l'any 1876, al seu bell mig, on
abans hi havia hagut l'Arbre de la Llibertat (plantat pels republicans), s'hi havia instal·lat un sortidor
amb una figura representant una pastora asseguda
amb un xai o una cabra.
Aviat va esdevenir el nucli econòmic i s'hi va celebrar el mercat setmanal. De mica en mica, es va
convertir en el centre vital de tota la Vila i allà s'hi

RACONS I INDRETS ENTRANYABLES

Tota aquesta vitalitat va continuar fins avui dia. Als
segles XIX i XX s'hi van establir associacions com:
“El Iris Bañolense”, la “Sociedad de Fomento”, el
casino de Can Margarit, el “Centro Bañolense”
(Cafè Vila), la “Lliga de Defensa de l'Agricultura,

Indústria i Comerç de Banyoles i Comarca”, el
“Foment de Cultura i Sport”, la secció teatral
del Sindicat Agrícola, l'Ateneu d'Esquerres i el
Cercle de Catòlics, entre d'altres. En aquells
moments, era lloc de parada de diligències i,
més tard, s'hi van localitzar els principals Bancs
i Caixes d’Estalvis i l’Hotel Mundial. La majoria
d'aquestes societats enriquien la vida social i
cultural, ja que tenien casino (lloc de
tertúlia i diversió),
orquestra, biblioteca, teatre i orfeó; i
organitzaven vetllades literàries, musicals i benèfiques i
tota mena de festes.
I en temps reculats
estava subdividida en
diferents racons, on
s'hi venien productes
específics. D'aquesta
manera, existia la plaça de l'Oli, la de la Sabateria, la del Pes o Pesos (on s'hi col·locaven els pesos i mesures “oficials” de la població i tot havia
de ser pesat i mesurat amb aquestes mesures),
la dels Porcs (al carrer del Born) i la de les Cols
(uns anys més tard). La Plaça, doncs, sempre ha
estat un espai canviant, d'acord amb les necessitats dels pobladors de Banyoles.
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celebraven molts dels fets culturals, festius i socials. A la Plaça s'hi llegien els pregons de l'Abat,
els confrares del Ciri del Jovent (segle XVII) hi van
aixecar “l’Arbre de Maig” i durant “l’Ascensió del
Senyor” llençaven coets i feien ballar el bou, la
mula i el drac. Durant els segles XVIII i XIX s'hi
feien prèdiques quan hi havien les rogatives per
portar Sant Martirià a l'Estany i s'hi va posar un
cadafal, l'any 1710,
per a representar-hi
una comèdia teatral.
I s’hi ha vist l’entrada
de l’abat, les jures de
la Constitució del segle XIX, la celebració
dels casaments reials,
aplecs de tota mena
i mítings polítics, la
plantada de l’Arbre de
la Llibertat (segle XIX),
homenatges incomptables, les actuacions
del “Niño Volador” i altres funàmbuls, la vinguda de la Verge de Fàtima,
la Santa Missió, etc.

EL MIRADOR DE LA LLAR

Consells saludables per abrigar la llar
Amb mesures molt senzilles pots adaptar la teva casa
a l’hivern i gaudir sense problemes d’un ambient més
càlid sense que la factura elèctrica es dispari.
Catifes
Fan llar, el seu aspecte és càlid i són decoratives. Les
de llana i pèl llarg són les campiones de l’aïllament i
la calor. Les de jute o sisal, coco o algues, són bones
alternatives per els al·lèrgics. Això si, perquè no es
converteixin en un problema per l’acumulació de pols
s’han d’aspirar amb freqüència.
Cortines
La calor s’escapa sobretot per les finestres. Una manera d’evitar-ho és vestir-les amb unes cortines de
teixit gruixut, com vellut o lli rústic. A més d’abrigar
les finestres, són elegants i confortables. Recordeuvos d’obrir les cortines quan el sol incideixi en les
finestres. Els tons vermells, marrons, ocres i beixos
en coixins, “plaids” i altres complements decoratius
donen calor amb només veure’ls.
Llençols
Per sentir-te confortable al llit necessitem teles agradables al tacte. Les fibres acríliques també tenen un
tacte suau, però acumulen molta electricitat estàtica i
no transpiren. Aposta millor per llençols i fundes nòrdiques de franel·la de llana o cotó. Quant als edredons i mantes, n’hi ha de fibres naturals per a persones amb al·lèrgies. La il·luminació també influeix:
els punts de llum suau i de tonalitat groga, com les
espelmes, creen una atmosfera encara més càlida.
Mesures aïllants
No deixis que el fred es coli a casa Les filtracions
més freqüents es localitzen a la porta d’entrada (pots
col·locar un perfil específic), les caixes de les persianes i els marcs de les finestres. Els rivets adhesius
de silicona o de cautxú són molt eficaços en les finestres. Si descobreixes escletxes al seu voltant, cobreix-les amb massilla o silicona. Si et queden parets
molt fredes segurament seran les orientades al nord.
Són les més adequades per folrar-les amb panells
de fusta, suro o teles. Tingues en compte que per
ventilar només cal obrir les finestres 10 minuts al dia.

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

Davantals
i bosses

Roba
i complements

Bufandes i mocadors

Sobretaula i tovallons
Ho podeu trobar en el nostre taller.
Zig Zag Taller de Moda · c/ Canameres, 70 · Banyoles · Tel. 626 66 74 16

JARDINERIA

Potus
Descripció. Planta enfiladissa de fulles en forma
de cor de 5 per 10 cm, verdes, amb taques grogues o blanques. Potser és la planta d’interior més
popular: si amb les seves fulles jaspejades, densament distribuïdes sobre tiges penjades, ja n’hi
ha prou per a decorar qualsevol ambient, només
cal afegir-hi l’enorme facilitat de cultiu i un preu
assequible per a transformar-la en la planta ideal
d’interior.
Utilització. Sobre testos en llocs elevats a fi que
les tiges pengin per sota del test. Per la seva resistència suporta qualsevol ambient de la llar.
Condicions ambientals. Llum indirecta, lluny de
corrents d’aire. Temperatura ideal sobre 20 °C,
però es desenvolupa perfectament entre 13 i 25.
Reg. Abundant a l’estiu; no tant a l’hivern. És convenient polvoritzar aigua sobre les fulles. L’aparició
de taques marrons als extrems de les fulles és indicatiu d’excés d’aigua.

