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EL MES EN CURS

Redacció: El Mirador

Abril
El seu nom deriva del llatí “aprilis”, terme que inclou les idees d’obertura i d’inici.
L’esclat de la primavera es comença a notar amb la successió de colors diversos:
el negre de la Processó dels Dolors i el Divendres Sant, el daurat lluent de les cuirasses dels manaies, el roig vellutat de la roses de Sant Jordi, el groc i vermell de
la senyera... El nou cicle del temps festiu entra amb el Ram i la Pasqua, i segueix
amb Sant Jordi, donant pas a un mes vital per excel·lència amb profusió de festes i
celebracions. Amb un temps canviant i inestable, típicament primaveral (tal vegada
ventós o plujós però tanmateix ben lluminós), ens acompanyen, entre d’altres, La
Setmana Santa, La Fira del Cop d’Ull, La Festa Major de Cornellà, La Diada de Sant
Jordi, La Festa del Cargol de Fontcoberta... així doncs, benvinguts a la diversitat del
carrousel festiu del mes d’abril.

DITES POPULARS
A l’abril, cada gota val per mil.
A l’abril, el blat s’estira com un fil.
Abril mullat: creix l’herba per al ramat.
Per Sant Jordi, espigues d’ordi.
Per Sant Jordi i Santa Creu, bon vi per tot arreu.
Els llibres i els amics han de ser bons i escollits.

EL SANTORAL
Divendres 8,		
Diumenge 10,
Divendres 15,
Diumenge 17,
Dissabte 23,		
Dilluns 25,		
Dimecres 27,
Divendres 29,
Dissabte 30,		

Mare de Déu dels Dolors.
Diumenge de Rams.
Divendres Sant.
Diumenge de Pasqua.
Sant Jordi.
Sant Marc Evangelista.
Mª de Déu de Montserrat.
Santa Antònia.
Santa Sònia.
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OFICIS I TRADICIONS

Forners i flequers
L’ofici de forner ja estava documentat en la Grècia Clàssica i a l’Antigua Roma. A l’Edat Mitjana,
el flequer del poble era també en molts casos el
moliner. Fins a la segona meitat del segle XVIII el
pa que es feia era un pa rodó, dens i negre de
pes no inferior als 2 kg actuals. Això era així perquè els cereals que es feien servir, principalment
blat i sègol, no estaven molturats en el grau d’extracció que ara tenim. A principis del segle XIX,
van aparèixer dos avenços: l’aparició del llevat
específic per la fleca i el molí de cilindres, que
va permetre fabricar farines molt més refinades
i blanques, com les actuals. Les noves farines
propiciaven uns pans fins de crosta i molla, una
molla més lleugera i amb millor sabor, millorant
substancialment la qualitat dels pans (més blancs
i digestibles), els amasats són més intensius i els
temps de fermentació s’escurcen. Amb l’arribada
del segle XX, els flequers van començar a elaboJaume Fàbrega.

rar pans de diferents formats i pes, amb especialitats com el pa de Viena, el pa de llet, la barra de
pa, les baguets, etc, arribant en alguns cassos, a
fer del pa un producte “delicatessen”, com diríem
actualment.

LA CUINA DEL TEMPS

Bunyols o brunyols
Un bunyol o brunyol és una massa de pasta, generalment, rodona, amb un forat al mig o un clot fondo que
no li arriba a travessar. Es fregeixen amb oli abundant, s’escorren i finalment s’ensucren amb sucre de

llustre o granat. La forma del bunyol és diversa, i sovint, alguna forma relativament semblant també es
pot considerar un bunyol.
Es consumeix típicament durant la Quaresma i la setmana Santa, encara que actualment és un postres
que es consumeix tot l’any.
Segons diversos historiadors, el seu origen sorgiria
de la necessitat popular d’endolcir els dies del període quaresmal per fer-los més passatgers. A més, el
seu aspecte és sobri, lluny de la fastuositat del tortell
o de la Mona de Pasqua.
Es fan amb farina de força, sucre, llevat fresc amb
pastilla, llet, aigua, ous, farina, sucre, algun greix
(llard, mantega), oli i solen estar aromatitzats amb una
mica d’anís, matafaluga o essència de llimona.
Se solen acompanyar amb algun licor aromàtic com
garnatxa, moscatell o ratafia i n’han aparegut diverses versions com farcits de crema o poma, banyats
amb xocolata, etc...

C/ Paper, s/n. Banyoles. Tel. 972 58 11 04
C/ Mn. Jacint Verdaguer, nº 42. Tel. 973 07 00 17
H漀爀愀爀椀: d攀  h 愀 5h 椀 d攀 7h 愀 ㈀ h⸀ 䐀椀llun猀 琀愀n挀愀琀⸀

Bones Festes
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EL MIRADOR DEL RECORD

Desfilada de la jornada solidària del Domund, als anys 60 a Banyoles, on es recollien donatius pels pobres del món. Foto: J.M. Mateu.
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Festa de Les Saques, Mare de Dèu de Montserrat. Abril de 1956. Foto: J.M. Mateu. ACPE.

Tertúlia literària d’autors banyolins a l’Abeurador amb: Maurici Duran, Pere Verdaguer, Jaume Farriol, Frederic Corominas,
Joan Solana i A.M. Rigau. Foto: F. X. Butinyà. Febrer Jove 1976.

Autoritats, actors i tècnics de l’obra en la inauguració del Teatre Municipal de Banyoles. Març de 1995. Foto: Jaume Ribera.

Advocats i economistes
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www.assessoriapages.cat

PROGRAMACIÓ
ESPECIAL
SANT JORDI
23 D'ABRIL 2022
PLAÇA MAJOR

10 h - 14 h
Programa especial amb
entrevistes a autors locals
16 h - 20 h
Programació especial amb els
programes dels col·laboradors

BANYOLES

e re
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

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

C/ Girona, 213-227 · 17820 - BANYOLES

Tel. 972 57 38 92 · pere.massaguer@gmail.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

Mòbil: 619 90 53 73

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

C/ Àngel Guimerà, 18 - 20 · (972) 57 03 86 / (972) 57 10 21 · 17820 Banyoles (Girona)
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Digui’m?
TELÈFONS D’INTERÈS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Recollida
i adaptada per

Elisabet Saus
i Sala

PINTA AMB
NOSALTRES LA
LLEGENDA
“LA FALDADA
DE SEGÓ”

Demana les làmines i els adhesius als
comerços i establiments associats.
Vine i viu la màgia!
El 23 d’abril, a la plaça Major, porta la teva
llegenda i te l’enquadernarem de 17 a 19 h

Per a més informació:
www.banyolescomerciturisme.cat

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

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

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

Obert
de dilluns
a divendres,
de 4 a 7 de la tarda.
c/ Canameres, 70
Banyoles
Tel. 626 66 74 16

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)

EMR 11

Edifici FLORA · Av. Països Catalans, 3, 2E · Banyoles · Tel. 972 58 27 27 (Hores convingudes)

BANYOLES
Diada de Sant Jordi 2022
Dissabte 23 d’abril

De 9h a 21h. A la Plaça Major:
FIRA PROFESSIONAL DE LLIBRES I ROSES
● Durant tot el matí.
La Biblioteca surt al carrer.
XI Trobada Internacional de Mascotes de
les Biblioteques de Banyoles i del Pla de l’Estany.
● De 10h a 14h.
Programa especial amb entrevistes a les autores i
autors locals d’enguany.
Organitza: Biblioteca de Banyoles i Ràdio Banyoles.
● De 16h a 20h.
Programació especial amb els programes dels
col·laboradors de Ràdio Banyoles.
● De 17h a 19h.
Pinta amb nosaltres: La faldada de segó.
Durant el mes d'abril.
En els establiments de Banyoles.
Els nens i nenes podran pintar “La faldada de segó".
Cal recollir les làmines i els adhesius de la llegenda
als establiments de Bny Comerç i Turisme.
I el 23 d'abril de 17h a 19h.
A la Plaça Major, la Maica d’Impremta Palmada i en
Miquel de Can Mateu Impremta us enquadernaran el
vostre conte.
Organitza: Associació Banyoles Comerç i Turisme.

Organitza:
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AJUNTAMENT DE BANYOLES
Àrea de Festes

Plaça les Rodes. De 9h a 21h.
FIRA D’ENTITATS
● A les 12h.
Lliurament de premis del concurs
Per Sant Jordi un punt de llibre.
● A les 12h.
Hora del conte, Activitat familiar:
Els antecedents familiars de Sant Jordi,
a càrrec de La Senyoreta (La Perleta.)
● A les 17:30h.
Taller demostració de castells,
amb la Colla Esperxats de l’Estany.
● A les 19h.
Sardanes amb la Principal de Porqueres
i cloenda del curset Sardanes i danses a l'escola.
L'activitat està organitzada per el Foment,
les Colles sardanistes i l'Esbart Fontcoberta.
ACTIVITATS RELACIONADES
● Divendres 22 d’abril. 20h.
Teatre Municipal.
El somni d’una nit d’estiu, de W. Shakespeare
A càrrec de Cia. Els Pirates. Preu: 15€.
● Dissabte 23 d’abril. 20:30h.
Auditori de l’Ateneu.
Concert de Mazoni, presentant el disc “Ludwig”.
Preu: 14€ anticipada / 17€ taquilla.

SANT JORDI · NOVETATS EDITORIALS

INFANTIL I JUVENIL
Expedició Arc Iris, de Nora Brech.
La casa de la iaia, de Xavier Salomó i Meritxell Martí.
Corneli i Garcia, de Ricardo Alcantara.
Cendra, de Jonathan Auxier.
Something, de J.N.Santaeulàlia.
Mary John, d’Ana Pessoa.

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

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

NOVETATS EDITORIALS
Bona sort, de Nickolas Butler.
El vol de l’estel, de Laetitia Colombani.
Morir-ne disset, de Sergi Belbel.
Ai, William!, d’Elisabeth Strout.
Digueu-me amor, de Marta Vives.
El temple dels pobres, d’Alfred Bosch.
La vall de la llum, de Toni Cruanyes.
Distòcia, de Pilar Codony.
Molts i ningú, de Clara Ponsati.
Les Muses, de Jordi Cussà.
Mamut, d’Eva Baltasar.
Benvolguda, d’Empar Moliner.
Quemar libros, de Richard Oveden.
Crònica d’una ciutat, de Pandelís Prevelakis.
Los últimos pianos de Siberia, de Sophy Robert.
La frontera. Viaje alrededor de Rusia, d’Erika Fatland.

