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EL MES EN CURS

Redacció: El Mirador

Setembre

Amb l’entrada del setembre hom pren consciència que l’estiu s’acaba;
les hores de sol ja s’han escurçat força, les temperatures comencen
a baixar i les pluges augmenten. Amb fot, però, l’ambient extravertit
i alegre de l’estiu s’allargassa encara una mica i continuen les festes
majors a viles i barris. Tanmateix, a les ciutats el temps de vacances
es va acabant i es reprèn el treball diari a tallers, fàbriques i oficines
i els nens apuren els darrers dies estivals de festa ja que aviat s’inicia un nou curs escolar. Al camp, passada la calor forta, l’ambient és
propici a un gran desenvolupament dels vegetals i convé preparar les
terres per a les bones sembres amb aportació d’adobs i fertilitzants i
realitzant les labors convenients. També s’han de llaurar els camps de
rostoll per a destruir les males herbes i permetre que les aigües els impregnin. Es cullen pomes i peres i ha arribat ja el moment de la verema.

DITES POPULARS
Al setembre, bona sembra.
Setembre, tant de bo ho fos sempre.
Per Sant Miquel, el qui vingui tindrà mel.
El fred de setembre, mata l’eruga.
Per Sant Rafael, la pluja mira al cel.
Per la Mercè, no hi ha sempre el cel serè.

EL SANTORAL
Diumenge 5,		
Dimarts 7,		
Dimecres 8,		
Dissabte 11,		
Dissabte 18,		
Diumenge 19,
Divendres 24,		
Dilluns 27,		
Dimecres 29,		

Sant Llorenç.
Santa Judit.
Mª de Déu de Núria.
Sant Jacint.
Sant Ferriol.
Sant Nil.
Mª de Déu de la Mercè.
Sant Vicenç de Paül.
Sts. Miquel, Gabriel i Rafael.

Pl. Major, 46 · Tel. 972 573 055
17820 BANYOLES
admin@acgamma.com
www.acgamma.com
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CURS HIVERN - MATRÍCULA OBERTA
Inici de Curs: 20/09/2021

OFICIS I TRADICIONS

La verema
La verema és la
recol·lecció o collita del raïm per la
producció del vi. El
període de verema
sol ser al setembre i
octubre en l’hemisferi nord. El temps
de col·lecta depèn
del grau de maduració i de la varietat
del raïm destinat a
la producció vinícola. Això pot dependre de diversos
factors: les condicions climàtiques, la zona de
producció, el tipus de raïm o el tipus de vi que
es vulgui elaborar. Durant la fase de collita del
raïm és necessari respectar algunes regles; és
Jaume Fàbrega

necessari evitar recollir el raïm mullat
(per pluja, rosada o
boira), ja que l’aigua pot influir en la
qualitat del most;
a més s’ha d’evitar
veremar en les hores més càlides del
dia per impedir l’inici no desitjat de la
fermentació; els raïms han de descansar en contenidors
no massa profunds,
per a evitar que s’aixafin. Finalment, el raïm ha
d’anar transportat als llocs en els quals serà
efectuada la vinificació en el menor temps possible, per evitar fermentacions o maceracions.

LA CUINA DEL TEMPS

Menjar blanc
Es tracta d’un antic plat medieval que, actualment, es podria definir com una crema blanca
(Menorca, Mallorca) o una crema d’ametlles (Principat). A l’Edat Mitjana, aquest plat d’origen català va gaudir d’una gran fama i es
va difondre a Italià, Espanya,
Franca i Anglaterra. Hi era molt
aficionat Roderic de Borja -el
papa Alexandre VI-, que va adquirir fama i notorietat europea
en l’època en que Roma estava
“en mans dels catalans”.
Ingredients: 200 g d’ametlles
crues pelades, 25 g de midó, 100
g de sucre, pela de llimona, canyella de canó, un
pols de sal, l/2 l. d’aigua (aproximadament), oli.
Elaboració: Tritureu les ametlles amb l’aigua en

una batedora. Deixeu-ho reposar a la nevera unes
cinc hores. Coleu el líquid, per tal d’elaborar una
llet d’ametlles, i n’aparteu una mica per a deixatar-la amb el midó. Poseu al foc la resta de la llet
d’ametlles amb el sucre, la canyella, la llimona i la sal. Deixeu-ho bullir cinc minuts, a foc
baix. Traieu el canó de canyella i
la pela de llimona. Afegiu-hi el
midó deixatat, deixeu que cogui
tot mig minut, coleu-ho i aboqueu-ho en uns motllos untats
amb oli, o bé en uns platets o en
una plata. Deixeu-ho refredar i
serviu-ho dins del motlle, o bé desemmotllant-ho.
Hi és molt bo afegir-hi unes quantes ametlles i per
decoració, confitura de roses i pols de canyella.

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

La Sala dels Mamífers, a l’antic Museu Darder. 1960. Foto: J.M. Mateu.
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La desapareguda fàbrica de cartró, als anys 50, al c/Paper de Banyoles. Foto: ACPE.

www.compta-1.cat

Rentadores al rec del Tint als anys 30. Foto: ACPE.

Plaça dels Turers, amb la terrassa de Cal Nunci i les voltes velles a l'esquerra. Foto: V. Fargnoli. 1930.

Advocats i economistes
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www.assessoriapages.cat

Digui’m?
TELÈFONS D’INTERÈS
BANYOLES

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

972 i...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

972 573 732 - 629 392 723

C/ Guèmol, 37 · Banyoles
Taller: Ronda. Monestir, 78 · Banyoles
lluisreig@hotmail.es

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

Tel. 972 58 10 93
Fax 972 58 32 16

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

PEIXATERIA M. ÀNGELS

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

Tel. 972 584 459
C/Barcelona, 25 · 17820 Banyoles - www.talleramr7.com grupamr7@gmail.com · Mòbil 640 50 74 08
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EL MILLOR SERVEI INTEGRAL PEL TEU VEHICLE
REPARACIÓ, REVISIÓ I MANTENIMENT
DEIXA EL TEU COTXE EN BONES MANS!

banyoles

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

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

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

TERÀPIES NATURALS
REIKI
REFLEXOLOGIA PODAL
ACUPUNTURA ZONAL
PER SENTIR-SE BÉ
DE MANERA NATURAL
Tel. 632 073 365

S

CARNISSERIA XARCUTERIA

CARNS I EMBOTITS DE QUALITAT

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

Gestions de renovació de permisos d’armes,
llicencies de caça i pesca, visats, etc.
TOT TIPUS DE COMPLEMENTS DE CAÇA.
GRAN VARIETAT DE MUNICIÓ METÀL·LICA i
CARTUTXOS. ARMES NOVES i D’OCASIÓ.
c/ Sant Pere de Roda, 4 · Porqueres
Tel. 972 57 61 89 · www.escatidor.com

e re

rètols

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

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

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

Segueix-nos
a Facebook

Vine a
la nostra
terrassa!

Àpats per
entitats, festes,
celebracions...

RESTAURANT QDABÉ · SANTA PAU

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

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

(Per encàrrec el dia abans)
ÁNEC · CONILL · ESPATLLA DE XAI · GUATLLA · PICANTÓ

Dimecres al Mercat setmanal Plaça Rodes
Dissabtes, diumenges i festius al Parc de la Draga

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

Encarrega els teus canelons casolans. Fem safates de formatges i embotits i preparem càterings.
Passeig Mossèn Constans, 259 · Banyoles · Tel. 972 57 35 02

LA RECEPTA

Musclos amb
vinagreta d’hortalisses
Ingredients (per a 2 persones):
1 Kg de musclos, 2 dents d’all,
branques de julivert, 1/2 pebrot vermell,
1/2 pebrot verd, 1/2 ceba tendra,
1 tomàquet mitjà, oli d’oliva verge extra,
sal i pebre negre mòlt, 1 llimona.