Trasplantament. Sempre que calgui, a la primavera o a l’estiu. Es poden tallar els extrems de les
tiges i fer-los arrelar en aigua; quan apareixen les
arrels, es poden trasplantar a testos nous.

Hem tancat el nostre local del c/ Mn. Constans
i hem centralitzat la nostra activitat
en els altres dos locals:

Botiga: C/ Lleida 43-45 · Outlet: Crta. de Camós, 82 · Tel. 972 57 43 63 · Banyoles
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A partir d’ara ens trobareu a la botiga principal
del carrer Lleida, 43-45
i en el nostre outlet de la Crta. de Camós, 82
on us seguirem oferint el millor servei
i la més amplia varietat en tot
tipus de jocs, joguines i equipaments
per a nens, infants i joves...

EL CATALANISME A
BANYOLES,
UN LLIBRE ACTUAL
Un llibre per conèixer el teu passat
Un llibre per conèixer el teu present
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Un llibre per comprovar si es
compleixen les seves previsions...

A la venda a les llibreries
de Banyoles!

ENDEVINALLES CATALANES

Tothom diu que sóc fi
i crec que és cert això,
puix em volen a mi,
el pobre i el senyor.
Ja em podeu ben amagar
i tapar-me les sortides,
que d’allí on faig naixença
en surto a la superfícies.
Sense el peu s’aguanta dret,
el fan beure sense set:
no té flaire de cap classe
i pel nas de tothom passa.

No sóc carn i tinc bon tall,
no sóc llibre i tinc bon full;
però aquell a qui clavo l’ull,
li faig fer l’últim badall.

Solucións: El forn · El fideu · El fum · El got · El ganivet

Metre sóc entre la gent
foc respir i no m’abraç,
i de mi fan tant de cas,
que m’envien molts presents.

RESTAURACIONS JAUME

CAIXA DE NÚVIA DE NOGUÉ DE PRINCIPIS DEL S. XIX

Truqui’ns i demani pressupost sense compromís. www.restauracionsjaume.com
C/ Canameres, 52 · 17820 Banyoles · Mòb. 608 56 36 36 · rest.jaume@hotmail.com
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Mobles antics i vells · Compra - Venda · Canviem la “reixeta” de balancins i cadires

CONCERT D’ORGUE

SANTA MARIA DELS TURERS DE BANYOLES

Dissabte dia
5 de febrer
de 2022
A 2/4 de 6
de la tarda
Organista:

Nikita
Morozov
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Rus i israelià.
Estudiant del Conservatori
Estatal Tchaikovsky de
Moscou.

Taquilla inversa
a benefici de Càritas
del Pla de l’Estany

Ajuntament de Banyoles
Àrea de Comunicació

INFORMACIÓ MUNICIPAL

El Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles
comença les obres de reforma
El Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB) tanca les portes al públic visitant.
Aquest és el darrer pas previ a l’inici de les obres de reforma integral de l’equipament que
es preveu que comencin durant el mes de febrer. El calendari de treball preveu que el nou
Museu Arqueològic pugui obrir les portes durant el segon semestre de 2023.
cions arquitectòniques més importants d’aquest
mandat a la nostra, dotant per fi una de les millors col·leccions arqueològiques i paleontològiques de Catalunya d’un equipament a l’alçada
de la seva importància”. La previsió és que a
mitjans del mes de febrer puguin començar les
obres, una vegada retirat tot el mobiliari i material que queda al museu, i que els treballs puguin
finalitzar a inicis de l’any que ve, així com que
l’obertura del nou MACB es produeixi durant el
segon semestre del mateix 2023.

INICI DE LES OBRES
El regidor de Cultura i Patrimoni Cultural, Miquel
Cuenca, ha destacat que “la reforma definitiva
del Museu Arqueològic serà una de les interven-

EL MUSEU ARQUEOLÒGIC
El Museu Arqueològic compta amb una de les
col·leccions paleontològiques i arqueològiques
més completes i transversals de Catalunya, referent per a investigadors i especialistes de tot
el món com testifiquen els registres de consulta
(França, Canadà, Suïssa, Grècia...) i les peticions de cessió de materials per a exposicions
temporals (França, Alemanya...). Entre els seus
fons hi ha la major col·lecció europea de cranis
de felins de dents de Sabre, restes del gènere
homo i del primer homo sapiens coneguts a Catalunya o l'arc de fusta neolític més antic d'Europa (7.000 anys), la qual cosa una vegada actualitzada la seva museografia ho convertiran en
un museu únic, de visita obligatòria per a locals
i visitants.
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EL PROJECTE DE REFORMA
El projecte de reforma i ampliació del Museu
Arqueològic permetrà completar el projecte museològic i dotar el museu d’un edifici adjacent
de nova planta amb soterrani per acollir un magatzem i un espai per als serveis educatius, així
com d’una nova museografia. Un edifici restaurat
i adaptat a les noves exigències del segle XXI,
que donarà resposta, entre d’altres, a l'accessibilitat universal, mesures que afectaran a la
seguretat, al medi ambient, a la conservació, i
que permetrà posteriorment l'actualització del
discurs museogràfic.
L’equip Birulés, Cabré, Romans, Arquitectes ha
redactat la proposta per a la reforma i ampliació
del museu, així com la reforma de l’entorn del
museu, després que la proposta Omeia que van
presentar guanyés el concurs públic. Les obres
tindran un pressupost total de de 1.717.336,83
euros, dels quals la Generalitat n’aportarà
750.000 euros, via conveni per a l’obra i la museografia i 200.000 euros més per a la reforma de
l’edifici històric i la Diputació de Girona, n’aportarà 500.000 euros.

FOTO RECORDS FESTA

Tubert, Farriol i Comalat a l’estany, en el primer curtmetratge amateur “Comanches de La Mancha”, 1955.
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Carnaval a Banyoles, any 1906. Foto: Pere Rigau Abril.

Febrer Jove 1973. Nova Cançó al Mercantil, amb Ramon Muntaner. Foto: F.X. Butinyà.

Nova adreça: Ronda Monestir, 107
17820 · BANYOLES
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Febrer Jove 1974, teatre d’animació al Cercle de Catòlics. Foto: F.X. Butinyà.

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

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

Restauració -

SOPA DE MENTA

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

ÀREA de

POL

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

pablopenabad72@gmail.com

Ingredients per a 4 persones:
aigua, pa (si pot ser la crosta),

sal, oli d’oliva verge extra, menta,
2 ous (opcional).