LA CALAIXERA: un llibre i un record

Producció bibliogràfica
del Pla de l’Estany 2021-2022
Aquest any, quan sembla superada la situació complicada provocada per la pandèmia, tenim una producció
diversa de llibres de temàtica o d’autor local, publicats
entre Sant Jordi 2021 i Sant Jordi 2022. Com cada any,
en presentem una selecció amb el desig que tinguem
presents aquests títols quan comprem els llibres de Sant
Jordi d’enguany.
El passat es projecta en el futur.
El futur es recolza en el passat
L’any 2020 la TEISA va complir 100 anys.
I ho va celebrar amb l’edició d’un llibre
commemoratiu, segons idea de Ricard
Planas, que, com indica el seu títol, té
dues parts: una mirada al passat, un repàs a la historia de la TEISA, i una visió
de futur. És un llibre molt il·lustrat, amb disseny innovador i
de gran qualitat, obra de Pere Álvaro. La situació provocada
per la pandèmia va fer que aquest llibre es difongués més
tard del 2020.
Koan: retrat i proporció àuria
La col·lecció «Fotògrafs banyolins», que
edita Anton M. Rigau, s’ha enriquit amb
un projecte fotogràfic de Carles Avilés
concretat en vuitanta retrats de persones, en blanc i negre. La mirada del
fotògraf ens ofereix un joc magistral de
clarobscurs, llums i ombres, que capten
fidelment l’autenticitat de cada personatge. Les fotografies es complementen amb textos d’Elsa Cano, que aporten un contrapunt idoni a les imatges.
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La comarca del Pla de l’Estany.
Gènesi i reptes de futur
Aquesta publicació del Centre d’Estudis
Comarcals de Banyoles, té dues parts.
La primera, a càrrec de Jordi Galofré,
és un estudi del procés de reivindicació
que va culminar en el reconeixement
oficial de la comarca. La segona part,
coordinada per Joan Nogué, planteja
nous reptes sobre el futur de la comarca, repensant, amb criteris de sostenibilitat i pensament
creatiu, com volem que sigui aquesta comarca.
Les pesqueres de l’estany
de Banyoles
Obra pòstuma de Jeroni Moner, dedicada a estudiar les pesqueres, aquestes
construccions que formen part indissoluble de la nostra visió de l’estany. Fruit
d’un llarg i meticulós treball de recerca,
aquest llibre analitza detalladament la
construcció, l’evolució històrica i l’interès social d’aquestes construccions que són un dels símbols de Banyoles.
Obra il·lustrada amb nombroses fotografies, plànols i dibuixos.

Cinquanta concerts de la Festa
de la música per a cobla de Banyoles
Cada any, per Sant Martirià, i des de 1972,
el Foment de la Sardana organitza un concert de música per a cobla, que ha tingut
(i continua tenint) una notable acollida. En
aquest llibre, Joan Parnau, un dels puntals de l’entitat, recull
les dades de cada un d’aquests cinquanta concerts: cartells,
programes, directors, cobles participants, etc. Completa el llibre una llista de les obres interpretades al llarg dels anys (508).
Iconografia religiosa
del Pla de l’Estany
Jordi Galofré, Josep M. Massip i Miquel
Rustullet ens presenten un estudi de les
esglésies del Pla de l’Estany que centra
l’atenció no en la arquitectura, com és
habitual, sinó en l’interior de les esglésies, és a dir, en la iconografia, i descriu
els elements que s’hi troben: imatges,
retaules, pintures, piques baptismals i beneiteres, vitralls,
etc. Aquest llibre és un testimoni d’un patrimoni cultural i
espiritual de la comarca que és força desconegut.
Memòries d’un poble en temps
de postguerra
Amb el subtítol d’Històries i anècdotes
de Crespià, Pere Llorens presenta una
visió de Crespià i la seva gent en la segona meitat del segle passat, fruit d’un
meticulós treball de camp, amb moltes
hores de conversa amb els protagonistes d’aquest passat. La gent, les feines de pagès, els dies de festa, els
jocs, la vida escolar, la vida religiosa... tota l’obra és un
mosaic que permet reviure la vida de cada dia en un poble de pagès, al segle passat.
Banyoles, paradís de l’esquí nàutic
L’any passat es va esdevenir el cinquantè aniversari del Campionat del
Món d’esquí nàutic, que es va celebrar a l’estany quan aquestes activitats hi eren permeses. Joan Anton
Abellán ha aprofitat aquesta efemèride per fer un repàs de la presència de l’esquí nàutic a
l’estany a partir dels primers campionats, a finals de la
dècada de 1950, amb una atenció especial a l’esmentat Campionat del Món de 1971.
Pedres i més pedres
Nou títol de la col·lecció «Llegat patrimonial del Pla de l’Estany», publicada
per MMV Edicions. Amb el subtítol
d’Inventari de les construccions religioses del Pla de l’Estany, Joan Anton Abellán presenta les dades bàsiques de totes les
construccions religioses: monestirs, convents, esglésies, ermites, capelles, oratoris, creus de terme i altres
elements religiosos repartits per tota la comarca.

per Jordi Galofré

L’ensenyament a Fontcoberta
Jaume Colomer, mestre i director de l’escola de Fontcoberta durant molts anys,
presenta la història de l’ensenyament a
Fontcoberta des de les primeres escoles parroquials, amb la figura de mossèn
Baldiri Reixac, fins a l’actualitat. Explica el
funcionament, l’organització, els recursos
i les activitats de l’escola i fa una relació
exhaustiva de les generacions d’alumnes que hi han passat i
de les persones i institucions que hi han participat.

100 refranys sobre el menjar i beure
Com cada any, hem de comentar un
llibre de Jaume Fàbrega, que és un
dels nostres escriptors més prolífic.
Aquest cop es tracta d’un llibre que
combina, amb encert, saviesa popular
i gastronomia. Jaume Fàbrega recull i
comenta cent refranys o dites relacionats amb el menjar i els aparella amb
una recepta que hi està relacionada.
Com diu el subtítol, la saviesa popular a taula.

Something
Una nova novel·la de Josep Navarro
Santaeulàlia, dirigida a un públic juvenil. És la història d’un noi que viu a la
Banyoles de 1970 i a qui agrada interpretar cançons dels Beatles i, en especial, «Something» de George Harrison.
L’aparició de la Júlia, que passa l’estiu a Banyoles, provocarà una història
d’amor. L’acció passa sobretot en un
jardí i un soterrani de les Cases Barates de Banyoles.

Memòries
Aquest llibre són les memòries de Josep Montañà, que durant 40 anys va
ser “hermano” de La Salle (congregació de les Escoles Cristianes). Després
va penjar els hàbits, va formar una família i va venir a viure a Banyoles, on
va ser el primer director de l’Institut de
Batxillerat de Banyoles. Entre altres
aspectes de la seva vida, descriu la
seva participació en la creació d’aquest l’Institut, com a
Secció Delegada de l’Institut de Girona.
Viatge cap al no-res. Dibuixos i haikus
El pintor i escultor Jordi Bosch - Barraca ha elaborat un llibre que és una
autèntica obra d’art. Està format per
64 dibuixos en blanc i negre, molt evocadors, cadascun d’ells acompanyat
d’un haiku o poema breu, en català, castellà i anglès.
L’obra és fruit de les experiències viscudes per l’autor en
les seves expedicions d’alta muntanya a la serralada del
Karakorum, entre 1988 i 2015.

No sóc racista, però...
Mai no s’ha rebutjat tant el racisme
com als nostres dies. Però, malgrat
tot, continua present a la nostra societat. Matthew Tree, amb una mirada
lúcida, presenta «un manual per les
persones de pell pàl·lida», trenca una
sèrie de tòpics tan generalitzats com
falsos sobre el racisme i ajuda al lector a desfer-se de qualsevol rastre de
racisme que pugui tenir.

No facis plans.
Els homes de la meva vida
Segona novel·la de la banyolina Carme Ferrando. A través de la història
de la protagonista, la Teresa, l’autora
reconstrueix la vida de moltes dones,
que en el seu moment no han pogut
prendre les seves decisions, víctimes
del patriarcat, de “l’home de la seva
vida”. Amb un rerefons de reivindicació feminista i un toc d’humor, la novel·
la és un cant d’esperança i empoderament femení.

Arrelats
Els autors d’aquest llibre, Xavier Cortadellas, Judit Pujadó i Ignasi Revés,
han recorregut Catalunya buscant i entrevistant les famílies més antigues de
Catalunya que porten segles vivint a la
mateixa masia. Entre aquestes famílies trobem els Plana-Rovira, presents
a Sant Miquel de Campmajor des de
l’any 1182: vint-i-nou generacions a la
mateixa vall. Xavier Cortadellas conversa amb Jordi Plana-Rovira i repassen la història familiar.

Blau
Primera novel·la d’Assum Guardiola,
que va quedar finalista del premi Just
M. Casero 2019. El retrobament de
dues amigues, la Laura i la Ruth, fa
present el record d’una amiga comuna
morta, l’Abril, que va marcar profundament les seves vides, i les porta a recordar un viatge inoblidable a Eivissa
i a reviure els fantasmes que guardaven. És una reflexió sobre el pas del temps, l’amistat i la
manera com gestionem les pèrdues.
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Psicomúsica, lletra i solfa
Carles Hereu és, tal com ell mateix es
defineix, «psicòleg d’ofici i vocació, i
músic de vocació: psicomúsic». I ens
presenta un llibre molt personal, amb
dues parts: lletra i solfa, és a dir, uns
textos de contingut psicològic que es
relacionen amb una cançó o música
instrumental. El llibre, doncs, incorpora
un cd que conté 15 gravacions. És una
reflexió que gira, com explica Jaume Boix en el pròleg,
entorn de la professió de viure.

23 D’ABRIL SANT JORDI
Vine a la nostra parada
de llibres a la Plaça Major
on hi trobaràs totes les novetats!!

Sant Jordi
Dia del Llibre

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

OBRIM DE DILLUNS A DISSABTE, MATÍ I TARDA

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!