Elaboració
La preparació d’aquest plat tindrà una durada d’uns
20 minuts. Netegem els musclos i els posem en una
olla grossa amb els dos dents d’alls i les branques de
julivert, posem l’olla al foc sense gens d’aigua i ben
tapada, els musclos s’obriran amb l’escalfor i deixaran anar força aigua, sacsegem una mica l’olla per
ajudar a que tots es puguin obrir bé. Deixem coure
uns 5 minuts, els deixem refredar i els posem a la
nevera amb l’aigua que han deixat anar. Netegem
el pebrot verd, el pebrot vermell, la ceba tendra i
el tomàquet. Ho tallem tot ben petit i ho barregem.
Ratllem la llimona i en fem suc. Amanim la verdura

picada amb el suc de llimona, oli d’oliva verge extra,
una mica de sal i pebre negre. Posem els musclos en
una safata o plat gran, només amb la closca on hi ha
el musclo i hi tirem per sobre la vinagreta d’hortalisses. Ho podem guardar a la nevera fins el moment
de menjar-ho.

ANIVERSARI

1980-2020

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

R E S TA U R A N T

VENIU A GAUDIR LA NOSTRA CARTA
DE PLATS TRADICIONALS
AMB ELS MILLORS INGREDIENTS
NATURALS I DE PROXIMITAT
Arròs a la cassola
Peus de porc a la brasa
Conill a la rabiosa
Cargols rossejats
Platillo de vedella amb bolets
Ampli assortit de carns a la brasa...
I TAMBÉ,
SERVEI D'ESMORZARS I BERENARS
DE FORQUILLA I GANIVET

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

Tel. 972 59 40 98

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

NOU HORARI:

De dilluns a dijous, de 7:30h a 22h.
Divendres i dissabte, de 7:30h a 24h.
Diumenges, de 9h a 14h.

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

Pl. Major · Les Pedreres · Porqueres · 17834

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

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

POSTRES

per Jaume Fàbrega

Bescuit d’ametlles
Ingredients

Per a la massa: 1 bol de nata liquida (200 g), 1 bol de sucre, vainilla, 3 ous, 2 bols de farina, 3/4 de sobre de llevat, raspadura d’una
llimona, una mica de sal.
Per la cobertura: 200 g de mantega, 160 g d’ametlles laminades,
150 g. de sucre, 1 got de llet.
Aboquem els 200 g de nata líquida en un recipient
gran, hi tirem també el sucre i a continuació els 3
ous. Ja podem batre la barreja amb les aspes de
muntar clares per obtenir-ne una textura cremosa.
Escalfàrem el forn a 200 º C. Mesurem els dos bols
de farina (uns 300 g) i la afegirem a la barreja cremosa juntament amb el llevat, la raspadura d’una
pela de llimona i una mica de sal. Quan poseu la
safata per anar al forn unteu-la bé amb mantega
fosa per tal de que no se’ns enganxi. Si no, podeu
fer servir paper de forn per posar-lo sobre la safata.
Ja ho podem posar a coure al forn a 180 º C durant

uns 10 minuts.
Retirem del forn
la safata però
ma n teni m el
forn encès. Mentrestant, fondrem lleugerament la
mantega en una paella. Hi afegirem les ametlles
laminades i les daurarem sense deixar de remenar. Incorporarem el sucre i la llet i ho farem coure
breument. Distribuirem uniformement les ametlles
per sobre la superfície del bescuit i tornarem a
posar la safata al forn deixant-ho coure tot durant
15 minuts més.
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Preparació

Text: Josep Grabuleda · Foto: Manel Pigem · Acpe.

RETRATS AMB MEMÒRIA

Anem a passejar

A finals del segle XIX, passejar i barquejar va agafar cada vegada més importància com a fet d’esbarjo, i es van obrir
els diversos passejos al voltant de l'Estany. Al balneari de la Fontpudosa s'hi va afegir l'encís que l'estany va despertar
entre la burgesia barcelonina. Es tractava de que els estiuejants gaudissin de les boniques vistes i paratges i de l'exòtica
natura banyolina.

Aquest
setembre!!

10%

de descompte

Avda. Països Catalans, 227 - Tel. 972 57 53 10 · OBRIM DE DILLUNS A DISSABTE MATÍ I TARDA
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Llibretes,
retoladors,
carpesans,
motxilles,
pintures...

LLAR I DECORACIÓ

Com decorar el teu rebedor
El hall de l’entrada és el primer que els nostres convidats veuen només entrar a casa, és la nostra carta de
presentació. És una de les estances més importants
de la casa i tingui els metres que tingui hi ha moltes
solucions per decorar-lo.
Si tens un rebedor molt petit
És bàsic que triïs tons clars i que unifiquis tots els elements (parets, sostre, portes, catifes, etc) amb aquest
mateix color. Amb això guanyaràs claredat i sensació
d’amplitud. Mantenir el hall aclarit també és fonamental. Resol les teves necessitats d’emmagatzematge
amb un sol moble en lloc de posar-ne diversos de més
petits. I la millor solució és que concentris la decoració
a les parets. Pots sumar calidesa amb un paper pintat,
una tècnica de pintura decorativa o un mirall.

Si vols un rebedor més actual
El fonamental és “deixar parlar” les teves parets. Intenta no introduir elements grans: són millors les solucions
integrades i les peces funcionals de línies netes. Això
sí, és imprescindible que triïs materials i complements
amb un aspecte acollidor per evitar un resultat fred. Les
decoracions més actuals es decanten pel nou blanc i
per afegir notes de color per contrastar.

coher

INSTAL·LACIONS

Per rebedors rústics
Per aconseguir un rebedor càlid i acollidor, fes servir
materials naturals i acabats artesanals: seran la teva
millor carta de presentació.
La fusta no falla; les bigues recuperades són un clàssic
i sempre et donarà l’estil que necessites. I el toc final:
decora amb plantes i verd.

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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Si vols un rebedor clàssic
Planifica amb una distribució ordenada. Col·loca els
mobles al centre de la paret en la qual es donin suport.
Aposta pel mobiliari de fusta, butaques entapissades i
miralls amb marcs treballats. Si hi ha diverses peces o
quadres, reparteix-ho de manera simètrica.

Visita el nou FERCON!
A partir d'ara ens trobaràs a l'avinguda de
La Farga, davant els Mossos d'Esquadra de
Banyoles.
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HEM AMPLIAT LES NOSTRES INSTAL·LACIONS
PERQUÈ ET SENTIS COM A CASA!
VINE!

JARDINERIA

Afelandra (o planta de zebra)

Reproducció. És una operació bastant difícil (recomanable per experts) i es porta a terme mitjançant esqueixos dels materials del podat. Cal anar amb compte amb les plagues de cotxinilles i pugons.
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Descripció. Planta tropical arbustiva, per interiors,
en els que aconsegueix de 30 a 50 cm d’altura. Fulles grans de color verd fosc, lanceolades amb nervis
color ivori de fins a 23 cm de llarg i que apareixen
oposades sobre la tija. Flors (bràctees) grogues en
forma de pinya de fins a 10 cm que duren de sis a
vuit setmanes. Les autèntiques flors, petites, tubulars i grogues, apareixen d’aquestes bràctees i duren
pocs dies. S’utilitzen com a plantes d’interior en habitacions ben il·luminades i càlides. El test ha de ser
bastant gran. Si veiem que perd fulles sol ser perquè
està mal situada: o massa sol o massa fred.
Usos i hàbitat. Planta ornamental per test. Ideal per
terrasses i finestres. En climes càlids es col·loca en
jardins. Necessita molta llum, però mai el sol directe.
Requereix de 20 a 25 °C durant el dia i de 15 a 20 °C
a la nit. Per induir una major floració es disminueix la
fertilització i el reg. Sol florir de juliol a setembre.