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

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

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

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

Preparació:

Poseu en una olla amb aigua, el pa
i deixeu-lo bullir. Al cap d’una bona
estona, tritureu-lo amb la batedora
i afegiu-hi sal, oli d’oliva i un brot
gros de menta. Deixeu-ho coure
tot una estona més i ja tindreu la
sopa preparada i llesta per servir.
En ocasions la menta es deixa dins
la sopa en servir-la i de vegades
es retira abans. Molta gent també
opta pe a posar-hi un o dos ous i
remenar-los un cop dins del suc.
D’altra banda, és aconsellable que
el pa sigui de dies anteriors, sobretot si es tracta de pa de pagès.

SERVEIS
Bars - Cafès

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

BUNYOLS DE BACALLÀ

Entrepans freds i calents.

PLATS COMBINATS · ESMORZARS I BERENARS

Av. Països Catalans, s/n. 663 122 727

Ingredients

150 gr. bacallà dessalat, 1-2 grans
d’all, 1 ceba tendra, un ramell de julivert, 1 ou, sal i safrà, 100 cc. aigua,
¼ culleradeta de llevat Royal, 110 gr.
de farina. Oli abundant per fregir.

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

972 57 44 35
Banyoles

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

CROISSANTERIA - CAFETERIA

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

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

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

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

C/ Joan Maragall, 38 - PORQUERES

Tels. 616 45 10 21 · 629 75 95 77

ELECTRODOMÈSTICS

Elaboració

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

Salut i Bellesa
Hores convingudes
NO TANQUEM AL MIGDIA

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

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

FRANKFURT EL TROBADOR

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

Nova carta amb entrepans,
plats combinats, creps, galet bretonne,
postres i gelats artesans.
c/ Born, 10 · Banyoles · T. 972 665 868 · 626 100 005
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Es posa el bacallà en remull la nit
anterior. Es tira l’aigua i s’esmicola,
traient la pell i les espines. Barregeu
en un bol gran el bacallà esqueixat
amb l’ou, la farina, l’aigua, el llevat,
una mica de sal i el colorant groc.
Removeu-ho bé, afegiu la ceba tendra, el julivert i l’all picats fins. Barregeu-ho amb la forquilla fins que
quedi una massa llisa i espessa. Tot
seguit aneu fregint una culleradeta
de massa (per cada bunyol) en oli
ben calent, fins que es daurin. Escorreu sobre paper de cuina i serviu-los al moment, ben calentes. Si
us agrada, podeu servir-los amb una
mica de mel de canya (melassa de
canya), el contrast salat-dolç és interessant.

Planxa i Pintura

25 ANYS AL TEU COSTAT

25 ANYS

RESTAURANT QDABÉ · SANTA PAU

C/ Barcelona, 101 · Banyoles
AL07TEU
COSTAT
Tel. 972 58
60 · garaig25@gmail.com
C/ Barcelona, 101 · Banyoles
Tel. 972 58 07 60
garaig25@gmail.com

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

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

Home - Dona - Nens

MARTA OLIVER
PERRUQUERIA I ESTÈTICA

PROMOCIONS FEBRER

TRACTAMENT KINESSENCES RESTORE
Prepara el cabell abans del fred, nodreix, enforteix,
i dòna brillo i elasticitat. Preu sessió: 15€
Oferta Pack 4 sessions: – 10€ de descompte.
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TRACTAMENT FITOXIL (ANTI-CAIGUDA)
Recupera la densitat del cabell, frena la caiguda,
dona volum i brillantor.
Xampú + Tònic: 30€
TRACTAMENT QUERATINA
Cabell curt: de 80 a 90€
Cabell mig: de 90 a 100€
Cabell mig-llarg: de 100 a 120€
Cabell llarg-extra llarg: de 120 a 150€

Amb - 5€
de descompte!

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

MIRA*DONA

Més tendències Hivern 22

JAQUETES
Sabem que la jaqueta de borreguet és tot un
clàssic, hereva dels anys 70's més cool, però
aquest any veiem que s'escurça lleugerament
a l'alçada del maluc i la seva embranzida
s'abomba per donar forma a una de les opcions d'abric més estiloses del nou any.
TEXANS WIDE LEG
Els texans de cama ample conviuran amb la
resta de talls, però sens dubte, serà un dels texans potents de 2022. Consignes principals:
tir alt, blau mitjà i camals àmplies i soltes, generalment de llarg fins als peus.
CÀRDIGANS MÍNIMS
Tant en les versions cropped que es corden
amb un sol botó, com amb obertures estratègiques, els càrdigans de punt representen la
tendència de punt indispensable per a algunes de les noves propostes.
ABRICS ENCOIXINATS
Els abrics cloud. En què es diferencien dels
plumífers? Doncs principalment que els cloud
són més lleugers i l'encoixinat que incorpora
se simplifica en forma diagonal, rellotge de
sorra o fins i tot floral. I gràcies a detalls com
els colls rodons o camisers, resulten molt més
estilosos.
VESTITS I CONJUNTS DE PUNT
Segueixen entre nosaltres els vestits i conjunts
més càlids de la temporada, i per a aquest
nou any adoptant talls elegants i ultra femenins com faldilles prisades, cossos armats,
talls ajustats…
SLOUCHY BAGS
En cuir extra suau i tou, les bosses de 2022
(amb nansa o sense) es porten còmodament sota
l'aixella o lleugerament arrugades a la mà.

SABATES DE PLATAFORMA
La febre dels anys setanta segueix impregnant
totes les col·leccions de la temporada i així
ho han fet saber les seves ambaixadores més
rellevants. Botes de canya alta, botins, merceditas (Mary Jane) i mocasins s'han rendit a les
hipnòtiques plataformes i els talons block, i
continuaran estenent la seva influència aquest
2022, més enllà de l'hivern.
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PANTALONS SASTRE NEGRE
I no només per a estilismes formals, sinó que
es rescata per ser portat a multitud d'escenaris, ja sigui amb sabatilles esportives tipus
Converse o de tall chunky com botes combat i
sabates de plataforma, a l'estil 90's.

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

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

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

BAZAR CANARIAS
Països Catalans, 59- 61 Banyoles

.