Joan Anton Abellan

PUNT DE MIRA

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

els vells de l’asil sufragat pel la Comissió. A partir de
llavors i fins l’esclat de la Guerra Civil serà un costum
que es repetirà cada any, juntament amb el de regalar
un llibre, tal i com deia el diari Avant de 1935: «[...] gairebé tothom en aqueix dia, sol adquirir algun llibre; uns
per atzar, altres premeditadament [...]».
Tindrien que passar quasi bé un quart de segle per que
la festa tornès a agafar força. I això passarà a partir
dels anys seixanta en que la mateixa es convertirà en
símbol d’un incipient catalanisme, de manera que ja a
finals de la dècada la festa estava totalment recuperada, tal com deia la revista Horizontes de 1967 que
començava dient «ho bonic que és veure una noia amb
una rosa i un llibre a la ma, que són els presents autèntics dels enamorats catalans» per afegir que «procurem
obsequiar a la nostre estimada, amb l’inútil però meravellós regal d’unes roses i si les acompanyem d’un
llibre, que no sigui un llibre de cuina, ni de qualsevol
altra tècnica, sinó de poesia o de literatura».
En un començament, els llibreters es conformaven en
exposar als seus aparadors les novetats bibliogràfiques, però el 1970 ja es parla de parada de llibres i
roses a la «Plaza de España» i uns anys més tard ja es
parla de «gran animación con motivo del dia del libro»
amb parades de llibres i discs, però encara no de roses,
com diu Horizontes l’any 1976 «no s’entén que per la
Diada de Sant Jordi només es vegin parades de llibres
i en canvi no se’n vegi cap de roses».
Finalment el 1977, dos anys desprès de la mort del
dictador, a la plaça major ja es venien llibres, roses i
banderes catalanes.
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La Diada de Sant Jordi
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C. Bassa del Cànem, 38 · Banyoles · Tel. 972574440 · www.obrimatic.es

JARDINERIA

Consells per la sembra de rosers
La millor època per sembrar les teves roses és tan
punt comença la primavera, quan encara el terreny
està humit i el clima fresc. Les arrels podran adaptar-se millor, ja que les condicions són perfectes pel
seu desenvolupament inicial.
La rosa és capritxosa i té un etern romanç amb el sol,
de manera que a l’hora de sembrar és important triar
un lloc assolellat que rebi com a mínim sis hores de sol
directe cada dia.
Si voleu sembrar més d’un roser, cal deixar un espai
prudencial entre aquests per tal de que puguin respirar
i estendre les seves branques.
Assegureu-vos de que el terreny estigui humit, que la
terra sigui nova i fèrtil, i que els rosers rebin prou aigua, sobretot en els primers mesos.
Cal mantenir el terreny net i eliminar les herbes dolentes i enfiladisses. El roser, per desenvolupar-se i
florir bé, necessita tots els nutrients que la terra li pugui
oferir. Plantes que neixin amb massa proximitat poden
treure-li aliment i espai d’arrel.
A la rosa li agrada que li eliminin les branques seques,
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les flors ja marcides i les fulles velles. Cal fer aquesta
poda de forma consistent, sempre amb un tall ferm
i inclinat d’uns 45 graus quan es tracti de branques
seques.

MOTOS, BICICLETES, JARDINERIA I LLOGUER DE MAQUINÀRIA

OFERTES DE PRIMAVERA

Ofertes i
promocions
en motos
Tallagespes

Disponibilitat en molts models de bicicletes!

CONCESSIONARI

OFICIAL

Av. Països Catalans, 93-95 · Banyoles · Tel. 972 57 02 61 · www.xumibikes.com · www.tallercanxumeia.com
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Accessoris
per motos
i bicis

PVC, ALUMINI I VIDRE
SISTEMES DE CONTROL SOLAR

AUTOMATISMES

TANCAMENTS EXTERIORS

DOMÒTICA I CONTROL D’ACCÉS

Cortina de vidre

Finestres de PVC - Fusta

Pèrgola bioclimàtica

Porta seccional

Porta automàtica
Tanca i porta de jardí

Persiana apilable i orientable

Porta d’entrada

Contra finestra

C/ Sant Andreu, 4 · Porqueres · Tel. 972 090 620 · 669 038 981
info@finestra.cat · www.finestra.cat

EL MIRADOR DE LA LLAR

Llibreries i prestatges
La llibreria és un moble central en una llar. Molt
versàtil i fàcil d’adaptar a les diferents dimensions
de l’espai, és el suport ideal per ordenar i exposar
llibres i objectes decoratius.
EXPOSICIÓ I ORDRE

Quan es tracta de mantenir l’ordre, la llar pot tenir
un aliat incondicional: llibreries, baldes i prestatgeries es configuren com a especialment útils en
habitacions petites i mitjanes. Són fàcils d’instal·
lar í resulten, per si mateixes, molt decoratives.
CLAUS PER A LA SEVA UTILITZACIÓ

Abans de decidir-se per una llibreria s’ha de tenir
en compte on es vol situar. En funció de l’espai i de
la paret on es desitgi situar, és possible optar per un
model fabricat amb unes mides determinades, o bé
per fer-la a mida perquè s’adapti a l’espai disponible.
CALCULAR EL PES

EN QUALSEVOL LLOC

Una de les grans avantatges d’aquests mobles és
que es poden instal·lar en pràcticament qualsevol
lloc. Així, les prestatgeries disposades en L són
ideals per a aprofitar cantons i les baldes volades
treuen partit als buits de les parets. Un bon lloc
per a posar unes prestatgeries sense llevar espai a l’estada és sobre les portes o a 15-30 cm
del sostre ocupant tot el perímetre de l’estada.

coher

INSTAL·LACIONS

USOS DECORATIUS

A més de l’evident funció d’emmagatzematge, les
llibreries i prestatgeries poden ser un bon recurs
per a dissimular irregularitats arquitectòniques encaixant-les en raconades, tapant parets tortes o
integrant un pilar. Si el defecte és molt evident, és
molt pràctic utilitzar dissenys habilitats amb la part
posterior. Les llibreries es col·loquen també sovint com a element separador entre dos ambients
d’una mateixa estada.

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

TELÈFON: 972 57 31 56 - 627 41 63 61 - C/ Hospital, 3 (costat Plaça Major) - BANYOLES
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Un element menys visible però igual d’essencial a l’hora de triar el moble és valorar el pes que
hauran de suportar les baldes. En la capacitat de
càrrega influeixen el grossor del material i la distància entre suports; així, com més llarga sigui la
balda, més probabilitats hi haurà de que es dobli.

Ajuntament de Banyoles
Àrea de Comunicació

INFORMACIÓ MUNICIPAL

Ràdio Banyoles guardonada als premis
Carles Rahola de Comunicació Local
El programa “Sense fronteres” de Ràdio Banyoles guanya el premi al Millor treball de ràdio als premis
Carles Rahola. El programa conduït per Martí Masó i Jordi Ros va ser premiat en la XIII edició dels guardons, que també han reconegut la web de l’emissora com a finalista en la categoria d’informació digital.
manera tranquil·la de difondre viatges i cultures”.
En el moment de recollir el premi, els conductors
del "Sense fronteres", Martí Masó i Jordi Ros, Varen agrair la possibilitat que els brinda l’emissora i
destacaren que el programa els permet viatjar de
Banyoles al món a través de la ràdio.
Els Premis Carles Rahola de Comunicació Local
també han reconegut enguany la web de Ràdio
Banyoles com a finalista en la categoria de Millor
informació digital.
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PREMIS CARLES RAHOLA
El programa “Sense fronteres” de Ràdio Banyoles
va ser guardonat amb el premi Miquel Diumé al
Millor treball de ràdio als XIII Premis Carles Rahola
de Comunicació Local de la Diputació de Girona i
el Col·legi de Periodistes. Els guardons, es varen
lliurar aquest passat mes de febrer en un acte presentat pel periodista Marc Giró, i en ell varen reconèixer el programa “per la bona feina de producció i pel bon plantejament, que combina diferents
punts de vista i permet una bona divulgació. Una

CELEBRACIÓ DEL 31 ANIVERSARI
D’altra banda, Ràdio Banyoles va realitzar recentment un dinar per celebrar el 31è aniversari de
l’emissora (11 de març), amb els responsables, el
personal i els col·laboradors en els diferents programes de l’emissora municipal.
En l’esmentat dinar de col·laboradors es va aprofitar per fer un reconeixement i homenatge a els
col·laboradors radiofònics Baldiri Bramon, Miquel
Rustullet, Jordi Xena, Josep Gifra, Esteve Sarquella i Xavi Puigdemont, que fa més de 25 anys que
col·laboren a l’emissora en diferents tasques i programes de Ràdio.

Estiu i hivern
s’està al teulat;
fred ni calor
no ha sentit mai.
Amb una lletra al darrera
i un aliment al davant,
per tota bona cuinera
és útil i interessant.
Sóc dolç i rodó
i em diuen que sóc tort.
A taula em diuen bo,
i em mosseguen ben fort.
No és republicà,
porta barretina
i el veureu content
quan es fa de dia.

En fan els paletes,
fusters i enginyers
músics i arquitectes
marins i barbers.

Solucións: El parallamps · La paella · El tortell · El gall · Les escales

ENDEVINALLES CATALANES

RESTAURACIONS JAUME

CADIRA DE CAOBA GIRATÒRIA I RECLINABLE. ANYS 40.
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

Ens plau comunicar-vos que a partir d'ara totes
les persones celíaques teniu un lloc on poder anar
a comprar menjar per emportar:
a Rostisseria el Matiner som un establiment
acreditat per l'Associació de Celíacs de Catalunya.

Ens trobareu els dimecres
al Mercat Setmanal de Banyoles,
(a la Plaça Rodes davant de Can Magrill)
i dissabtes, diumenges i festius
al Parc de La Draga,
(davant de la Zona Infantil).
Encàrrecs:

Productes:
Pollastre a l’ast · Galta de porc · Castelló · Botifarra · Patata a l’ast
Patates braves i fregides · Croquetes...
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Per encàrrec el dia abans:
Ànec · Conill · Espatlla de xai
Ens podeu trobar a:

el_matiner

LA RECEPTA

Ànec a la catalana
Ingredients (per a 6 persones)

1 ànec, 3 cebes, 2 tomàquets madurs, 1 got d’aigua
o brou, 3 peres, 1/2 l. de vi ranci, 2 cullerades de mel,
30 g de pinyons, panses, ametlles i prunes, picada de
fruits secs, 1 branca de canyella, farina, sal i pebre.