Cases a Ciutat Jardí
de Melianta
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Amb jardí des de 219.000.-€ i acabats
personalitzats.

Passeig de la Puda 74 – 80. 17820 Banyoles
972 20 44 44
www.prodomus.cat - www.prodomus.es
info@prodomus.es

CRÓNIQUES D'AHIR

Josep Grabuleda

Banyoles té, des de fa anys, diferents campanars i, per tant,
unes quantes campanes. A l'edat mitjana n'hi havia a l'església de Sant Esteve del monestir, al temple de Santa Maria
dels Turers, a l'església de Sant Jaume de Puigpalter, a la
capella de Sant Benet (desapareguda ja al segle XVIII) i a
l'església de Sant Pere (o del Remei, a la parròquia de Guèmol). Posteriorment, als segles XVIII, XIX i XX, se'n van construir a la capella de l'antic cementiri de Banyoles (al carrer de
Sant Martirià), a l'Asil de les Germanetes dels Ancians Desemparats (Llar Santa Teresa i Jornet), als convents de la
Divina Providència, de les Filles del Sagrat Cor de Jesús i de
les Monges Carmelites, a
l'església de la Sagrada Família (a la plaça de les Rodes), a la capella de la Clínica
Salus Infirmorum i a l'església
nova de Sant Pere de Guèmol. No consten referències
de si hi havia campanes a
l'antiga capella de Sant Martirià i a l'església del convent
dels Caputxins i dels Servites
del Puig de Sant Martirià.
En temps reculats la gent
considerava les campanes
imprescindibles per a la vida
de cada dia. I procuraven que
tot campanar disposés de les
campanes necessàries. Per
aquest motiu, rics personatges o institucions regalaven
campanes a les diferents esglésies. Un d'aquests casos
es va produir, el 1367, quan
Guillema, dona del banyolí
Castelló de Bellpuig, va llegar
diners per ornar l'ermita de
Sant Jaume de Puigpalter i,
en veure que ja tenien l'altar
en condicions, va creure millor que es destinessin a comprar una campana que hi faltava. Les institucions també
proveïen de campanes, com
l'Almoyna dels Prohoms de Banyoles, que s'encarregava de
mantenir les de Santa Maria. I, fins i tot, en comprava, com
va passar el 1467.
Les campanes de les esglésies principals tocaven contínuament per a moltes circumstàncies i per a tothom. Una vella
campana de l'església de Santa Maria de Porqueres portava
una inscripció (a manera de manual d'ús) amb les seves funcions: lloar Déu, cridar el poble, reunir la clerecia, plorar els
difunts, allunyar el mal temps i alegrar les festes. I, no cal dir,
que a això es dedicaven les campanes banyolines. Sonaven,
a més a més dels tocs dels quarts i de les hores del rellotge,
per a tasques religioses (les maitines -al matí-, l'àngelus -al

migdia-, el toc d'oració, la missa, al rosari, a ofici, a bateig, a
casament, a mort, a combregar i a totes les altres celebracions i festivitats religioses importants de l'any), per a les feines de la comunitat (convocaven a reunions, foragitaven el
mal temps i avisaven de qualsevol alarma o incident, tocaven a sometent en cas de perill, a foc i a les festes, sobretot
a la Festa Major).
En fi, les campanes acompanyaven tot esdeveniment personal o col·lectiu dels habitants de Banyoles. Els jurats (representants del Comú) eren convocats a so de campana a l'església de Santa Maria dels Turers i això mateix passava a
l'hora de reunir tot el poble per
a prendre decisions de cert
pes (d'acord amb la Carta
Municipal de 1303). La vida
monacal, el dia a dia, del monestir benedictí de Sant Esteve venia marcada (o acompanyada) pels repics de campana. Per aquesta raó, el 1835,
quan es va tancar (desamortitzar) el monestir, el seu campanar contenia deu campanes. I el 1750, quan es van
produir uns aldarulls amb
quasi tots els veïns implicats
contra el “mal govern dels regidors”, hi va haver un "repique de campanas (y) vozes de
Butiflers" i, quan els carlins
varen entrar a la població, el
1874, durant la Tercera Guerra
Carlina (1872-1876), ho varen
fer "al son de una charanga y
el volteo de campanas de antemano dispuesto, e iluminación, a ciertas horas".
Com no podia ésser d'una altra manera, el “poder de les
campanes” (i el seu control)
era tal que, sovint, s'originaven conflictes entre el monestir benedictí (el senyor feudal)
i l'església de Santa Maria.
Llavors, vigilar l'ús de les campanes era primordial, d'aquí
que es va denunciar, el 1723, que el capellà major (rector) de
Santa Maria dels Turers tenia ("te ocultada") la campana que
s'havia emportat de la derruïda capella de Sant Benet.
Abans, però, el 1361, l'abat ja havia impedit posar una campana a l'església de Santa Maria i, a final del segle XVII i
començament del XVIII, els monjos acusaven el capellà major Miquel Torrent i Mateu (1665-1750) de fer tocar massa
fort les campanes, ja que consideraven que Santa Maria
dels Turers no era l'església parroquial (ho era, segons ells,
la de Sant Esteve) i les campanes de l'església monacal
eren les que havien de sonar més fort de tota la població.
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Per qui toquen les campanes?

SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA ESPECIALITZAT DES DE L’ANY 1989
POSADA EN MARXA, MANTENIMENT I REPARACIÓ

ENS HEM TRASLLADAT
NOVA ADREÇA
A PARTIR D’ARA ENS TROBAREU A:
C/ ST. PERE DE RODA, NÚM. 2 · BAIXOS, DE PORQUERES.

• Calderes (gas, gasoil i biomassa)
• Descalciﬁcadors i osmosi
• Sistemes solars
• Aerotèrmia

www.tecnics4.cat
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Especialitzats en les marques:

Tel. 972.58.32.51

Text: Josep Grabuleda · Foto: Jaume Claramunt.

FOTO RETRATS

La carretera
d’Olot
El 1852 es va inaugurar
la nova carretera d’Olot
(abans c/Alfons XII i ara
c/Llibertat), que volia evitar
el pas pel carrer de Girona
i la plaça Major. Per obrir
la part des de la plaça dels
Turers en direcció a Olot,
es varen haver d’enderrocar
dues cases a l’altura del
carrer de La Rambla i
travessar alguns recs,
com el rec Major.

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

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

Tinc un ull però no hi veig gens,
el qui em té passa turments,
per això el qui m’arrossega
em talla i de mi renega.
Sempre vaig amb ma germana,
i amb delit fem nostra ruta,
amb les cames al davant
i els ulls rere la cua.
De calor el foc em fa,
curt, ample, llarg, o estret;
i sent fill del foc calent
sempre sóc més aviat fred...
Quasi sempre
tinc deu fills
i és estrany,
tots ells són grills.