Infusions per a l’hivern

DIETÈTICA

A l’hivern és època de refredats i freqüents recaigudes a causa del fred i les pluges. Avui ens hem aprovisionat amb
les millors plantes per preparar d’algunes infusions que ens ajuden a combatre els símptomes dels refredats.
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Te negre amb llimona: el te negre té polifenols i, amb la
vitamina C que té la llimona és una infusió antioxidant, que
ens ajuda a mantenir-nos actius i en forma.
Gingebre, llimona i mel: agradarà tant a grans com a petits
pel seu sabor dolç i a caramel, però a més ajuda a reforçar
el sistema immunològic i a aclarir les vies respiratòries.
Te verd: és molt utilitzat per a les dietes d’aprimament, i a
més té components que ajuden a protegir-nos de refredats
i grips. Si se li afegim el suc d’una llimona, els efectes
seran encara més potents.
Orenga: s’usa molt en cuina, però és que a més te calci,
potassi, vitamina A i magnesi.
Camamilla amb anís: es pren habitualment per millorar la
digestió, però també és un aliat eficaç per aclarir les vies i
afeccions respiratòries en general.
Til·la: a més de relaxant i molt útil per ajudar-nos a dormir,
la infusió de til·la actua com antitussigen.
Infusió de canyella: ens ajudarà a mantenir-nos actius.
Infusió de romaní: Un altre clàssic de la cuina, que a més,
ens donarà energia.
Menta-Poleo: neteja les vies respiratòries, per la qual
cosa és molt útil per a la congestió.
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CARNE
GRAN LIQUIDACIÓ
DE DISFRESSES
PER JUBILACIÓ
TENIM MÉS DE
4.000 DISFRESSES
AMB GRAN VARIETAT
DE TALLES I MODELS
A PREUS
MOLT ECONÒMICS:
PETITES 15 €
GRANS 20 €
VINE A COMPRAR
LA TEVA!!!
En tenim d’individuals,
per parelles,
i per a colles i comparses.
Segueix-nos i mira els models
al nostre Instagram:
ROSA BORDAS

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

BELLESA i ESTÈTICA

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

Sabateria familiar per a home, dona i nens
Més de 100 models diferents d'esportives

ESPORTIVES
2ª UNITAT

-50%

Galeries Perpinyà Guimerà s/n · Local 10 · Tel. 647 12 61 52 · sabateriabanyoles@gmail.com
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DESCOMPTE
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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

Foto: Pere Rigau Abril · Text: Pep Boix.

FOTO RETRATS

Carnaval

El Carnaval o Carnestoltes forma part indissociable del calendari festiu del nostre país. Amb les seves festes
i celebracions de rues, balls i comparses, pren els carrers i places i de la mà del bon ambient i d’un punt de
transgressió irreverent, transforma l’ordre establert a base de bon humor i alegria. En la foto veiem una animada
comparsa de banyolins disfressats amb la seva carrossa d’època participant al Carnaval de 1908.

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
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AGENDA · FEBRER

amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

TEATRE MUNICIPAL
Diumenge 6, 12h i 17h. Espectacle familiar:
La motxilla de l’Ada, Cia. Teatre al detall.
Música en directe de La Tresca i La Verdesca.
Divendres 18, 20h. Ni rastre de qui vam ser,
Cia de Teatre de Faixedas i Xuriguera.
AUDITORI DE L’ATENEU
Dijous 3, 20h. Cinema documental:
Cinema en el llindar, Brasil 2020.
Diumenge 13, 17h. Cinema Familiar:
“Zibila i el poder de les ratlles”.
Divendres 25, 20h. Cicle Cinema Gaudí:
Pel·lícula: “Las leyes de la frontera”
Adaptació homònima de Javier Cercas.
LA FACTORIA D’ARTS ESCÈNIQUES
Divendres 11 i dissabte 12, a les 20h.
“Que s’acabi el món és culpa meva”,
d’Èlia Borràs, Berta Camps i Eva Ferré.
Diumenge 27, 12h i 17h. “Pedra a pedra”,
espectacle familiar, Cia. L’home dibuixat.
ASTROBANYOLES
Dia 12 de febrer, 19h. Tardes de ciència
al Darder, xerrada amb Sílvia Osuna:
“Disseny d’enzims d’interès industrial”.
Dia 5 de març, al Museu Darder:
Taller d’Astronomia 3. Més Informació
i inscripcions: www.astrobanyoles.org
ARXIU COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY
Dijous 10, 20h. A l’Arxiu Comarcal,
xerrada de l’arquitecte Pau Sarquella:
“Banyoles. Variacions Urbanes”
BIBLIOTECA COMARCAL DE BANYOLES
Dissabte 5, 12h. Al Darder, presentació
del llibre: “Tenim un cor per a tu”,
de Marta Gubau i Mariona Visa.
Dijous 10, 17:30h. Biblionadons.
Dimarts 15, 19h. Club lectura al Darder,
llibre: Canvis, de Mo Yan.
Dijous 24, 17:30h. L’Hora del conte.
Fins al 25 de febrer, Exposició documental:
Els + llegits, les + vistes, els + escoltats 2021.
CLUB NATACIÓ BANYOLES
Dia 05, Waterpolo Absolut - CN Sant Andreu.
Dia 06, Jornada Lliga Salvament i socorrisme.
Dia 19, Natació: 35 Trofeu Josep Tresserres.
Dia 26, Natació: Jornada Lliga Benjamins.
Dia 26, Waterpolo Absolut - Santa Eulàlia.
SUPERCUP MASSI CONTINENTAL
Dies 25, 26 i 27 de febrer, a Banyoles.
Al Parc de la Draga i al Puig de St. Martirià.
Copa Catalana internacional de ciclisme
MTB / UCI amb els millors especialistes
de cada categoria i modalitat.
CASAL CÍVIC BANYOLES
Tallers i cursos d’hivern de: dansa, informàtica,
dibuix, salut i benestar, teatre, música... etc.
+ info: Tel. 972 57 11 62 - 677 260703