Peleu i bulliu les peres tallades per la meitat uns
15 min amb el vi ranci. Reserveu les peres i el vi.
Talleu l’ànec a quarters i salpebreu-lo. Deixeu-lo
coure 30 min. Retireu l’ànec del forn i reserveu-lo
sense el greix que haurà anat deixant. Del greix
sobrant, reserveu-ne tres cullerades i sofregiu-ho
amb les cebes fins que siguin transparents. Afegiu-hi els tomàquets ratllats, les pomes pelades i
tallades a daus i la meitat de les prunes. Quan el
sofregit estigui daurat, afegiu-hi una copa del vi sobrant de bullir les peres i una cullerada de farina i,

quan sigui cuita, ruixeu-ho tot amb dos cullerades
de brou i deixeu-ho al foc 5 min més. Passeu-ho
tot pel passapuré i torneu-ho a posar a la cassola juntament amb l’ànec. Deixeu-ho coure durant
1 horeta a 180ºC fins que l’ànec quedi tendre. Els
últims 10 minuts, afegiu-hi les peres, els pinyons,
les panses i la resta de prunes, que haureu escaldat amb aigua bullint.
Poseu-hi també les dues cullerades de mel i la
branca de canyella. Acabeu-ho amb una picada
d’ametlles, pinyons i carquinyolis.
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Preparació

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

C/ Colom, 53 Porqueres
Tel. 972 66 49 38 · 620 55 48 37
soniaperruqueria0518@gmail.com
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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

POSTRES

Pastís de Sant Jordi
Ingredients

150 gr de farina, 6 rovells d’ou, 1 ou sencer, 3 clares d’ou,
1 branqueta de canyella, 100 gr de sucre, ratlladura de llimona, 50 gr de farina tamisada, mantega, 10 dl de nata,
2 peces de xocolata per desfer, melmelada per decorar.

Preparació

Per fer la base del pa de pessic, barregem el sucre,
els rovells d’ou i una cullerada de mantega fins a
obtenir un color homogeni. Muntem les clares a
punt de neu, afegim els rovells i el sucre, i amb un
colador afegim la farina tamisant-la a poc a poc.
Quan estigui tot ben lligat en una massa compacta, untem una safata amb mantega i empolvorem
amb farina perquè no s’enganxi i la posem al forn
a 180 º C durant uns 8 minuts només encenent la
part de baix. Un cop cuita la massa, la tallem en
tres trossos, calculant-ne 3 per al muntatge final.
Aquestes planxes les remullem amb un almívar.
Fem l’almívar coent el sucre amb aigua fins que es
desfaci (uns 10 minuts a foc mitjà).

Seguidament muntem la nata amb una mica de
sucre, i també la trufa (barrejant la nata amb la
xocolata). Per a la crema, posem el rovells d’ou,
el sucre i unes gotes de llimona en un cassó, una
branqueta de canyella, i remenem mentre la portem a l’ebullició. Un cop feta i deixada refredar,
escampem la crema sobre la planxa superior i ja
podem muntar el pastís: la planxa de base la cobrim amb la trufa amb una mànega pastissera, la
segona planxa la cobrim amb la nata, i finalment la
planxa superior amb la crema. Posarem el pastís a
la nevera almenys 1 hora perquè agafi consistència. Podem decorar el pastis amb una rosa dibuixada amb melmelada.

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

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

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

Entrevista a Jordi Galofré,
Josep Grabuleda i Xavier Crehuet,
autors del llibre El catalanisme a Banyoles

A Banyoles, i en general al Pla de l’Estany, el
catalanisme ha anat variant?
Aquest llibre presenta la història del catalanisme a
Banyoles des dels seus orígens, amb l’empremta
deixada pel moviment de la Renaixença en diversos àmbits de la vida banyolina (la premsa, el teatre, l’excursionisme, el cant coral o el sardanisme),
continua amb la mirada a l’inici del segle XX, per
la Segona República, per l'estudi del període franquista, per la recuperació de l’autonomia i, acaba,

amb el creixement del sentiment independentista
entre la població. Alhora, es repassa la situació
de la llengua catalana i la cultura catalana durant
aquests 150 anys, i el treball de moltes associacions banyolines per mantenir-la.
Hi ha moltes sorpreses al llibre?
Moltes sorpreses i la gent que ja l’ha comprat ens
diu que és un llibre que el tenen de referència i de
consulta. Som una de les comarques més independentistes de Catalunya però nosaltres creiem que
precisament per això cal que aquest moviment sigui ben format i que per exemple, tothom conegui
qui va ser el primer independentista de Banyoles
i la seva història. Nosaltres l’expliquem: es tracta
d’en Josep Esparch i de Ameller.
En aquest llibre, editat per Rigau Editors, hi trobareu molta informació i fotografies i serà sens
dubte una bona opció per regalar per aquest
Sant Jordi.
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Per què cal llegir el Catalanisme a Banyoles?
Per què repassa tota la història del catalanisme
a Banyoles, són 150 anys de personatges i successos fins arribar a ser la capital de comarca més
independentista de Catalunya. Sant Jordi està banyat de catalanisme, i després d’aquests anys del
Procés, volem explicar certeses, les coses com
són, fugint de les opinions. És la realitat del catalanisme i de l’independentisme al Pla de l’Estany.

PROMOCIÓ!
Posa’t en forma
amb el Club!
Paga la matrícula en 48 mesos
i sense interessos!*
Soci titular: 24,38€/mes
Soci titular+beneficiari: 36,25€/mes
Soci beneficiari (màxim 24 mesos): 23,75€/mes

EMR 30

* A partir de l’1 d’abril i vàlid fins al 30 de juny de 2022
Passeig Antoni Gaudí, 3 (Banyoles) - 972 57 08 59 - secretaria@cnbanyoles.cat

Foto: J.M. Mateu · Text: El Mirador.

FOTO RETRATS

La Passió de Banyoles

Durant les dècades de 1940 i 1950, La Passió de Banyoles va tenir molta repercussió a l’escena teatral i artística
de la comarca. Per fer-ne publicitat, vestits a l’ús, Jesucrist i altres actors varen anar a l’estany amb el senyor Mateu
per recrear algunes escenes i fer-se unes fotos promocionals.

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

Lloguer de camió cistella

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

Hores convingudes

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

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

Tel. 972 57 50 50 - 676 19 14 83

CARNISSERIA
BANYOLES

C愀爀n猀 h愀l愀l 愀mb l愀 m椀ll漀爀 qu愀l椀琀愀琀/瀀爀攀u
瀀漀ll愀猀琀爀攀, x愀椀, v攀d攀ll愀⸀⸀⸀
䄀l椀m攀n琀愀挀椀ó, 琀攀, 挀愀fè猀, 漀l椀, ll攀琀, 椀漀最u爀琀,
qu攀f椀爀, b愀琀u琀猀, f爀u椀琀猀 猀攀挀猀, 攀猀瀀è挀椀攀猀,
愀爀爀ò猀, ll攀最um猀, 瀀愀猀琀攀猀, b攀最ud攀猀
椀 爀攀f爀攀猀挀猀, 挀漀n猀攀爀v攀猀⸀⸀⸀
Qu愀l椀琀愀琀, b漀n 瀀爀攀u 椀 b漀n 猀攀爀v攀椀⸀
Per encàrrecs: Tel. 678 37 22 56

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

pablopenabad72@gmail.com

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

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

VI DE MALVASIA

POL

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

Venda i reparació de calçat

Restauració -

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

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

La malvasia és un vi dolç elaborat a
partir d’alguna de les varietats de raïm
conegudes com malvasia. Normalment, és un vi licorós blanc, dolç, olorós i d’alta graduació.
Es produeixen, amb forts aromes, vins
de malvasia de taula blancs o de color
torrat, i més rarament negres. També
vins de postres i generosos. De vegades s’usa el raïm malvasia com a part
d’una barreja, com passa amb el vi
sant italià.
Està documentat des del segle XII,
però segurament és anterior. En l’Edat
Mitjana es creia que tenia propietats
medicinals i tonificants. La novel·la Tirant lo Blanc ho esmenta en les seves
pàgines. Els vins de malvasia es produeixen a moltes zones de la mediterrània principalment a Itàlia, Eslovènia,
Croàcia, Còrsega o a la Península
Ibèrica.
A Catalunya és famosa la malvasia de
Sitges, que és una varietat de malvasia tradicional d’aquesta ciutat i de la
seva comarca.

SERVEIS

Visita la nostra web: www.fondalapaz.es

BUNYOLS DE FORMATGE

Una excel·lent pasta seca salada en
forma de bunyol, per als aperitius.
Ingredients
(per a unes 12 persones)
100 g de mantega
2 ous
75 g de formatge gruyère ratllat 250 g
de farina passada pel sedàs 1 culleradeta de llevat en pols
llet (la quantitat que admeti)
1 pols de sal, oli.

Av. Països Catalans, s/n. 663 122 727

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

Elaboració
En un recipient barregeu la mantega
prèviament ablanida amb els ous batuts. A continuació, incorporeu-hi el
formatge, la farina i el llevat. Al final,
afegiu-hi la llet necessària, freda o tèbia, per obtenir una pasta manejable
que no s’enganxi als dits; afegiu-hi
més farina, si és necessari. Estireu
la pasta amb un rodet sobre un marbre enfarinat, deixeu-la d’uns quants
mil·límetres de gruix i talleu-ne tires
d’un centímetre d’ample i de set o
nou de llarg. Formeu uns bastonets i
retorceu-los sobre ells mateixos. Fregiu-los amb oli abundant, força calent.
Un cop fregits, escorreguts i freds, si
voleu, els podeu empolsar molt lleugerament amb sal. Son bons sobretot
acabats de fer.
Jaume Fàbrega

Entrepans freds i calents.

PLATS COMBINATS · ESMORZARS I BERENARS

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
C伀一S吀刀UCC䤀Ó 䤀 䴀䄀一吀䔀一䤀䴀䔀一吀 䐀䔀 J䄀刀䐀䤀一S
S䤀S吀䔀䴀䔀S 䐀䔀 刀䔀G - G䔀S倀䄀 䄀刀吀䤀F䤀C䤀䄀L
V䔀一䐀䄀 䐀䔀 倀L䄀一吀䔀S

C/ J漀愀n 䴀愀爀愀最愀ll, 38 - 倀伀刀QU䔀刀䔀S

Tels. 616 45 10 21 · 629 75 95 77

ELECTRODOMÈSTICS

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

Salut i Bellesa
Hores convingudes
NO TANQUEM AL MIGDIA

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

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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Bars - Cafès

Menús diaris i festius.
Menjars per emportar.
Habitacions amb bany.