Sóc tota morenor,
rival de les confitures,
i em veuràs moltes vegades
pel nas de les criatures.

Solucións: Ull de poll · Les tisores · El vidre · La taronja · La xocolata

ENDEVINALLES CATALANES

RESTAURACIONS JAUME

Mobles antics i vells · Compra - Venda Canviem la “reixeta” de balancins i cadires
Truqui’ns i demani pressupost sense compromís. www.restauracionsjaume.com
C/ Canameres, 52 · 17820 Banyoles · Mòb. 608 56 36 36 · rest.jaume@hotmail.com
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RESTAURACIÓ DE CALAIXERA ISABELINA AMB MARQUETERIA
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c/ Can Planes, s/n |17160 Anglès (Girona)
Tel. 972 42 01 07 | info@impremtapages.com

Ajuntament de Banyoles
Àrea de Comunicació

INFORMACIÓ MUNICIPAL

Banyoles presenta una APP municipal
La nova aplicació per a dispositius mòbils serà una nova eina de
participació ciutadana amb tota la informació municipal

La regidora de Participació Ciutadana, Clàudia
Massó, ha destacat que “a través de la nova
APP, la ciutadania tindrà a l’abast de la mà el
dia a dia de l’Ajuntament i podrà saber i conèixer
l’actualitat del consistori i de la ciutat a través de
les noticies i avisos”. En aquest sentit, Clàudia
Massó ha remarcat que “amb la nova APP volem
acostar la ciutadania a l’administració municipal,
oferint-li més facilitats”.
La nova APP Banyoles ja es pot descarregar de
forma gratuïta per a dispositius mòbils, tant telèfons mòbils com tauletes, a través de les plataformes Android i
IOS. Amb aquesta
nova eina, la ciutadania podrà rebre al
seu dispositiu mòbil
informació
actualitzada, avisos i tot
allò que necessiti
saber del consistori, com les dades
de contacte dels
serveis municipals
o punts d’interès .
A més, a través de
l’APP es podrà consultar l’agenda municipal i la secció
de notícies, es podrà enllaçar amb la
seu electrònica de
l’Ajuntament on s’hi
podran realitzar els
tràmits, es podrà

sol·licitar cita prèvia per a fer tràmits físicament al consistori o enviar propostes o notificar incidències a través de l’Altaveu Ciutadà.
A més, l’APP permetrà a la ciutadania rebre les comunicacions
d’avisos municipals al seu dispositiu mòbil com, per exemple, informacions sobre afectacions viàries,
obertura de venda d’entrades per
a esdeveniments municipals o altres tipus de comunicacions. També permetrà realitzar enquestes entre els usuaris que tinguin descarregat el
dispositiu sobre qüestions municipals.
La nova APP Banyoles incorpora també un
apartat de rutes turístiques que s’ha treballat
conjuntament amb l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme. En l’apartat final, conté també
enllaços directes amb les pàgines web de serveis municipals com Turisme, Cultura i Ràdio
Banyoles, així com amb les xarxes socials municipals.
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L’Ajuntament de Banyoles ha presentat recentment la nova aplicació mòbil municipal. La nova
APP Banyoles permetrà que la
ciutadania tingui a mà la informació actualitzada de l’ajuntament i
disposi d’un nou canal de participació ciutadana des d’on enviar
queixes o incidències o fer tràmits
amb l’Ajuntament.

taller de restauració d’art

neus campmany
Restaurem art, pintura, escultura, ceràmica, antiguitats, mobles.

També pots restaurar tu mateix al taller amb la nostra ajuda i seguiment.
Taller obert: dilluns i dimecres matí i tarda.

segueix-nos a

@eltaller_neus

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

671 582 509 · 972 576 051

Text: Josep Grabuleda · Foto: E. Thomas · Fons Luis Martí.

IMATGES I RECORDS

Passeig de La Puda
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A finals del segle XIX, es va bastir un llarg passeig arbrat que portava des del centre de la població fins
a l'establiment de banys de La Puda, construït l'any 1862. S'havia de recórrer d'anada i tornada per anar
a prendre els banys, ja que el balneari no disposava d'allotjament propi i els malalts s'havien d'hostatjar
en fondes o cases particulars dins la població.

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

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

POL

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

pablopenabad72@gmail.com
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PALET
CAIXA
1 m3

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

ENTREPÀ DE CALAMARS

L’entrepà de calamars és una especialitat culinària molt freqüent
consistent en calamars arrebossats
en farina i fregits en oli que sol ser
d’oliva. Se sol servir calent, acabat
de fer. Aquest tipus d’entrepà és
força popular i es pot trobar a molts
bars.

PROGRAMES DE FACTURACIÓ
www.baarasoft.com

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

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)

Preparació: Se solen tallar els
calamars a rodanxes amb forma
d’anell d’un centímetre de gruix, i
s’arrebossen amb farina i llevat.
Després d’aquesta preparació
inicial es fregeixen en oli bullint
lleugerament fins que quedin daurats. D’altra banda se sol llescar
el pa. Recentment se solen usar
les baguettes, barretes llargues o
llonguets, que se solen tallar per
una banda, donant-li a cada local
un toc característic. A vegades se
li afegeix al plat de calamar fregit
una mica de llimona espremuda
per donar sabor, i també és comú
afegir-hi maionesa. Els calamars
se solen servir en un pa que s’obri
només per un costat i s’omple amb
les peces fregides. Se sol acompanyar amb una canya de cervesa
molt freda, d’una bona tapa d’olives i pebrotets verds.

SERVEIS
MOJITOS REFRESCANS

Visita la nostra web: www.fondalapaz.es

Av. Països Catalans, s/n. 663 122 727

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

EL CLÀSSIC
Amb menta. El mojito tradicional
se serveix amb rom blanc, suc de
llima, gel picat, sucre de canya
i soda. La reinvenció d’aquesta
combinació és introduir la menta,
que pot combinar-se amb la llima o
simplement substituir un ingredient
per l’altre.
MOJITO DE SÍNDRIA
A la llima i a la menta, se li inclou
una fruita que farà més refrescant
la beguda. Per a això, cal ratllar un
tros de la síndria i batre-la per fer
suc. Després de tirar el rom blanc,
es cobreix amb el suc i, a la vora
del got, es col·loca un tros de la
síndria a manera d’adorn.
MOJITO AMB MADUIXES
Ofereix un efecte similar al del pebre al gintònic, tant pel color com
pel gust. L’elaboració és senzilla: després d’esprémer la llima i
la menta i de servir el rom blanc
sobre el gel picat, s’hi afegeixen
unes rodanxes de maduixes que
sorprendran a tots els comensals.
MOJITO AMB PRÉSSEC
Perquè el mojito agafi el sabor
d’aquesta fruita, serà necessari
realitzar talls de bona mida en el
propi préssec, que servirà també,
com les maduixes, després d’haver rebregat la llima i la menta.

Entrepans freds i calents.

PLATS COMBINATS · ESMORZARS I BERENARS

972 57 44 35
Banyoles

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

CROISSANTERIA - CAFETERIA

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

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

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

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

C/ Joan Maragall, 38 - PORQUERES

Tels. 616 45 10 21 · 629 75 95 77

ELECTRODOMÈSTICS

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

Salut i Bellesa
Hores convingudes
NO TANQUEM AL MIGDIA

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

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

FRANKFURT EL TROBADOR

Amb:
Carme Portas
Anna Mª Martí
TANCAT PER VACANCES
DEL 7 AL 20 DE SETEMBRE

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

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

c/ Born, 10 · Banyoles · T. 972 665 868 · 626 100 005
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Bars - Cafès

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

moda íntima muralla

TOT MARCAT!
Cintes termo-adhesives i
vinils personalitzats.
Ideals per marcar i senyalitzar
el vostre material escolar.
Tria la lletra i el dibuix que vulguis
i nosaltres t’ho imprimim!!