OFICINA JOVE PLA DE L’ESTANY
Serveis per a joves i entitats. Orientació
educativa i laboral, espai de participació,
punt de Salut Jove, aula d’estudi,
assessorament, formacions i tallers,
difusió d’activitats, espai per reunions,
informació sobre ajudes i subvencions.
Més info: www.plaestanyjove.cat
LA PORTA DEL MÓN
Dijous 17, 19:30. Cicle de cinema social:
“Buda va explotar de vergonya”.
Organitza: Banyoles Solidària.
Dissabte 19, 12h. No soc racista, però...
Xerrada a càrrec de Matthew Tree.
Fins al 13 de febrer, Expo: La de color té nom.
Del 16 de febrer al 14 de març, Laboratori
d’il·lustració: Exposició de Cristina Sáez.
MUSEU ARQUEOLÒGIC
Dissabte 5 i diumenge 27, 11:30h.
Visita al Parc Neolític de la Draga.
Dissabte 12, 11h. L’Abat i les seves històries.
Diumenge 20, 11h. Visita guiada a El Rec Major.
Dissabte 26, 19h. Robatori sacríleg al Monestir.
MUSEU DARDER
Dijous 10, 17h. Al Darder, Dijous culturals:
“18 anys cuidant l'Estany”, amb Albert Tubert.
Divendres 18, 19h. Cicle objectiu 2030:
La producció agroforestal en el canvi climàtic,
xerrada a càrrec de Robert Savé.
Fins al 27 de març, Exposició:
Brigades internacionals i multilingüisme.
VISITES GUIADES i ACTIVITATS
Diumenge 6, 11h. Entrem al laboratori de nàiades.
Diumenge 13, 11h. Investiguem els mamífers.
Dimecres 16, Curs de sortides ornitològiques 22
Més informació: www.museusdebanyoles.cat
CASAL GENT GRAN · GRUP PLAY BACK
Diumenge 20, 17h. Al Teatre Municipal.
Nou espectacle de play back amb cançons melòdiques
de tots els estils. Entrades al teatre o a l’ajuntament: 8€.
A benefici de Mans Unides.
LLIBRERIA L’ALTELL
Dia 2, 20h. Club de lectura adult amb el llibre:
“Amor en cas d’emergència” de Daniela Krien.
Prèvia inscripció a la llibreria.
Dia 4, 18h. Parlem de: “Un verdor terrible”,
de Benjamin Labatut, amb Enric Figueras.
Dia 10, 19:30h. En viu i en directe amb
Ferran Garcia presentant “Guilleries”
amb el professor Xavi Xargay.
Dia 12, 12h. Explica’m un conte “Els García”,
amb Jaume Copons i Oscar Julve.
Dia 17,19:30h: En viu i en directe amb Miquel
Berga conversant amb Irene Rigau i Mireia
Llorens sobre el seu llibre “Una educació”.
Dia 24, 19:30h. Al Darder: En viu i en directe
amb Jordi Bosch “Barraca” presentant
“Viatge cap al no res”, amb Jaume Vila.
Inscripcions i reserves on-line a les activitats.
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Banyoles
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c/ Can Planes, s/n |17160 Anglès (Girona)
Tel. 972 42 01 07 | info@impremtapages.com

AGENDA · FEBRER

P ORQUERES
CARNESTOLTES DE PORQUERES 2022
Divendres 18, de 5 a 2/4 de 7 de la tarda. A la Plaça
Major de Porqueres. BALL DE DISFRESSES i CONCURS
Animació infantil amb la Cia. El Sac.
Música, jocs i la diversió amb l’espectacle:
RISNEY PRODUCTIONS
Concurs de disfresses amb premis:
1. Premi a la originalitat.
2. Residu 0, a la disfressa més sostenible.
3. A la caracterització i millor maquillatge.
Celebrem plegats (amb mascareta i distància)
l’inici del Carnestoltes a Porqueres!
Amb la col·laboració de les Escoles Entorn i
Frigolet i l’AFA l’Entorn i El Frigolet
Més informació a www.porqueres.cat
BIBLIOTECA DE PORQUERES
Dissabte 12, a les 12h. Visita guiada
a l’estudi taller de Carles Fontserè.
Dimecres 16, 17:30h. L’hora del conte,
a càrrec d’Alquímia Musical.
Divendres 25, 19h. Club de cinema.
Fins el 4 de febrer, Exposició:
L’Enginy (in)visible. Dones i tecnologia.
De l’1 al 28 de febrer, Exposició: Els + prestats.

CENTRE CÍVIC DE PORQUERES
Divendres 11, A les 20.30h.
Rere el teló: música amb Anna Ferrer.
Estrena de “Parenòstic” a Girona.
Divendres 25, 20.30h Teatre:
“Pruna” a càrrec de Col·lectiu NINS
A partir del dimecres 23 de febrer,
Monogràfic del mes: bosses de roba,
nocions bàsiques de patronatge
i confecció a càrrec d’Irene Bosch.
DONACIÓ DE SANG
Dimarts 22, de les 16h a les 21h.
Al Centre Cívic. Organitza: Banc de sang.
RUN4CANCER PORQUERES 22
Diumenge 6, 10h. A la Zona Esportiva.
Recorregut: 10 km i 5 km.
Preu: 10€ (amb esmorzar i detall).
Inscripcions anticipades a:
www.oncolligagirona.cat.
Marxa popular no competitiva
on tota la recaptació va destinada
a la Fundació Oncolliga Girona.
Organitza: Club Atletisme Porqueres,
Ajuntament de Porqueres i Oncolliga.

US OFERIM TOT TIPUS DE CARNS I CARNISSERIA D’ELABORACIÓ PRÒPIA
AMB PROCEDIMENT ARTESANAL I INGREDIENTS NATURALS...

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

AGENDA · FEBRER

BANYOLES
LES PESQUERES DE L’ESTANY
Dissabte 19 de febrer, 12h. Al Darder,
Presentació del llibre de Jeroni Moner:
“Les pesqueres de l’estany de Banyoles”
Jeroni Moner (1940-2021) va estudiar
a fons les pesqueres de l’estany.
Aquest llibre és el resultat de les
seves investigacions. Amb dades inèdites
i úniques de la seva construcció i de com
han esdevingut un símbol de Banyoles.
GALERIA ART EN BRUT
Del 15 de febrer al 15 de març,
Exposició Show Room de Núria Guinovart,
“Abstracció pictòrica i matèrica”.
C/ Francesc Macià, 3-5, B 1a. Banyoles.
Visita amb cita prèvia. Tel. 606 887 933.
CONSELL ESPORTIU PLA DE L’ESTANY
FORMACIÓ ESPORTIVA
Escola de tutor/a de joc - Curs 21-22
Per a majors de 16 anys interessats en
el futbol, l’educació esportiva i l’arbitratge.
Més informació a: www.ceplaestany.cat
ACTIVITATS CONTINUES · INSCRIPCIÓ OBERTA
Escola multiesportiva curs 21-22, futbolnet,
joves en dansa, esport i barris, parcs de salut,
exercici físic i salut, circuit de curses populars...
Més informació a: www.ceplaestany.cat
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CORNELLÀ DEL TERRI
CURSA RUN RUN VALL DEL TERRI
Diumenge 13 de febrer,
Sortida a les 10h. de la Plaça del Maig.
Preu: 8€ Inscripció prèvia online
(fins el dijous 10 de febrer)
a www.cursesplaestany.cat o bé
12€ el mateix dia al Pavelló de 8 a 9:30h.
Lliurament de xips i dorsals de 9 a 9:45h.
Obsequi pels 3 primers classificats de
cada categoria, assegurança, servei de xip
i esmorzar per tots els participants.
TEATRE · LA CONILLERA
Diumenge 13 de febrer, a les 18h.
Obra de Teatre: “El Florido Pensil”.
Entrades i més informació:
www.cornelladelterri.cat
CLUB DE LECTURA DE CORNELLÀ
Divendres 25 febrer, a les 19h.
Al Casal de la Gent Gran, llibre:
L’infinit dins d’un Joc, d’Irene Vallejo.