Home - Dona - Nens

MARTA OLIVER
PERRUQUERIA I ESTÈTICA

19é Aniversari
Gràcies a tots vosaltres!

Tendències 2022
Ja arriba el bon temps
i és l’hora de fer un bon canvi!!
Els clàssics que no passen de moda,
el tall “bob” que trobem en diferents estils:
llargs, mitjos, curts, llisos,
ondulats, degradats, de puntes...
El tall “pixie”, l’opció del cabell més curt,
el “pixie” llarg, i els cabells arrissats amb serrells,
que també donen molt de joc al tallat...
Colors subtils, rossos amb diferents matisos,
avellana, mel, caramel, castany càlid, xocolata...
I el tall masculí que ve amb totes les mides:
curts, molt curts, mitjos, llargs...

Anima’t

i renova’t!!

Pl. President Companys, 4 · Tel. 972 57 00 75 · PORQUERES · perruqueriamarta@hotmail.com

Horari: de dimarts a dijous de 15h a 20h. Divendres de 9h a 20h.
Dissabte de 9h a 17h. Hores convingudes · Dissabte 16 d’abril, tancat.

MIRA*DONA

Primeres tendències Primavera 22
VERD, EL COLOR QUE DOMINA
Si la primavera passada el rosa ho va inundar tot (de fet, encara està molt present), aquesta temporada el verd es converteix
en el veritable protagonista. Però no qualsevol verd, enguany
es porta el verd esperança (o maragda, segons es miri). Aquesta primavera el verd es converteix en el color protagonista de
totes les col·leccions. A més, resulta súper afavoridor, amb independència de quin sigui el teu to de pell. Es ideal portar-lo
en una brusa amb texans, en un look informal, o per apostar
per una túnica per anar a la platja o per algun vestit per en els
teus esdeveniments de primavera.
COLORS VITAMINA
No podem obviar una altra de les tendències més top de la
temporada: els colors vitamina, que es caracteritzen per ser
tons súper cridaners i atrevits i que només veure'ls ja et contagien d'energia. Tonalitats súper àcides com el rosa fúcsia, el groc
llimona, el verd menta o el taronja s'apoderen de les peces
aquesta primavera. Adéu a la sobrietat de negres i camel, la
clau és omplir tots els looks de color, en solitari o barrejar-los
amb altres colors trencadors, com el mateix rosa. Per això els
colors vitamina ho han inundat tot, fins i tot peces tan sòbries
com les americanes, que amb aquest toc de color ens recorden
bastant les americanes que es portaven als anys vuitanta.
PANTALONS AMPLES
Heretada també de la pandèmia, l'estètica "comfy" segueix
estant molt present a la indústria de la moda. Per això els
pantalons, a més de ser de colors, també vénen amples. I no
només per la comoditat: aquesta primavera estem vivint una
regressió a l'estètica dosmilera i això s'aprecia també en el tall
dels pantalons. Això sí: es presenten en una versió molt més
afavoridora i renovada.

VESTITS CAMISERS I CAMISES
Els vestits camisers sempre ens han acompanyat, fent el seu
acte d'aparició tant bon punt arriba la primavera. Però ull:
aquesta temporada semblen tenir molta més força i pes per
a les noves col·leccions. L'estètica "comfy" (confortable) continua estant molt present, però ara ja es combina amb l'estil
més "glam". I una de les millors maneres de fer-la vestit és
apostant per les camises i pels vestits camisers com a bàsic de
primavera, amb camises d'estampats de foradets i també amb
estampats pujats de color.
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TEXANS CARPENTER
És en aquest context en què apareixen els texans de fuster (“carpenter” en origen). Amb el tir molt alt aquets texans mantenen
els camals rectes dels wid leg, però en una versió força més
reduïda. En aquest sentit, prenen la comoditat de l'amplada,
però la fan més pràctica i funcional pel dia a dia. Revisió dels
pantalons de treball de fusters, pintors i lampistes, els texans
"carpenter" presenten unes àmplies i generoses butxaques que
li donen un toc molt original i pràctic a la peça.

MADEROTERÀPIA
És una tècnica natural
no invasiva que es basa
en un massatge
realitzat a base
d’instruments de fusta.
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És un tractament natural
que s’utilitza per reduir
el volum, millorar
la cel·lulitis, remodelar,
reafirmar i drenar el cos.

Ja tenim la
Nova Col·lecció
Primavera Estiu 22

TALLES DE LA 40 A LA 60

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

Foto: M.A. Brugada · Text: Pep Boix.

RETRATS AMB MEMÒRIA

Bunyols per Setmana Santa
Per les celebracions de Setmana Santa és costum fer i obsequiar amb els populars bunyols a família,
amics i coneguts. En aquesta imatge dels anys 50, veiem als propietaris i operaris de la botiga Sastreria
Palmada de
Banyoles (alies
Can Llorà),
situada a sota
les voltes de
la Plaça Major.
En primer pla
veiem Isidre
Palmada i a
darrera Pere
Palmada i
família i els
treballadors
de la popular
botiga
celebrant
amb bunyols
i
i moscatell
la Diada de
la Festa i
Processó
dels Dolors
de Banyoles.

TENS 70 ANYS?

Si has nascut el 1951-1952,
vine a celebrar-ho!
Guarda't el 7 de maig i gaudirem!
Sortida de Banyoles a les 7:30 h.
direcció Llançà.

Dinar a Llançà: Entremès, paella,
fritada de peix i pastís.
Begudes, copa de cava, cafè.
Tornada a Banyoles.
PREU: 60 Euros
Truca al 620 958 451
i apunta-t'hi ! (Joan Solà)
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• Esmorzar de sardinada.
• Sortida cap el port de Roses.
• Viatge en barca fins a Cadaqués.
• Tornada a Roses.
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c/ Can Planes, s/n |17160 Anglès (Girona)
Tel. 972 42 01 07 | info@impremtapages.com

EL COSTUMARI

Text: Pep Boix · Foto: J.M. Mateu.

Els manaies
Els “manaies”(anomenats també armats o romans en altres indrets), formen part indissociable del
costumari festiu de la Setmana Santa. Amb les seves formacions i al pas que marquen cornetes i tambors,
participen
en les
processions o
acompanyen
altres actes
litúrgics o
culturals.
En aquesta
foto dels anys
50’ veiem
el Manípul
de Manaies
de Banyoles
desfilant per
Mas Palau
amb les seves
armadures
ben relluents.

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

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

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

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

FESTA DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS 2022

Activitats del Manípul

FESTA DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS
Divendres 8 d’abril, 19h. Plaça de les Rodes.
Sortida del Manípul de Manaies de Banyoles per
acompanyar als pendonistes al temple parroquial.
13h i 20h. Missa a l’església de Santa Maria.
19h. Missa a la Parròquia de Sant Pere.
PROCESSÓ DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS
21h. Davant l’Església de Santa Maria.
ITINERARI: c/Església, Pl.Teatre, Escrivanies, Pl.Font,
c/Major, Pl.Major, Àngel Guimerà, Països Catalans,
Plaça Turers, c/Canal, Plaça Estudis, c/St.Martirià,
St.Antoni, Pl.Santa Maria i acabament dins l’església.
Després, a la Plaça de les Rodes, lliurament de
premis dels concursos populars i dels guardons
als manaies.
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Església de la Sagrada Família. Plaça Rodes, 28.
Exposicions del 18è. Concurs de Dibuix i Pintura
i del 9è. Concurs de fotografia digital.
www.manaiesbanyoles.cat
Dissabte 2 d’abril, 18h. VIII SPQRtida Jove.
Concentració davant l’Església de la Plaça Rodes.
Diumenge 3 d’abril. Sortida a Manresa per el
20è aniversari-refundació dels Armats de Manresa.
Dilluns 4, dimarts 5 i dimecres 6 d’abril, 20h.
Tridu preparatori i Missa a l’Església de Santa Maria.
Dimecres 6 d’abril, 20h. A l’església de Santa Maria.
Missa pels difunts del Manípul de Banyoles.
Dijous 7 d’abril, 19:30h. Lliurament dels pendons
en els domicilis dels pendonistes d’enguany:
El de la Congregació, a la Sra. Dolors Santaló i Pons.
El de la Germandat, a la Sra. Lídia Casellas i Roura.

A partir d’ara iniciem classes
d'exercici pre i postpart en grups reduïts.
Informa't a la recepció del centre.

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

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

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

c/ Josep Tarradellas 2, Baixos 2 · Banyoles
Tel. 972 58 25 94 · 660 298 910
info@compasbanyoles.com
www.compasbanyoles.com

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

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

per Salvador Duran

CRÒNIQUES D’AHIR

La Congregació de la Mare de Déu dels Dolors fou
fundada al convent del Puig de Sant Martirià l’any
1729. El 1808 el convent es trasllada a la Vila (Plaça
Estudis) on cada any la processó hi para uns moments
per resar. Segons explica Mossèn Constans, al
1849 va constituir-se a Banyoles “La Germandat
o Montepio de la Mare de Déu dels Dolors” com
a societat de socors mutus per fomentar la caritat
i la solidaritat entre els seus socis majoritàriament
treballadors. Celebrarien la festa patronal la diada
dels Dolors i s’integraren corporativament a l’Ofici i a
la Processó. Això contribuí a una més ampla difusió
del culte a la Verge Dolorosa entre tota la població.
A l’inici del S. XX, la Processó dels Dolors tenia una
estructura si fa no fa com la d’avui. La malpensada
del 36 cremà les imatges i tots els símbols. Havíem
de començar de zero gairebé. L’any 1946 es va
estrenar la nova imatge de la Mare de Déu, de
l’escultor Bohigues. Gràcies als esforços de molta
gent, la Processó avui torna a tenir l’esplendor dels
seus millors temps.
L’encapçalen 123 manaies, seguits per la Creu
Processional, darrera la qual comencen dues fileres
d’homes i dones, portadors de ciris, al mig una
renglera de vestes i infants abillats amb vesta negra
sense caputxa i adornats amb lluentons, portant
els símbols de la Passió. A continuació trobem la
Creu dels Improperis, el pas de les dones i el penó
de la Germandat, acompanyat dels familiars del
pendonista i la Junta de la Societat i encapçalat
per la orquestra, segueix el Sant Crist amb els
portants tradicionals., l’agrupació coral del Centre
Excursionista, el penó de la Congregació, la Junta,
i el clero que acompanya la imatge de la Mare de
Déu. En un principi, tots els portants eren del Terme,
circumstància que s’ha anat seguint en el decurs
dels anys. Darrera la Verge ve una altra orquestra
i tanquen la processó membres de la Junta de la
Congregació i uns quants voluntaris per tal que
darrera la Verge no quedi sense gent.
La diada dels Dolors a casa nostra, malgrat ser un
dia de treball, és una festa mariana viscuda pel
poble que forma part d’un conjunt que ens dignifica
a tots, ja que és el gruix dels banyolins els que hem
preservat aquesta tradició al llarg de tants temps.
La majoria per la fe, i d’altres, també lloables, per
respecte i amor al nostre patrimoni festiu i cultural.
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La Processó dels Dolors