Tornada
a l'escola!

Nova col.lecció de sarronets,
bosses, motxilles toves, pitets...

C/ Muralla, 20 · Banyoles · Tel. 972 57 63 67
ELECTRODOMÈSTICS

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

RENTADORES, RENTAVAIXELLES,
ASSECADORES, FORNS,
VITROCERÀMIQUES, CAMPANES
D’ABSTRACCIÓ, MICROONES,
TELEVISORS, RÀDIOS, ASPIRADORES,
CALEFACTORS, ETC
I EL QUE ÉS MOLT IMPORTANT: UN SERVEI TÈCNIC I D’INSTAL·LACIÓ RÀPID I QUALIFICAT
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I a més, si la compra és superior a 100€ us ho portem a casa sense cap cost
Botiga a Banyoles: Ctra. Camós, 72
Tel. 972 57 57 87 · info@electrodomesticsrobert.cat

Looks d'entretemps

MIRA*DONA

Les jaquetes
Són les peces més importants de l'entretemps. N'hi ha de tantes formes i estampats com estilismes vulguis construir. Inclús
pots apostar per una jaqueta de lleopard
per crear un look d'allò més atrevit.
Monochrome
Apuntat als looks creats a partir d'un sol
color, per exemple pantalons i camisa de
màniga llarga bordeus i uns stilettos negres. Sobris i elegants.
Vestit i biker
Dóna't un toc esportiu i posa't els vestits
amb una jaqueta biker negra. Una combinació de peces i estils que, sens dubte,
t'aportarà un toc dinàmic i elegant alhora.
Camisa amb llaç
Aposta per les camises amb llaç al coll
per als teus outfits. Una de les tendències que trepitjarà fort aquesta tardor i que
pots començar a fer servir en els primers
dies de la nova estació.
Vestit mitja màniga
Els vestits curts en tons foscos però amb
mitja màniga es converteixen en els aliats perfectes per l'entretemps. Combina'ls
amb sandàlies per donar un toc estival o
amb uns botins.
Gavardina
Si hi ha una peça per excel·lència per a
aquesta època de l'any, sens dubte és la
gavardina. Si no en tens una, no pots trigar en fer-te amb ella. Perfecte amb qualsevol look.
Jersei oversize
La peça més còmoda que podràs triar.
Combina-la amb unes sneakers i no et
preocupis si a la meitat del dia pugen les
temperatures.
Bomber i transparències
Algunes propostes controlen perfectament
l'entretemps i les tendències. Tria una jaqueta bomber i una faldilla amb transparències sobre un vestit camiser i atreveix-te
al canvi.
Faldilla midi
Sens dubte les faldilles midi estan fetes per
l'entretemps. Tant en teixit vaquer com en
d'altres, tenen mil combinacions.
Armilla
No sabem mai quan posar-nos-la, i no
obstant això, és perfecta per a aquestes
ocasions d'incertesa meteorològica. Combina una armilla estil militar amb un mini
vestit.
Pantalons curts i jaqueta
De vegades el fred arriba sense avisar i
cal que tinguis a mà una jaqueta que puguis posar-te amb els teus looks de pantalons curts i sandàlies.

EMR 37

Tria bé els teus estilismes d'entretemps i no depenguis de la meteorologia en aquestes setmanes entre la fi de l'estiu
i el començament de la tardor.

Home - Dona - Nens

MARTA OLIVER
PERRUQUERIA I ESTÈTICA

PROMOCIONS SETEMBRE
TRACTAMENT POST ESTIU
Després de l’estiu, el cabell necessita un bon tractament
per recuperar-se després de tant de sol i piscina.
Repara, nodreix, enforteix i dona brillo al cabell apagat.
Tractament de 4 sessions: 50€ (oferta) · Preu sessió: 15€
TRACTAMENT POST ESTIU CASA
Sèrum nocturn + xampú + mascareta: 30€
PACK TRACTAMENT POST ESTIU
+ TRACTAMENT A CASA: 80€
TRACTAMENTS DE QUERATINA
TRACTAMENT PER ENFORTIR EL CABELL
Xampú + Locions a partir de 19€
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.

Planxa i Pintura
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25 ANYS AL TEU COSTAT

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

Ctra. Corts, s/n
Cornellà del Terri
fucsa2sl@gmail.com

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

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

DIETÈTICA

Essències i olis per fer massatges
Aloe vera: és una planta rica en nutrients, vitamines,
minerals i aminoàcids per a l’organisme. L’oli hidratant
amb Aloe vera regula la humitat de la pell i la manté
suau i elàstica.
Ametlla: és rica en nutrients, proteïnes, minerals i vitamines A i E. A més, posseeix una elevada concentració
d’àcids grassos essencials.
Camamilla: serveix per tractar problemes musculars
provocats per l’exercici intens o les males postures. I a
més combat l’ansietat i l’insomni.
Eucaliptus: s’utilitza per alleugerir problemes musculars, artritis i reuma. El seu ús relaxa la pell del rostre i
del cos.
Ginebre: dóna fermesa al bust i estimula l’aparell
circulatori. Té un efecte tonificant.
Lavanda: és calmant, antisèptica i cicatritzant. A més
de tractar dolors reumàtics s’utilitza per disminuir la
hipertensió, alleugerir infeccions cutànies, ferides i
picades d’insectes.
Llimona o cítrics: dispersa les energies dolentes.

Melissa: és un magnífic sedant i un tònic relaxant que
fa disminuir l’ansietat i el nerviosisme.
Orquídia: és una essència hidratant i molt relaxant.
Sàndal: hidrata i actua contra la sequedat de la pell.
Violeta: és una de les essències més relaxants.

FISIOTERÀPIA
OSTEOPATIA
EXERCICI TERAPÈUTIC
REHABILITACIÓ DEL VERTIGEN

Tai txi · Pilates · Meditació
ombanyoles@gmail.com · Tel. 625 85 58 12
c/ Josep Tarradellas 16, Banyoles ·
om_banyoles

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

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

Col·lecció de Bosses Shopping
amb diferents colors
i estampats

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

TOT EN INFORMÀTICA
,

TALLER DE REPARACIO i MANTENIMENT D’ORDINADORS
PER PARTICULARS I EMPRESES

• Venda de consumibles
• Reparacions a domicili
• Venda d’ordinadors
als millors preus

EL TEU ORDINADOR VA LENT O TÉ
PROBLEMES DE VIRUS O DE PROGRAMES?
VINE i T’HO SOLUCIONAREM...

Reparacions
d’ordinadors
en 24 HORES
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• T’oferim tota mena d’aparells informàtics:
• Portàtils, tablets, Pc’s, accesoris...
• Informa’t de les nostres ofertes
• Vine i t’assessorarem sobre la millor opció
www.reciners.com
admin@reciners.com
972 57 60 55

Av. Països Catalans, 207 · 17820 Banyoles

EL COSTUMARI

Text: Pep Boix · Foto: Acpe.