FONTCOBERTA

SERINYÀ
CARNESTOLTES
Dissabte 26 de febrer, AFA Bora Gran.
SALA FRANCESCA BARTRINA
Taller d’iniciació als escacs
amb el club d’escacs de Banyoles.
Més informació al Tel. 610281846
CASAL D’AVIS
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Els dimarts i divendres, a Can Xerric.
TALLER DE MEMÒRIA
Els dijous, a les 15.30h a Can Xerric.
FEM CAMÍ
Dimecres 2 i 16 de febrer, a les 15h.
DINAMITZACIÓ PARC DE LA SALUT
Els dilluns de febrer, a les 15:15h.

CRESPIÀ
XLII FIRA DE LA MEL
Davant la situació de pandèmia causada
pel Coronavirus SARS-CoV-2 i, degut a la
dificultat per complir les directrius
marcades tant pel Govern de l'Estat
com pel Govern de la Generalitat de
Catalunya, s'està estudiant la possibilitat
de suspendre la XLII Fira de la Mel que
s'hauria de celebrar els propers dies 26 i
27 de febrer.

EL MILLOR SERVEI INTEGRAL PEL TEU VEHICLE
REPARACIÓ, REVISIÓ I MANTENIMENT
DEIXA EL TEU COTXE EN BONES MANS!

Tel. 972 584 459 · 640 507 408
C/Barcelona, 25 · 17820 Banyoles
www.talleramr7.com grupamr7@gmail.com

e re

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

TALLER: C/ Girona, 213-227
Tel. 972 57 38 92

PART: C/ Girona, 231, 2n, 2na
17820 Banyoles · Girona
Tel. 972 58 19 76
Mòbil. 669 33 10 87
pere.massaguer@gmail.com
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FIRA DE LES 2 i 4 RODES
Dissabte 5 de febrer, de 8h a 18h.
Davant del Pavelló de Fontcoberta.
Reservat el dret d’admissió a qui no
compleixi les normativa establerta
de prevenció envers la Covid-19.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Divendres 4 de febrer, a les 19h.
A Can Jan de la Farrès de Fontcoberta.
Llibre: “Pedres i més pedres. Inventari
de les construccions religioses del Pla
de l’Estany”, de Joan Anton Abellán.
La presentació anirà a càrrec de
Mn. Jordi Font, rector de Fontcoberta,
l’alcalde Joan Estarriola i l’autor.

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

Josep Grabuleda

CRÒNIQUES D’AHIR

Com tothom sap el pa és un aliment bàsic a les
nostres contrades. S’acostuma a preparar mitjançant
l’enfornat d’una massa elaborada fonamentalment
amb farina de cereals (sobretot el blat), sal i aigua. A
l’edat mitjana, davant l’escassetat de blat, es feien
diferents tipus de pa. El pa blanc era un privilegi dels
rics i el pa negre d’ordi, sègol o civada era per a
la majoria de la població. El pa es feia a mà, a la
pròpia llar o en forns públics. A Banyoles, a final del
segle XVIII, es feia pa de diferents tipus, com el pa
blanc, el pa mitjà (“dit vulgarment pa de despesa”,
segurament és el pa de mitjans o de prims: el fet
de farina grossa anomenada prims), el pa comú o
moreno (el que s’ha fet aprofitant la farina de tot el
blat, sense separar-ne el segó) o el pa de farratge (fet
amb cereals que solien servir també per a farratge
del bestiar).
D’aquí que el control de la producció del blat, de
l’elaboració de la farina i de la confecció del pa és
determinant en qualsevol societat. Per aquesta raó,
a la Banyoles medieval l’abat del monestir de Sant
Esteve, com a senyor feudal, intentava regular-ho i
treure’n el màxim profit econòmic (tenia magatzems
on aplegava el blat, molins fariners i forns). L’any
1190 Alfons I, comte-rei de Catalunya i Aragó, va
atorgar al monestir el privilegi de poder construir
forns de pa. De molins de farina també n’hi havia
uns quants (com, el 1279, el de Pujol, el del mas
Gaucelm o el de la Sagristia). I tots havien de pagar
a l’abat pel dret d’ús. Probablement, en un principi
només hi havia un forn públic (situat a l’actual
plaça del Teatre, entre el carrer de la Porta del Forn
i el carrer de Baix). A tocar de la plaça de la Vila
Vella (plaça del Teatre) hi havia la plaça del Forn o
dels Forns. El 1648 hi tenia l’hort i la casa Elisabet
Ferrera, vídua del forner (Bartomeu Ribas), i incloïa
el forn (“in forno dicta ville”). Encara el 1843 l’Estat
va vendre, procedent de les propietats del monestir
banyolí, una casa amb dos forns, situada a la plaça
Antiga (plaça del Teatre). Amb el temps se’n van