Banyoles
TEATRE MUNICIPAL DE BANYOLES
Divendres 22, 20h. El somni d’una nit d’estiu,
de W. Shakespeare, Cia. Els Pirates.
AUDITORI DE L’ATENEU
Dissabte 2, 20h. Concert: Néstor Zarzoso, tangos.
Diumenge 3, 17h. Cinema familiar:
La meva setmana extraordinària amb Tess.
Dijous 21, 20h. Cinema documental: Rock per mil.
Dissabte 23, 20:30h. Música: Jaume Pla, Mazoni.
Dijous 28, 20h. Presentació llibre del crític musical
Ignasi Julià: “Linger on the Velvet Underground”,
amb concert de Pascal Comelade i Lee Renaldo.
Dissabte 30, 20h. Film Cicle Gaudí: “Mediterraneo”.
LA FACTORIA D’ARTS ESCÈNIQUES
Dijous 7, 20h. Mare de sucre, de Clàudia Cedó.
Diumenge 24, 12h i 17h. Espectacle familiar;
Tripula, de Farrés Brothers & Cia.
Divendres 29, 20h. Dansa; “No sin mis huesos”.
31 FIRA DE MANS UNIDES
Dissabte 9 d'abril, de 9h a 19h. A la Plaça Major
Fira d'objectes de segona mà i col·leccionisme.
83 FIRA DEL COP D’ULL
Dilluns 18 d’abril, tot el mati al Passeig Dalmau.
Fira d’antiguitats, brocanteria i col·leccionisme.
BIBLIOTECA DE BANYOLES
Dissabte 2, 12h. Contes en anglès:
Story time, amb Bny Language Corner.
Dissabte 2, 12h. A la Pesquera Gimferrer.
Cicle Vers l’Estany, recital poètic de Pol Guasch.
Dijous 7, 17:30h. Biblionadons.
Dimarts 19, 19h. Club de lectura al Darder.
Dissabte 23, 12h. L’Hora del conte.
De l’1 al 30 d’abril, Exposició: Àlbums il·lustrats.
ASTROBANYOLES
Divendres 1 d’abril, 20h. Al Darder:
Lliurament del 12é Premi Astrobanyoles
Dissabte 9, 19h. Tardes de ciència al Darder:
Com es detecta una nova partícula al CERN.
Convidat: Adrià Salvador Salas.
CLUB NATACIÓ BANYOLES
Dia 2, Waterpolo: Quarta jornada benjamí.
Dia 3, Waterpolo: Juvenil - CW Sant Adrià.
Del 8 al 10, Rem: Regata Trial selecció.
Dia 23, Waterpolo: Absolut - GeiEG.		
Dia 23, Waterpolo: Aleví - CN Sant Feliu.
Dia 30, Natació: 6a jornada lliga Infantil.
Dia 30, Rem: PAM Race Regatta.
DIA MUNDIAL DE L'ACTIVITAT FÍSICA
Dimarts 5 d'abril, 9:30h. Pavelló de la Draga.
Volta a l'Estany dins la campanya: La diversitat ets tu,
cuidem-nos la salut mental. Organitza: Taula de la
Salut Mental, Consell Esportiu i Consell Comarcal.
ART EN BRUT GALLERY
Fins el 30 d'abril, exposició de fotografia:
“Deep Inside” de Jaume Llorens.
“Micromundos” de Fernando Castillo.
Visita amb cita prèvia Tel. 606887933.

amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

MUSEU ARQUEOLÒGIC
Dies 2, 4 i 16, 11:30h. Visita al Parc Neolític.
Dissabte 2 , 17h. Visita guiada al Rec Major.
Dissabte 9, 17h. Vilauba en 3D.
Dissabte 16, 17h. Banyoles Medieval.
Divendres 15, 22h. Robatori sacríleg al Monestir.
Dissabte 30, 11h. Avui fem de neolítics.
MUSEU DARDER
Diumenge 3, 11h. Entrem al Laboratori de nàiades.
Dijous 7, 17h. Dijous Culturals, xerrada: El futur de
la llengua catalana depèn de tu, de La incorrecta.
Dissabte 9, 11h. Els exploradors de l’Estany.
Diumenge 10, 11h. Excavem els animals del passat.
Diumenge 17, 11h. Investiguem els mamífers.
Divendres 22, 19h. La biodiversitat del planeta.
Xerrada a càrrec de Dani Boix, biòleg.
Dissabte 30, 11h. En Blauet i el Follet (titelles).
Del 9 d’abril al 6 de juny, Exposició:
Les empremtes del passat, (Paleontologia).
Més informació: www.museusdebanyoles.cat
PRESENTACIÓ NOU LLIBRE
Dijous 21, 19h. A Santa Maria dels Turers:
Llibre: “Iconografia religiosa del Pla de l’Estany”
de Jordi Galofré, J.M. Massip i Miquel Rustullet.
A càrrec de Mn. Ramon Pijuan i Mn. Jordi Font,
i amb la presència dels autors del llibre.
LLIBRERIA L’ALTELL
Dia 1, En viu i en directe. Llibre: “L’altre món rural”.
Dia 2, 12h. Signatures Dia del Llibre Infantil i Juvenil.
Dia 5, 19h. J. N. Santaeulàlia, Nou llibre: “Something”.
Dia 13, 19h: Expo: “Viatge cap al no res”, de “Barraca”.
Dia 16, Matí de signatures amb diferents autors.
Dia 23, Sant Jordi a la Plaça Major i a la llibreria.
+ info activitats: www.laltell.cat
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS
Dissabte 2 d’abril, 22h. A la Sala El Tint:
1a Jornada de reflexió sobre el patrimoni
Cultural al Pla de l’Estany. Hi intervindran:
J.M. Bosch, Pere Freixas, Josep Grabuleda,
R. Lluch, P. Rovira, J. Rueda i Antoni Torres.
Tema: Les pintures murals de la Casa dels
Lleons de Banyoles: un patrimoni desconegut.
CONSELL ESPORTIU PLA DE L’ESTANY
Curs 21-22. Escola de tutor/a de joc. Per a majors
de 16 anys interessats en el futbol, l’educació
esportiva i l’arbitratge. Consulteu totes les
activitats continues comarcals i del Viatge
Esportiu Comarcal a: www.ceplaestany.cat.
OFICINA JOVE DEL PLA DE L’ESTANY
Serveis per a joves i entitats. Orientació educativa,
i laboral, participació, punt de Salut, aula d’estudi,
assessorament, formacions i tallers, informació sobre
ajudes i subvencions, activitats i espai per reunions.
GRUPS DE DEBAT P.E.C. BANYOLES
Dimarts 19 d'abril, 19:30h. Sala d'actes de l'Ajuntament.
Grup 1. El relat cultural de la ciutat.
Dimecres 20 d'abril, 19:30h. Al Museu Darder.
Grup 2. Els agents culturals locals.
Dimarts 26 d'abril, 19:30h. Al Museu Darder.
Grup 3. La proposta de valor de la ciutat.
Format presencial.
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AGENDA · ABRIL

abril

Dissabte 23
Nova hora
obertura
a partir 23:30 h

TALLER DE
BACHATA

Amb
GRIMALDIDANCE
Dj: LOREN_DJ

Diumenge 3
TAXI DANCERS

REplay+ANIMACIONS amb JORGE LARRY

Diumenge 10
FESTA DE LA LLUM
Diumenge 24

A les 11 l’hora màgica

ROSARIO + ESTOPA
Celebrem la diada de
SANT JORDI amb regals
LIQUIDACIÓ PER JUBILACIÓ

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

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

NOTÍCIES - CULTURA I ENSENYAMENT

El president de la DDGI, Miquel Noguer,
visita l’exposició sobre els ODS a l’Institut
Josep Brugulat de Banyoles
Una campanya de la Diputació de Girona i la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines desplega accions educatives per difondre els ODS als instituts. En aquest àmbit, un grup d’alumnes
del centre (els parlamentaris verds) han fet d’ambaixadors per explicar a la resta de companys les accions relacionades amb el projecte sobre els objectius de desenvolupament sostenible.
Miquel Noguer i Joan Fàbrega varen agrair als
alumnes la seva participació i el fet que donin a conèixer els ODS als estudiants i a tota la comunitat
educativa del seu entorn.
L’exposició s’estructura en cinc plafons, cadascun
referit a un àmbit d’acció dels ODS («Persones»,
«Planeta», «Prosperitat», «Pau» i «Aliances»).
A banda de l’exposició, el projecte promou altres
activitats paral·leles i propostes de sensibilització
per arribar a tota la comunitat educativa.

CAMPANYA D’ACCIONS EDUCATIVES
Aquest projecte s’emmarca dins la campanya
amb què la Diputació de Girona i la Coordinadora
d’ONG Solidàries desenvolupen diferents accions
educatives relacionades amb els ODS amb l’objectiu de difondre’ls entre vuit instituts de la demarcació. El projecte, realitzat a l’Institut Josep Brugulat de Banyoles juntament amb la Coordinadora
d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines, ha
treballat els ODS i l’Agenda 2030, i ha format un
grup d’alumnes que són els que dinamitzen l’exposició i l’expliquen a la resta de companys.
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EXPOSICIÓ A L’IES BRUGULAT
El president, Miquel Noguer, i el diputat de Desenvolupament Sostenible de la Diputació de Girona,
Joan Fàbrega, varen visitar el passat 18 de març
l’exposició sobre els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que han treballat els alumnes de 1r a 4t d’ESO de l’Institut Josep Brugulat de
Banyoles. En la visita al centre foren acompanyats
pel director del centre, Rafael Juanola, la coordinadora pedagògica, Núria Carandell, i pel vocal del
Secretariat de la Coordinadora d’ONG Solidàries,
Pau Lanao. I es varen reunir amb els alumnes que
han treballat els ODS al centre banyolí.