Tertúlia al carrer
No fa pas tant de temps,
al vespre, quan no hi havia tant de trànsit ni tantes distraccions, la gent
treia les cadires al carrer,
i mentre prenien la fresca, feien petar la xerrada amb familiars, amics,
veïns i passavolants.
Vindria a ser la versió casolana (ara ja quasi “vintage”) del que són ara les
xarxes socials: els xats,
el whats app, twiter, facebock, instagram... etc
però de forma més directe i a peu de carrer. Com
en aquesta imatge de
principis dels anys 50 al
c/ del Puig de Banyoles.

· Assegurances
· Assessorament legal
· Gestió de subvencions
· Comercialització de productes

Persona de contacte: Sr. Josep Dilmé
serveis@divigestors.com
Av. Països Catalans, 96 Entresol B · Banyoles · Tel. 972 58 00 22 / 972 57 08 12 / 629 792 506
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• Tramitem subvencions per retirada d'amiant de qualsevol infraestructura.
• Gestionem des de l'inici la sol·licitud de subvenció fins a la seva justificació.
• Per a empreses i particulars.
• Preus molt competitius de tramitació i gestió de tot l'encàrrec.
• Gestió de retirada amb empresa homologada, inscrita en el registre RERA.
• Retirada i portada a abocador homologat.
• Pregunti'ns sense cap compromís.

Alfabetitzaci»
digital

Impressi»
3D

Xavi 691 968 867 - Josep 691 958 935
c/ Santa Maria 33, Banyoles

Creaci» de
videojocs

Rob«tica

espai_tic
www.espaitic.cat - info@espaitic.cat

EMPRENEDORIA

Xavi Palomares i Josep Fernandez

espai_TIC un nou espai d’educació tecnològica
El nostre espai, està ubicat en ple centre del Barri
Vell de Banyoles, i pretén ser un centre d’aprenentatge i educació tecnològica, oferint una oferta acadèmica adreçada a totes les edats. Volem donar
una metodologia basada en projectes i activitats,
per a fomentar el treball en equip i la col·laboració
entre els integrants.
El local està format per un espai diàfan, coneguts
com a espai_AULA, on s’imparteixen les sessions
d’aprenentatge, i l’espai_MAKER, on hi ha la zona
taller pel desenvolupament pràctic dels projectes.
Des d’espai_TIC volem incentivar la visió crítica de
l’ús de la tecnologia, per utilitzar la mateixa de manera més activa amb un caràcter més creatiu
i constructiu per a contrarestar l’ús tecnològic de
l’actualitat. Volem que tots els nostres alumnes
descobreixin com utilitzar les eines tecnològiques que ens envolten de manera proactiva
i creativa.

Robòtica:

Videojocs:

La nostra oferta formativa de robòtica es divideix
en tres etapes: iniciació a la robòtica, robòtica educativa i robòtica maker.

En aquest curs aprendràs a crear el teu propi videojoc, a través de diversos entorns i plataformes.

Cada una d’aquestes etapes ajudaran a descobrir,
de manera evolutiva, l’apassionant món tecnològic
a través de la realització de projectes makers multidisciplinaris i vivencials potenciant la creativitat i
el cooperativisme a l’aula.

El principal objectiu és la d’introduir i familiaritzar
l’alumne en l’entorn del programari, i endinsar-se
en tot el que comporta crear un videojoc, la seva
història, la narrativa, la mecànica, els seus personatges, la seva finalitat… Tot creant el teu primer
videojoc, comença la teva aventura!

Alfabetització digital:

Impressió 3D:

Donarem inici a la instrumentalització de les eines
informàtiques i del seu entorn, per adquirir unes
habilitats per al desenvolupament tecnològic.

Descobreix l’apassionant món de la impressió 3D
per crear tots els objectes que puguis imaginar i
convertir-te en un maker capaç de realitzar infinitat
de creacions.
Ens iniciarem en el món de la impressió 3D adquirint les habilitats necessàries per poder realitzar
les nostres primeres creacions 3D de manera autònoma.

Pròximament us presentarem l’oferta formativa per adults.
Estigueu atents a les xarxes socials!
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A través dels coneixements de la mecanografia, la
computació bàsica, la navegació adequada per
internet, la resolució de conflictes amb el sistema
operatiu, l’organització i manteniment del PC, com
moltes més altres eines que seran de gran utilitat
per al seu desenvolupament i creixement.

Diada Nacional
de Catalunya
ACTE INSTITUCIONAL A BANYOLES

Divendres 10 de setembre, a les 7 de la tarda
a la Plaça Major de Banyoles
(davant del monument Catalan Power).
Es durà a terme una ofrena floral
i es cantarà Els Segadors.

Organitza:

AJUNTAMENT DE BANYOLES

Banyoles
LES GANGUES AL CARRER
Dissabte 4, de 10 a 20h. Pl. Major - Pl. Turers.
21:30h. Pl. Major. Havaneres amb Grup Retorn.
TRIATLÓ INTERNACIONAL DE BANYOLES
Dissabte 4 i diumenge 5 de setembre.
Copa d'Europa Junior Cup. Campionat d'Espanya de Triatló.
XXXV Triatló de Catalunya.
TROBA’M FESTIVAL DE MÀGIA
Divendres 3 de setembre
18h. Pl. Rodes. Obertura amb Rúbi Fernández.
20h. Na que ver, al Cívic de Porqueres.
22h. Màgia golfa, al Bar del Cívic.
Dissabte 4 de setembre
12h. Vermut màgic, a Can Xabanet.
16h/18h. Plaça Font / Tint. Espais màgics.
18h. Màgia a La Muralla, amb Pepín Banzo.
19:30h i 22h. A l’Auditori: Gala màgica.
+info i venda entrades a: cultura.banyoles.cat
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Divendres 10 de setembre, 19h. A la Plaça Major,
davant del monument Catalan Power.
Ofrena floral popular i cantada de Els Segadors.
OFICINA DE TURISME · ACTIVITATS
Dia 4, 10:30h. La Gimcana dels rentadors.
Dia 18, 11h. BTT pels corriols de l’estany.
Dia 19, 11h. L’experiència del paper artesanal
Dia 26, 11h. Caiac a l’estany.
+info i reserves: Of. de Turisme Bny ·T. 972 58 34 70
Whatsapp 690 85 33 95 · turisme@ajbanyoles.org
FIRA DE LA RAMONA
Dies 11, 12, 18 i 26, de 10h a 21h. Al Pg. Darder.
AUDITORI DE L’ATENEU
Dimarts 7, 20h. Presentació nova programació
de Cultura Banyoles, de setembre a desembre.
Tot seguit, actuació del grup: Eli Rodríguez.
Dijous 16, 20h. Documental: Com Jo vulgui.
Diumenge 19, 20h. Documental: Descendents.
Dissabte 25, 20h. Cinema Gaudí: La dona il·legal.
LA FACTORIA D’ARTS ESCÈNIQUES
Dies 24 i 25, a les 20h. Dia 26, a les 19h.
“Al llindar de l’oblit”, teatre independent.
Direcció: Joan Solana. Eironeia Produccions.
ESPECTACLE FAMILIAR
Dissabte 25, 11h i 12:30h. Pati Escola La Vila,
Dissabte 25, 17h i 18:30h. Plaça Xesco Boix,
“Sobre rodes”, Cia. Yldor Llach.
SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE
Del 18 al 26 de Setembre. Concurs de pintura, bicicletada, xerrades, gimcana familiar... etc. +info i inscripcions:
https://banyoles.cat
17è DIA DE L’ESTANY
Diumenge 26, 19h. Davant l’Escola de Natura:
Volta a l’estany popular amb bicicleta.
11h. Parc de La Draga. Espectacle i música:
“El Sr. Reciclatge i els seus amics”.
FUNDACIÓ LLUÍS COROMINA
Dijous 30, 19:30h. Plaça Major, Espai Eat Art:
Tertúlia i xerrada amb: Josep Mias, arquitecte.

amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

PREMIS BANYOLÍ DE L'ANY
Divendres 24 de setembre, a l’Auditori, actes de
lliurament dels premis als banyolins guardonats.
CLUB NATACIÓ BANYOLES
Diumenge 19 de setembre, a l'estany:
77a Travessia a l'Estany de Banyoles,
durant tot el mati, a l'estany i al CNB.
HORARIS I DISTÀNCIES:
10:30h. Travessia de menors: 1.000 metres.
11:30h. Travessia femenina: 2.115 metres.
12:30h. Travessia masculina: 2.115 metres.
ÒMNIUM · LLUMS DE LLIBERTAT
Divendres 1 d'octubre, 20h. "El País que volem".
Itinerari: de la Plaça 1 d'Octubre a La Muralla
MUSEUS DE BANYOLES
Fins al dia 10, a l’Arqueològic, Exposició:
Aigua i art, una combinació refrescant.
Fins al dia 26, a l’Arqueològic,
Exposició: En Peret Blanc de Beget.
Fins al dia 12, al Darder, Exposició:
XIX Concurs de Fotografia de natura.
Dies 4, 12, 18, 26, Visita al Parc Neolític.
Dia 9, 16h. Els arqueòlegs de la Draga.
Dia 11, 18h. Vilauba en 3D.
Dia 18, 17h. Banyoles medieval.
Dia 25, 11h. El Rec Major.
Dia 17, 19h. Xerrada cicle de medi ambient:
Objectiu 2030, un Pla de l’Estany sostenible.
Dia 5, 11h. Exploradors de l’Estany.
Dia 19, 11h. Investiguem els mamífers.
Més info: www.museusdebanyoles.cat
OFICINA JOVE DEL PLA DE L’ESTANY
Ja podeu sol·licitar la vostra ajuda pel transport
escolar i d’estudis del nou curs. + info:
plaestanjove.cat / Instagram @plaestanyjove
Punt lila mòbil. Els divendres i dissabte d’estiu,
fins l’11 de setembre, a La Draga Tel.686951374.
PUNT ÒMNIA BANYOLES
Activitats tardor 2021 (de setembre a desembre)
Activitats formatives, espais d’accés lliure,		
aula oberta, tràmits on-line amb suport, etc.
+info: c/ Barcelona, 54 . T. 972 58 07 41
Wapp: 605 36 36 67 · puntomniabny@gmail.com
BIBLIOTECA DE BANYOLES
Dimarts 4, 19h. Al Darder, Club de lectura:
“Els cadàvers del candidat”, de Miquel Aguirre.
Dijous 16, 17:30h. Hora del conte: Capgiralla contes.
Dissabte 18, 12h. Al Darder, presentació:
“Te amo, gracias”, a càrrec de Kimi Turró.
Dijous 23, 17h. Club lectura infantil, Lila Trotamundos.
Dijous 30, 17:30h. Biblionadons, amb Joan de Boer.
Fins el 4 d’octubre, a Mobles Tarradas,
exposició: Arquitectes i ciutat.
Del 16 de setembre al 30 d’octubre, exposició:
Arquitectura i urbanisme, a la Biblioteca.
MANAIES PER BANYOLES
Dissabte 18 de setembre 19h. Sortida dels Manaies
recordant la restauració dels manaies l’any 1949.
Recorregut: c/Vallespirans, J.Verdaguer, pl.Turers,
c/Canal, pl.Estudis, Mercadal, pl.Major, Guimerà,
pg.Indústria, pl. Jurats, c/Indústria, Guimerà, pl.Major,
Abeurador, Porta Turers, J.Verdaguer, Vallespirans, pl. Rodes,
c/Estany, pl.Carme i Vallespirans. Es demana no seguir
la formació i complir les normes sanitàries vigents.
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AGENDA · SETEMBRE

AGENDA · SETEMBRE

PORQUERES
ACTIVITATS DE TURISME
Diumenge 12, 10:30h. Travertí + Tren Pinxo.
Dissabte 18, 19h. Visita al Taller de Carles Fontserè.
Dissabte 25, 11h. Les cares de l’aigua.
+ info: Of. Turisme de l’Estany. T. 972 58 34 70
XXIX MEMORIAL JOAN ESTANY
Dissabte 4, 20h. UE Porqueres - UE Tona.
CASAL DE LA GENT GRAN
Dimarts 28, 17h. Al local social, xerrada:
Que cal saber de les vacunes del Covid-19,
amb Gemma Fontbernat (farmacèutica).
Dissabte 18, 18h. Al local social, celebrem
l’aniversari 50 anys de casats dels socis/es
Actuació Playback del Casal de Porqueres.
DIADA DE CATALUNYA
Dissabte 11, 19h. Plaça 11 de setembre.
Sardanes amb La Principal de Porqueres.
FESTA MAJOR DE PUJARNOL
Diumenge 19, 13:30h. Pujada i Missa a
Sant Patllari. Cantada de Goigs i aperitiu.
BIBLIOTECA DE PORQUERES
Dimecres 15, 17:30h. L’Hora dels més petits:
Dissabte 18, 10:30h. Pedalada de contes:
Itinerari Setmana de mobilitat amb tres punts:
10:30h. Biblioteca. 11h. Font Salt Dalmau.
11:30h. Gorga blava. 12h. Biblioteca.
Dijous 23, 17:30h. Balla’m un llibre:
Fantasicontes, per Tigretelèfon (Dansa).
Dimecres 29, 19h. Club de lectura d’adults.
Del 7 al 24 setembre, Exposició: Gianni Rodari.
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PALOL DE REVARDIT
10 DE SETEMBRE AL CASTELL DE PALOL
20h. Concert de Marc i Laia. Hi haurà moscatell,
ratafia i galetes per a tots els assistents.
FESTA MAJOR DE PALOL
Dissabte 25 de setembre
21:30h. Concert de Cesk Freixas.
Diumenge 26 de setembre
11h. Ofici de Festa Major. Tot seguit pregó a
càrrec dels sanitaris/es i mestres del municipi.
Després, sardanes amb La Principal de Porqueres.
Cal reserva prèvia: 972594448 · ajuntament@palol.cat
Amb mascareta obligatòria i aforament limitat.
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA
Al Castell de Palol de Revardit:
"Koan: retrat i proporció àuria". Fotografies i retrats de
Carles Avilés. Inauguració: 25 de setembre, a les 19h.
Disponible fins al 31 d'octubre.
Dissabtes: de 10h a 14h i de 18 a 20h.
Diumenges: de 10h a 14h.

SANT MIQUEL

Les activitats seguiran les normes sanitàries.

APLEC DE SANT FERRIOL DE FALGONS
Diumenge 12 de setembre,
De 9h a 13h. Mercat d'artesania. 13h. Arrossada.
A continuació, concert de Galvin Buckley.
FESTA MAJOR DE SANT MIQUEL
Divendres 24 de setembre
20h. Pl. Escoles: Concert Grup de Caramelles.
Dissabte 25 de setembre
10h. Caminada popular. 17h. Animació infantil.
20:30h. Concert: Pol Cardona & True Sparks.
Diumenge 26 de setembre
10:30h. Sardanes. 12:30h. Missa i refrigeri.
18h. Fi de festa musical amb Hop's Trio.
+ info al web de l'ajuntament.