bastir d’altres en algunes cases particulars. Així
mateix, els diferents masos banyolins solien tenir el
seu forn, on els pagesos coïen el seu propi pa.
Al seu torn, la Universitat banyolina (el Comú)
també volia treure rèdit dels forns i el 1419 va posar
un impost sobre els forns. I el 1423 percebia una
contribució sobre el forment (blat) que es molia
o sobre la compra de farina per part del flequer.
Tanmateix, l’abat defensava el seu monopoli i el 1577
la Reial Audiència va reconèixer el seu dret exclusiu
a un forn públic, on tothom havia d’anar a coure
pa, i va obligar a enderrocar uns vint-i-nou forns
particulars. No cal dir, però, que el Comú finalment
va controlar el proveïment del pa i el 1776 tenia dues
fleques de propietat del municipi i impedia obrir-ne
cap més.
Alguns dels flequers traficaven de manera encoberta
sense donar a conèixer als oficials senyorials el
volum exacte de les operacions i tenien les seves
mesures pròpies, diferents a les estipulades per
l’abat. I el 1329 l’abat, en uns pregons, prohibia als
flequers posseir a casa seva cap mesura per a blat i
ordenava que tots els grans comprats fossin pesats
amb les mesures de pedra de l’abat (anomenades
de “vila vella” i de “vila nova”) o amb les del lleudari
(les que servien per a pagar la lleuda, que era un
impost sobre l’entrada de mercaderies a una vila).
En aquella època, l’ofici de forner (o flequer) tenia una
certa consideració social. De forners se’n coneixen
alguns com: Guillem Saula (1321), Pere de Fornells
(flequer, 1337), Joan Teixidor i Joan Moradell (1389),
Joan Frigola (1599) o Bartomeu Ribas (abans de
1619). El 1389 el forner Joan Moradell, resident
a Girona, pagava a l’abat per la casa on hi tenia
el forn per Nadal mitja gallina i quatre diners i per
Pasqua un ou i mig. No cal dir, que el monestir
tenia els seus propis flequers (i dos encarregats de
pastar i un neuler), com Francesc Bagueny (1431),
que feien un pa i altres productes de qualitat per
als monjos.
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Els forns i forners medievals
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de 10h a 20h
Per a més informació:

www.banyolescomerciturisme.cat

EOG_22

5 de març 2022

Joan Anton Abellan

PUNT DE MIRA

Deixant a la nostre esquena les festes de Nadal, i
mirant endavant, ens adonem que venen tot un seguit
de celebracions que tenen la seva fi amb l’arribada
de la Setmana Santa. Em refereixo a la Quaresma i el
Carnestoltes, el Dimecres de Cendra i el Dijous Llarder.
I si bé unes son de caire estrictament religiós i les altres
no tant, totes elles tenen el seu lloc en el calendari i
evidentment en la gastronomia popular.
El tret de sortida podríem dir que el dona el Dijous
Llarder, o Dijous Gras, que es celebra el dijous anterior
al Dimecres de Cendra. És el dia que marca els inicis
del carnaval (tot i que actualment en nombroses
poblacions la festa s’ha ampliat en el nombre de dies
de celebració) i en el que es tradició menjar botifarra o bé
truita de botifarra, així com coca de greixons o llardons.
A partir d’aquí comença o millor dit començava (ja
que avui en dia aquests costums s’han suavitzat molt)
tota una setmana de permissivitat que s’oposava a
la repressió amb que es distingia el següent període,
que s’anomena Quaresma i que desemboca en
la Setmana Santa. Aquesta llibertat prèvia agafa
protagonisme en una persona, en Carnestoltes,
el que n’és el Rei del Carnaval i que deriva del llatí
“dominica ante carnes tollendas”, que traduït vindria
a dir “el diumenge abans de gaudir de la carn”.
Aquesta disbauxa englobada sota el nom de
Carnaval, que representa la festa de la carn en tots
els sentits (recordant el fet en que era habitual la
prohibició del consum de carn, ja que s’adduïa que
la puresa dels pensaments depenia de la puresa dels
aliments ingerits), s’acaba tot just una setmana més
tard, amb el Dimecres de Cendra, dia en que es posa
la cendra al cap dels fidels que van a missa com a
símbol de penitencia i conversió. I és el mateix dia
que en alguns llocs es duu a terme el que es coneix
com l’enterrament de la sardina, que posa fi al

carnaval alhora que inicia el temps de Quaresma. Es
aquest una festa que consisteix en una desfilada, que
acaba amb el llançament a la foguera d’alguna figura
simbòlica, generalment representant una sardina o un
carnestoltes.
Desprès vindrà un període de reflexió, en la que
els cristians es preparaven per la celebració de
la Setmana Santa, en la que tradicionalment es
practicava el desdejuni (un sols àpat consistent al dia)
i l’abstinència (no menjar carn els divendres). Era un
llarg període que si bé es considera que dura 40 dies
(un numero força simbòlic en la tradició cristiana, ja
que 40 son els dies que va durar el Diluvi, els que
va passar Moisès a la muntanya i els que va dejunar
Jesús) i que s’acaba el Diumenge de Pasqua, en que
com a fi de la prohibició es menja el corder, o millor
dit l’anyell pasqual, ja que de fet eren xais nascuts per
Pasqua de Nadal, l’època de l’any en que generalment
pareixen les ovelles.
El que si que no està prohibit és el peix, doncs el peix
te una gran simbologia dins el món cristià. Per això,
el receptari està ple de receptes de bacallà, un peix
que, curat, tenia una llarga vida i que permetia el seu
trasllat amb facilitat.
I al mig quedaven tot un seguit d’animals que la
gent sempre es preguntava si eren o no «carn»,
doncs tampoc eren «peix». Em refereixo als cargols,
el marisc, el pop... i fins i tot les aus. En poques
paraules, eren més carn que peix o a l’inrevés?. Al
final l’església es va pronunciar dient que l’únic que
calia tenir en compte era el greix, que és l’element més
nutritiu i que és el causant d’estimular la gula i el plaer. I
com que no era el cas... doncs es podien menjar.
I això que diuen que el marisc és afrodisíac, però per sort
l’església això no ho sabia i d’aquesta manera sempre
podem fer una mariscada quan toca fer abstinència.
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Entre Nadal i Setmana Santa

Foto: Joan Comalat · Redacció: Pep Boix.

Aplecs i romeries

EL COSTUMARI
Abans, quan les
opcions en el lleure
i l’oci eren menors
que en l’actualitat,
l’assistència a
aplecs i romeries
populars, (a redós
d’alguna ermita,
santuari, paratge o font de la
comarca), eren un
fet constant en el
nostre calendari
festiu. Sant Mer,
Espasens, El Collel,
Santa Llúcia, Sant
Aniol, Sant Ferriol,
Sant Maurici, etc...
Alguns d’ells han
quedat com un
vestigi del passat
i en canvi d’altres
encara es celebren
i persisteixen. En
la foto, veiem una
imatge de l’aplec
de Sant Mer, a Les
Olives, Vilademuls.

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

Tel. 972 57 68 88 · 972 57 38 00

EMR 51

OFICINA: Agent d’Assegurances Exclusiu · Mediador 642 0034224
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Inscripcions obertes!
27 de MARÇ de 2022
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Inscripcions a www.cnbanyoles.cat I 972 570 859
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Foto: J.M. Mateu · Text: Pep Boix.