SOSTENIBILITAT I PARTICIPACIÓ
Miquel Noguer va comentar que «La Diputació de
Girona és una institució de referència en l’àmbit
de la sostenibilitat a les comarques gironines. Per
això despleguem accions educatives relacionades
amb els ODS a diferents instituts, en una primera
fase de la campanya, de la mà de la Coordinadora
d’ONG Solidàries». I va afegir que «Els alumnes
“parlamentaris verds” de l‘Institut Brugulat ens han
mostrat el seu treball i les activitats que han realitzat per dinamitzar l’exposició al seu centre educatiu i al municipi de Banyoles». Finalment els va
agrair la seva implicació en el coneixement i la difusió de la sostenibilitat.
A fi de motivar la participació i les bones pràctiques
en els centres educatius, es lliurarà un premi a tots
els instituts que hi participen i es donarà a conèixer
el treball realitzat a la ciutadania.

AGENDA · ABRIL
PORQUERES

ARA
RESERVES
ONLINE

13è aniversari
La teva imatge al teu gust

No tanquem els migdies
annairobertperruquers.cat

972 57 11 12
@annairobertperruquers

Pare Claret, 8 Baixos, 17820, BANYOLES

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...
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VINE A VEURE'NS!!

Pl. Major · Les Pedreres · Porqueres · 17834

ACTIVITATS PER SETMANA SANTA
Diumenge 10, 12h. A la plaça Major:
Missa de Diumenge de Rams.
Divendres 15, 21h. A la plaça Major:
Primer viacrucis teatralitzat a Porqueres.
BIBLIOTECA DE PORQUERES
Divendres 1, 19h. Presentació de la novel·la:
Passió per la vida i la llibertat, de Rogeli Nieto.
Dissabte 2, 12h. Visita a l’estudi Carles Fontserè.
Divendres 8, 19h. Cicle de cinema de dones:
Maudie, el color de la vida, d’Aisling Walsh.
Divendres 29, 19h. Club de cinema: pelicula:
La carta final, dirigida per David Hugh Jones.
Del 19 al 29 d’abril, Expo: Còmic infantil i juvenil.
REVETLLA DE SANT JORDI
Dijous 21, 19h. Presentació del llibre:
Catalanament, de La incorrecta.
Divendres 22, 17h. Hora del conte:
Bibliòfilus, l’amor pels llibres i la lectura.
18h. Premis 7è Concurs punts de llibre
i Concurs de Literatura Infantil i Juvenil.
19h. Espectacle per adults. Concert de
poemes musicats Gent de vidre, (Arannà).
A la tarda, les entitats del municipi us
oferiran llibres, tallers, inflables i jocs.
CASAL DE LA GENT GRAN
Dissabte 23, 14h. A Can Carreres
Dinar de Sant Jordi i seguidament ball
a càrrec d’Andreu de Roses.
Tiquets al Casal: de l’11 al 20 d’abril.
Preu: Socis 15 €. No Socis 20 €.
ACTIVITATS ESPORTIVES
CASAL ESPORTIU SETMANA SANTA
De l’11 al 14 d’abril. Edats: De P2 A 6è.
PETANCA · CAMPIONAT DE CATALUNYA
Diumenge 10, 9h. Pistes municipals.
FUTBOL SALA · CAMPIONAT COMARCAL
Dilluns 11, 15h. Al Pavelló. Categoria Infantil.
GIMNÀSTICA · CAMPIONAT INTERCOMARCAL
Diumenge 24, 9:30h. Al Pavelló
V SORTIDA CICLOTURISTA #ETERNKUBA
Dissabte 30, 10h.Plaça Major (43 km).
+ info: www.esportsporqueres.com
CENTRE CÍVIC
MINI-CÍVIC 2a JORNADA
Dissabte 1, de les 11 a les 13h.
RERE EL TELÓ · MÚSICA
Divendres 8, 20:30h. Gabriela Richardson.
DESFILADA DE MODA SOSTENIBLE
Dissabte 9, 18h. Tot seguit: Taula rodona:
la sostenibilitat en la indústria de la moda.
DANSA · POESIA VISUAL
Divendres 22, 20:30h. “Migrare”.
MONOGRÀFIC DEL MES
Abril: Tast de cervesa artesana.
+ info: www.centrecivicporqueres.cat

FONTCOBERTA
XXII FESTA DEL CARGOL
Diumenge, 24 d'abril, Festes de Primavera.
10h. Inscripció i seguidament concursos de cargols.
10h. 10a Trobada de Puntaires del Pla de L'Estany.
11h. Taller per pintar les cares dels nens.
11h. 18è Concurs gastronòmic de cargols casolans.
12:30h. 21a Mostra gastronòmica del cargol.
14:30h. Dinar popular. Tiquets 16€ adult, 8€ infantil,
fins dia 21 a La Brasa, Ca l'Àngel, C. Lidia i S. L'Estrella.
Inflables tot el dia. Tots els actes es faran al Pavelló.
Per reservar taula: festadelcargol@gmail.com
FESTIVAL RECÒNDIT DE FONTCOBERTA
Dia 10 d’abril, 12:30h. Capella M. de Déu de la Font.
Concert de: The New Raemon Duo.
Abans del concert: 9:30h. Ruta teatralitzada.
11h. Jocs i malabars. 11:30h. Tast de vins.
CERTAMEN LITERARI ALZINA RECLAMADORA
Dissabte 30 d'abril, 19h. Al pavelló de Fontcoberta
es farà el lliurament de premis del Certamen.
PRESENTACIÓ LLIBRE
Divendres 22 d'abril, 19h. Al Menjador de L’Escola:
“L'Ensenyament a Fontcoberta”, de Jaume Colomer.
25è aniversari de l'Escola Alzina Reclamadora.

ENTRENAMENT DE CICLISME
PERSONALITZAT PER TOTS ELS NIVELLS:
DES DEL CICLOTURISME A L’ALT RENDIMENT
AMB ÀMPLIA EXPERIÈNCIA I FORMACIÓ
EN TOTS ELS SECTORS.
NOU CENTRE I NOUS SERVEIS
PELS NOSTRES CLIENTS:
PREPARACIÓ FÍSICA,
VALORACIONS DEL RENDIMENT,
SESSIONS PRESENCIALS…
VINE A INFORMAR-TE
A LES NOSTRES NOVES INSTAL·LACIONS.
Pg. Mn. Constans, 280 · Banyoles
Tel. 622 86 38 24 · www.c2cyclingcoach.com

ESPONELLÀ
NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS
XERRADES INFORMATIVES
Dilluns 4 d’abril: Veïnes i veïns d’ Esponellà i Batllori.
Dimecres 6 d’abril: Veïnes i veïns de Vilert i Les Anglades.
Dilluns 11 d’abril: Veïnes i veïns de Les Caselles.
Totes les sessions es faran a Cal Baró a les 19:30h.
SANT JORDI
Dissabte 23 d’abril, a la Plaça 1 d’Octubre.
De 9 a 14h. Venda de llibres i roses pels alumnes
de Cicle Superior de l’escola Carles de Fortuny.
10:30h. Lectures en veu alta. Obert a tothom.
12h. Contes de St. Jordi al revés, de La Minúscula.
ACTIVITATS GENT GRAN A CAL BARÓ
A partir del’1 d’abril. Taller Fem Smartphone.
Els dimarts, quinzenal: Taller Fem manualitats.
Els dilluns, quinzenal: Taller Fem memòria.

55è
aniversari!
3 Generacions
Des del 1967
PERRUQUERIA

SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR
Dissabte 16 d'abril, 18:30h. A la Plaça de les Escoles:
25a cantada de caramelles. Celebrem junts el
25 aniversari del Grup de Caramelles de St. Miquel.
Diumenge 24 d'abril, 18h . A la Plaça de les Escoles:
Entrega de premis del 3r Concurs Literari.
Tot seguit "Histèries Uterines" de Xavi Demelo.
Espectacle d'humor i sensibilització a favor de
la igualtat de gènere per a públic adult.

PORQUERES
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SANT MIQUEL

R E S TA U R A N T
Miquel Taberner
Marc Taberner

VENIU A GAUDIR LA NOSTRA CARTA
DE PLATS TRADICIONALS
AMB ELS MILLORS INGREDIENTS
NATURALS I DE PROXIMITAT

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

HI SORTIRÀS GUANYANT!!

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

Crta. de Pujals, nº 2 · CORNELLÀ DEL TERRI

Tel. 972 59 40 98

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

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

CORNELLÀ DEL TERRI

DIVENDRES 15 D’ABRIL
12h. A la plaça del Maig.
TALLADA DE L’ARBRE DEL MAIG.
14h. Al pàrquing Davant Ajuntament.
SARDINADA POPULAR.
Tiquets (3€) a www.cornelladelterri.cat
De 15h a 18h. Al pàrquing davant Ajuntament.
INFLABLES - Gratuït.
17h. Al pàrquing davant Ajuntament.
PRESENTACIÓ DE LA GIMCANA DE LA FESTA.
22h. Al pàrquing davant Ajuntament.
CONCERT AMB LA MONTECARLO.
DISSABTE 16 D’ABRIL
De 10 a 12 del matí, Al pàrquing de l’Ajuntament.
CONCURS DE DIBUIX INFANTIL.
12h. Casal Gent Gran. INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ:
Recordem les Festes de Cornellà,
presentació de l’Ateneu Cultural Vall del Terri,
i exposició LGTBI i contra el racisme.
+info i horaris: www.cornelladelterri.cat
De 10:30 a 14h i de 15:30 a 18h.
Davant l’Ajuntament.
PARC INFANTIL AMB INFLABLES.
18h. Inici al pàrquing davant Ajuntament.
CERCAVILA AMB TXARANGA BUFANT FORT
I ELS CAPS GROSSOS DE CORNELLÀ.
22h. Al pàrquing davant Ajuntament.
CONCERT AMB MIQUEL ABRAS.