Clàssics del futbol

ESPORTS VINTAGE
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Alineació de l’equip del C.D. Banyoles juvenil de la temporada de 1956-57, en formació abans d’un partit de lliga a l’antic camp de Correus de Banyoles, (Servites). Drets, (d’esquerra a dreta): Manel Sánchez, Francesc Juscafresa, Fernando Font, Francesc Noguer “xerric”(president), Miquel Esteba, Xavier Vilanova (†), Benet Tarradas (porter) i “peix”
(assistent). Ajupits, (d’esquerra a dreta): Pere Cros, Joan Codina (†), Josep Saurina, Joan Franch, Martirià Comalat (†)
i Lluís Noguer (massatgista).

També preparem gossos
per casaments i celebracions.
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 i dijous: de 9h a 14h i de 15:15h a 19h. Dimarts: de15h a 19h.
Dimecres i divendres: torn intensiu de 9h a 16h. 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

Avda. 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 669 018 405 (Pep)

Aquest és en “Tito”,
un gat molt fredolic.
L’Alba ens envia
la seva foto.

La Carme de Rentakans ens envia foto
de la Canitx “Mus”, que és la simpàtica
gosseta de la Júlia i la Marta.

El bonic periquito verd
d’en Pau...
El té molt ben cuidat.

En Narcís és
afeccionat als peixos
i ens envia foto del seu
petit aquari.

Ctra. Corts, s/n
Cornellà del Terri
fucsa2sl@gmail.com
David i Xavi
T. 616 574 353 · 610 035 826
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En Jordi ens passa foto de la “Nika”,
la Cocker Spanier de la Lis,
i que te 12 anys (ben portats!)

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.

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

671 582 509 · 972 576 051

MERCAT LLIURE

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

COS 9 Regalar bellesa, benestar i salut sempre és un encert...
vine al nostre centre i t’assessorarem. Crta. de Camós, 63
Banyoles. Tel. 972 57 13 83
FINQUES MANEL busquem cases i pisos de compra i lloguer
al Pla de l’Estany. Tel. 622 184 584 · 627 449 095
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
SHOW ROOM Ca l’Angeleta. Roba infantil i roba de la llar
per la casa. Tot artesanal. Visiteu-nos hores convingudes al
c/Terri 17 de Banyoles. Tel. 626 66 74 16
TOMÀS TEIXIDOR botiga de pintura i drogueria necessita
dependent/a amb experiència. Raó: Avda. Països Catalans, 221-223 · Banyoles. Tel. 972 58 00 08
EMPRESA METAL·LÚRGICA del Pla de l’Estany necessita fresador amb experiència. Interessats truqueu al T. 616.231407
PARATAULA menjar a domicili a Banyoles i Comarca.
www.parataula.com
ATLETISME per a infants i joves i també preparació física
per adults. Millora la teva condició física i mental. Informa’t.
Tel. 629 71 67 21
GAP gimnàstica artística per a nens/es a partir de 8 anys.
Matricula oberta a Can Carreres de Porqueres. Vine a provar-ho. Informa’t: info@gap.cat · Tel. 620 14 98 64
ACADÈMIA GAMMA Nou curs d’hivern. Matricula oberta.
No deixeu de banda la vostra formació. Tel. 972 57 30 55
ACADÈMIA DE FRANCÈS BANYOLES Classes particulars i
en grup a tots els nivells. La millor opció per aprendre i millorar l’idioma francès. Informa’t. Tel. 659 598 841
BANYOLES LANGUAGE CORNER Divertiu-vos aprenent
anglès amb nosaltres. 100% professors nadius. Classes
dinàmiques. www.bnylc.com · Tel. 681 028 936
DECO MOBLES necessita dependenta amb experiència per
botiga. Incorporació immediata. Tel. 972 57 32 04
SENYORA amb experiència busca feina de neteja.
Tel. 631 442 405
ES VEN cuina de gas butà amb forn elèctric i en bon estat.
Preu a convenir. Tel. 626 66 74 16
RECINERS tot en informàtica, venda, reparació i manteniment. Països Catalans, 207 · Banyoles. Tel. 972 57 60 55
CALÇATS VINARDELL venda i reparació de calçat.
Al c/ Jacint Verdaguer, 13 de Banyoles.
VENC ordinador portàtil de segona mà. Informi’s.
Tel. 639 018 299
EMPRESA DEL PLA DE L'ESTANY CERCA: oficial lampista
per a la reparació i muntatge de maquinària d’hostaleria.
S'ofereix feina estable i continuada i incorporació immediata. interessats, envieu currículum vitae a: fg@cafetec.com
o telefoneu al Tel. 649 948 373

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

soniaperruqueria0518@gmail.com
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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. Nova adreça, c/ Francesc Macià, 1 de Banyoles.
Tel. 972 57 67 43
IOGA classes d’iniciació i perfeccionament per a totes les
edats al Centre OM amb Ivanna Quintanas. T. 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
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
K-NET Centre Detailing a Banyoles. Demani pressupost personalitzat pel seu vehicle. Ronda Monestir, 93 · Tel. 684 453 425
ES NECESSITA personal per a treballar en bar i en restaurant.
Interessats envieu currículum a: annapoch32@gmail.com
ES LLOGUEN trasters a Banyoles. Informi’s. Tel. 622 184 584
CAN MASONET Vine a gaudir de la millor cuina casolana.
Crta. de Pujals 2 · Cornellà. Tel. 972 59 40 98
ES BUSCA casa per llogar a Banyoles, Porqueres o rodalies.
Tel. 659 57 79 50

RACÓ POÈTIC

Cançó de Carnaval
Musa, la màscara t’espera
per assajar l’aire jovial,
per gaudir i viure la festa,
de l’alegre Carnaval...

Que t’expliqui ell cóm rima,
el seu amor amb la Lluna,
i que et faci un poema,
amb la seva pantomima.

Mentre dansa l’Arlequí
i al prisma els seus tints roba,
la Putxinel.la ja és aquí!
i la teva màgia troba...

Dóna-li a l’aire serenata
amb guitarra i bandolí:
uneix-te a la mascarada
mentre dansa l’arlequí.

Digues-li a la bella Colombina
el que penso jo de tot...
i obre una fresca ampolla,
per el pallasso Pierrot!

La comparsa dansa inspira,
amb versos bojos i jovials,
celebrant l’alegre lira,
dels més màgics carnavals...
*Rubén Dario

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

www.agrienergia.com