DILLUNS 18 D’ABRIL
11h. Església de Sant Pere, OFICI SOLEMNE.
12h. A la plaça del Maig.
PLANTADA DE L’ARBRE DEL MAIG I BALL
DEL CORNUT.
Sardanes amb la PRINCIPAL DE PORQUERES
Tot seguit: EXHIBICIÓ CASTELLERA
Amb ELS ESPERXATS DE L'ESTANY.
De 10:30h a 13:30h.
CONCENTRACIÓ DE SCRATCHING USK GIRONA
+ info: www.cornelladelterri.cat
17h. A la Plaça del Maig.
SARDANES, amb La SELVATANA.
18:30h. Al pavelló.
CONCERT i BALL DE FI DE FESTA,
a càrrec de la orquestra SELVATANA.
19h. A la Conillera Espai teatral.
PEYU - L’HOME ORQUESTA
Entrades i +info: a www.cornelladelterri.cat
21h. Al pàrquing davant l’Ajuntament.
FI DE FESTA amb CASTELL DE FOCS.
Tot seguit sopar al bar de les entitats
amb sorteig entre tots els assistents.
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Festa Major
de Cornellà del Terri
La farem grossa!!

DIUMENGE 17 D’ABRIL
De 9 a 11 del matí. Al passeig Sant Jordi.
XII TROBADA I RUTA DE CLÀSSICS.
+info: classicsvalldelterri@gmail.com
De 9:30h a 13:30h. Davant l’Ajuntament.
TROBADA INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA.
10h. Església Sant Pere. MISSA.
11h. Al pàrquing davant l’Ajuntament.
CONCERT INFANTIL amb JORDI TONIETTI
12:30h. A la plaça del Maig.
PREGÓ DE LA FESTA MAJOR
Amb l’artista Pere Reixach “El Gall Xinador”.
17:30h. A l’església de Sant Pere.
CONCERT DE CORALS:
La Vall del Terri, Coral Palandriu,
Cors Alegres, Cor Mentha.
18h. PARTIT DE FUTBOL de VETERANS.
Inscriu-te a: www.cornelladelterri.cat
19:30h. Al Pavelló.
CONCERT I BALL AMB GRUP MILLENIUM.
22h. Al pàrquing davant l’Ajuntament.
CONCERT REMEMBERS DE FESTA MAJOR
amb el grup de versions LOCA HISTÈRIA.

Josep Grabuleda

La plaça del Teatre, l'antiga plaça
del mercat banyolí

L'actual plaça del Teatre rep oficialment aquest
nom des de l'any 1971. Al llarg dels anys ha tingut
diferents denominacions, com la Plaça, plaça de la
Vila Vella (1209, 1368-1675, 1729-1790), plasseta
de la Carnisseria o de les Carnisseries (perquè hi
havia les carnisseries municipals), Antiga o Vella
(des de 1821 i fins a l'any 1971). El nom actual vol
recordar l’antic teatre (el Teatre Principal) construït
allà a mitjan segle XIX. Avui dia una part de la
plaça ocupa un tros de l’antic teatre.
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Abans, la plaça de la Vila Vella era molt més petita. Al seu dia va ser el centre de la Vila medieval.
D'ella en sortia el camí principal, els que arribaven
al nord-est i al sud, i el que portava al turó on hi havia l’església de Santa Maria. Va ser, abans de ser
substituïda per la plaça Major, la plaça del mercat
setmanal.
Era una plaça parcialment porxada. En el centre
s’hi solien posar les taules de carnisseria i les de
venda de peix. A la banda que feia cantonada amb
el carrer de la Porta del Forn, s’hi localitzaven les
d’en Palma i Guardiola, i alguna de la família Llorens (1337), i entre aquest darrer carrer i el de

Quatre Casas (el de Baix), la dels Oliver (1337).
I a la vorera del davant, en direcció al carrer de
l’Església, s’hi situaven les dels Baurt (1337), Garriga (1389), Pau i Palma. Els forns de l'abat estaven
entre l’actual carrer de Baix i el de la Porta del Forn.
Igualment, s'hi trobava la carnisseria de l'abat del
monestir de sant Esteve (a can Buch), on tothom
havia d'anar-hi a comprar la carn. Hi tenien casa
els Palma, els Baurt i els Llorens, tots carnissers,
el peixater Pere Perer i els rics paraires i drapers
de Rec (des Rec). També hi tenien propietats els
Savall, batlles i representants de la justícia abacial. Hi vivia gent “de posició”, ja que a la casa dels
Lleons (al número 13) s’hi han conservat restes de
pintures i grafits. Amb el temps es va convertir en
una plaça habitada per pagesos, amb alguns comerços i tavernes. Així, per exemple, el 1896 hi
vivien quatre llauradors, tres paperers, un fuster,
un ferrer, un teixidor, un barber, un espardenyer i
un periodista (Baldomer Trullàs i Domènech). Tanmateix, hi tenia la seu una entitat social, la "Unión
Democrática Social" (dissolta el març de 1922) i la
cooperativa del mateix nom, al número 2. S'hi mantenia un estanc des de temps reculats: el 1895 n'hi
havia un on ara hi ha can Saleri.

RACONS I INDRETS ENTRANYABLES

varen fer diversos actes cívics i s'hi varen projectar
pel·lícules cinematogràfiques.
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Va reeixir quan l’any 1850 s'hi va instal·lar un teatre
(el Teatre Principal) a l'antiga carnisseria municipal, en constituir-se la Sociedad Teatral Bañolense.
Aquest teatre va perdurar fins a l’any 1934, quan
va ser enderrocat per l’Ajuntament i, posteriorment,
el 1961, es va vendre el solar per a alçar-hi habitatges (al costat comprès entre el carrer de les
Escrivanies i el carrer de l'Església). Una altra part
dels terrenys varen servir per engrandir la plaça, ja
que fins llavors una part de les cases formaven part
del carrer de les Escrivanies. Al Teatre Principal
s'hi varen representar moltes obres teatrals, s'hi

El 1885 Vicenç Pla va demanar permís per a
col·locar una imatge de Sant Esteve a la façana
de casa seva. Els estadants celebraven, doncs,
la festa de sant Esteve, vinculada a l'església del
monestir. La seva festa veïnal era antiga i tenia un
“cert renom”. Primerament, se solia fer entre el 2 i
3 de setembre. La missa festiva es feia a l'església
de Sant Esteve, la del monestir, a la que la plaça
estava estretament (històricament) lligada. Tanmateix, el 1966 va començar una nova etapa després de vint anys sense activitat i es festejava a
començament d'agost. A la dècada dels seixanta i
setanta, en una plaça engrandida, a més de la missa, hi havia uns exitosos jocs de cucanya (carreres lentes, trencar l'olla, carreres de sacs, curses
a peu coix, llançament de monedes, pesca de la
botifarra, etc.), xocolatades, es tocaven sardanes
i es feien concerts i, a l'hora del ball, es portaven
conjunts de fama de l'època, com Los Hidalgos,
Setson, Los Rixens, Els Dilemes, Los Hawai San
Remo, Líders Grup, Joventut-70, Los Delfines, Los
Piccolos o Los Bimbos, per citar-ne alguns.

Futbol Base

ESPORTS VINTAGE
El Futbol de base de
la comarca sempre
ha donat molt bons
jugadors i ha estat molt
actiu en el marc de les
competicions esportives i
en la formació dels
joves en l’esport.
En aquesta foto hi veiem
a tot un elenc de joves
futbolistes d’aleshores.
C.D. Banyoles "B" 1986.
Drets: Busquets,
Toti Comas, Quim
Costabella, Xargayó,
Soro i Lluís Busquets
(entrenador).
Ajupits: Jordi Farrés,
Jordi Freixa, Pep Esteba,
Isidre Serra, Esteve
Corominas i Oscar Aja.
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Foto: Joan Agustí · Arxiu CD Banyoles.

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)

En Raul s’ha instal·lat
aquest complert aquari
per tenir els seus peixets.

La Laia ens passa foto de
la Patch, que és la seva
Cooker i té 13 anys,
molt ben portats....

La Carme Rentakans
ens passa foto d’en Dax
el bonic gosset de la Emi.

Aquest és l'Àsics
el Golden Retrevier
de la Montse, i és així
de simpàtic!

Aquest és en Tabby,
el bonic gatet ros de
la Sandra...

CAMPANYA
DE PREVENCIÓ LEISHMANIOSI
TEST +

1a VACUNA

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

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

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

· www.clinicaveterinariabanyoles.cat ·
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CLÍNICA VETERINÀRIA BANYOLES

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

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

Nova adreça: Ronda Monestir, 107
17820 · BANYOLES

COACHING NUTRICIONAL Arnau Fernàndez Bosch.
arnaunutrició@gmail.com · Tel. 682 12 08 99
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
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
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
GRADUADA en química ofereix classes d’ESO, batxillerat i
selectivitat. Tel. 633 22 73 77
EMPRESA DEL PLA DE L’ESTANY busca fresador amb nocions d’ajustador i roscador, es valorarà també experiència
en mecanització i programació CNC. Incorporació immediata. Interessats truqueu al Tel. 616 23 14 07
TROBADA DELS 70 Si has nascut el 1951-1952, vine a
celebrar-ho! Sortida a Roses, Cadaqués i dinar a Llançà el
proper dia 7 de maig. Informa’t al Tel. 620 958 451
BUSQUEM pis a Banyoles a primera planta o amb ascensor.
Tel. 722 33 10 02
DON CAMILLO pizzeria. Obrim cada dia de 18:30h a 23h.
Tel. 972 98 02 87
MAC FRED Reparació i venda de maquinaria per hostaleria
i alimentació. Tel. 686 473 933
JOANA CENTRE D’ESTÈTICA. Salut i bellesa. Tractaments
personalitzats. c/Llibertat, 94, Banyoles. Tel, 972 57 44 75
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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
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
ES NECESSITA muntador per muntar mobles i cuines.
Tel. 648 53 37 64
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

MERCAT LLIURE

RACÓ POÈTIC

LA FIRA DE SANT JORDI
A la fira de les roses
a firar-me hi aniré,
i el roser que em firaré
en farà de tan formoses
que en faré parada aquí...
Hi ha la rosa alexandrina,
la vera i la de l'esbarzer,
també les de Palestina,
que floreixen sense espina
de Jericó en el roser...
Jacint Verdaguer
ELS LLIBRES
Arrenglerats
en els prestatges
semblen soldats
o personatges
tots enrampats.
Si en prens algun,
veuràs que són
una altra cosa.
Dintre la mà
seran un món,
que es badarà
com una rosa...
Joana Raspall

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

Fibra_Mòbil_Fix
de les comarques de Girona

Mirem
per tu.
900 533 585

wifiboo.cat

Distribuïdor a Banyoles: Stubba C/ de la Canal, 27