CAMÓS
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Divendres 10 de setembre
Plaça de l’Ajuntament, a les 21:30h.
Havaneres amb el grup Terra Endins.

ESPONELLÀ
FESTA MAJOR DE VILERT
Divendres 3, 20h. Caminada nocturna i sopar.
Dissabte 4, 10h. Baixada en barca pel Fluvià.
Tarda: activitats per joves. Vespre: sopar a la plaça.
22h. Concert musical amb: "La veïna del costat".
Diumenge 5, 12:30h. Ofici solemne a l'església.
ARROSSADA POPULAR A CENTENYS
Diumenge 5, 11h. Jocs per a la mainada.

PERRUQUERIA

14h. Arrossada. 18h Concert: Eduard Canimas.
Venda tiquets per l’arrossada a l’Ajuntament.
FESTA MAJOR D’ESPONELLÀ
Dissabte 18, 18h. Espectacle infantil.
20h. Música, amb Marc i Laia.
22h. Concert: El pèsol feréstec i Vàlius.
12:30h. Vermut musical. 17h. Titelles.
DIADA DE CATALUNYA: 11 DE SETEMBRE
21:30h. Plaça 1 d’octubre: Pujada al castell.
Plantada de l’estelada, manifest i esmorzar.

PORQUERES
Des del 1967

Hores convingudes:
972.571.189 - 677.027.124

@mariagifra_perruquers
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Diumenge 19, 11:30h. Ofici solemne.
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Text: Pep Boix · Foto: Joan Alemany.

INDRETS AMB ENCANT

Església de Sant Vicenç de Camós
L’església parroquial
de Sant Vicenç s’albira
de lluny estant.
La seva inconfusible
torre campanar de
base quadrada amb
grosses obertures li
dóna un aire entre
torre de defensa
i campanar amb
funcions religioses.
Ja apareix
documentada l’any
1019 però el seu
origen és bastant
anterior. A causa del
terratrèmol de l’any
1427 l’església va patir
diverses modificacions
i als segles XVII i XIX
altres reformes de
millora i manteniment.

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.

FOTO RECORDS

Nens entrant als Estudis Vells a la Plaça dels Estudis. Anys 20. Foto: Jaume Claramunt.
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Casal D’estiu als anys 50, nens jugant a la Font de Can Puig. Foto: J.M. Mateu.

Idíl·lica imatge de l’antic Pont del Vilar, fet amb la fusta dels desmais i pedra de Banyoles, 1956. Foto J.M. Mateu.
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Pastors amb ramats de xais tornant als estables, creuant la cruïlla de camins de la plaça dels Turers. 1929.

A partir d'ara a Banyoles
el teu nou restaurant de cuina mexicana
Vine a provar-ho!!

EMR 52

Plaça Turers, 2 · Banyoles
Per reserves i comandes: Tel. 872 02 96 68

Text: Pep Boix.

EL PERSONATGE

A l’amic Carles Dilmè
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Segur que l’heu vist moltes
vegades anant a recollir el correu
i la premsa, fent encàrrecs o fent
fotocòpies a l’Ajuntament de
Banyoles. Després de tanys anys
de treball diari municipal, ara en
Carles Dilmé, (bon amic i seguidor
de El Mirador) se’ns ha jubilat!!
A la foto el veiem amb l’alcalde
Miquel Noguer qui li feu entrega
d’un obsequi commemoratiu
en agraïment a la seva tasca de
tants anys a favor de la ciutat.
Segur que ara en Carles tindrà
més temps lliure per dedicar-se
a les seves grans aficions com
són les sardanes, tocar el piano,
pintar, o anar d’excursió amb els
Escoltes...
Amic Carles, que tinguis molta
sort i ànims en aquest nova etapa
de la teva vida! Feliç Jubilació!!
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PONSATÍ

Joan Anton Abellan

PUNT DE MIRA

El fet d’associar estiu i bany, una cosa que per nosaltres
és molt natural, no ho era tant tot just fa un segle, i molt
menys a una ciutat com la nostra. Si bé a l’antiga Roma
els seus habitants feien servir les zones costaneres com
llocs de cura, exercici i esbarjo, a partir de l’Edat Mitjana
les platges varen ser considerades llocs de perdició i es
va estendre la prohibició de sovintejar-les.
No serà fins mitjans del segle XVIII quan es començarà a
estendre la tesis de que els banys de mar eren medicinals i podien guarir infermetats com depressions, tuberculosi, artritis, etc. El doctor Richard Russell, un dels pioneres d’aquestes idees, escrivia l’any 1750 que tots els
tractaments tenien que acabar amb un bany fred de mar,
un fet que conduiria a una cura perfecta.
Però encara tindrà que passar un altre segle per que a
les qualitats terapèutiques s’afegissin les d’oci, i les platges passessin a ser també un lloc on poder-se relaxar i
deslliurar-se, encara que fos per una estona, de la tirania
dels corses i vestits de l’època. Fou així com la nostre
península, afavorida per un clima benèvol, veia com
l’aristocràcia i la noblesa posaven els seus ulls en platges com les de El Sardinero, a Cantàbria, o de La Conxa,
a Sant Sebastià, convertint-se fins ben entrat el segle XX
en ús exclusiu de les classes més acomodades. Per la
seva banda, Banyoles no va ser menys. A l’Estany, del
que podríem dir que havia estat «descobert» socialment
dins la segona meitat del segle XIX, coincidint amb la
posta en marxa del balneari de La Puda, els forasters hi
anaven a passejar i a barquejar, però no a banyar-se, i
molt menys els banyolins. Era un lloc on les dones rentaven la roba i els homes duien a abeurar el bestiar. Era el
lloc on es llençaven les escombraries i on s’enterraven
els gossos. Era un lloc on hi havia xucladors que es podien endur qualsevol agosarat que pretengués profanar
aquelles aigües. Però a poc a poc, aquesta visió de l’Estany canviarà i les ribes de Porqueres es convertiran en

el lloc on les aigües seran profanades. Com recordava
Ventura Pau durant l’estiu, molts joves es banyaven a
Porqueres a l’anomenada Platja dels Estudiants. Hi arribaven amb barques llogades a les pesqueres d’en Lero o
d’en Generet, acompanyats sovint de les xicotes, un fet
totalment reprovable, com va fer veure el rector de Santa
Maria en el seu sermó del diumenge dient que a Banyoles
hi havia joves molt atrevits i agosarats, fills de famílies
d’una religiositat arrelada, que en «trajo» de bany o «taparrabos» es passejaven per l’Estany. I no tant sols joves
estudiants, sinó que també nois de ciutat i pagesos que
després de la sega o havent acabat les feines diàries anaven a remullar-se a l’Estany. Sembla ser que la visió
d’aquest cossos «semi-nus» indignaven els passejants i
així ho deurien fer saber al rector que no es va estar de
criticar a tots els que s’acostaven a les aigües «pecaminoses» de l’Estany, titllant de «desvergonyides» les dones
que, més per divertiment que per esperit esportiu, passaven les tardes d’estiu refrescant-se a l’altre costat d’estany. L’església considerava el bany pur exhibicionisme i
s’escandalitzava quan s’apropava l’estiu per la «disminución de la longitud de las mangas de los vestidos del bello
sexo».
Més tard, aquest nou «descobriment» de l’Estany com a
lloc d’esbarjo i esport, fou ajudat pel fet que l’any 1924 el
consistori banyolí, amb la col·laboració d’un grup de socis del C.N. Barcelona, organitzés un festival de natació a
l’estany. Això va fer va fer que molts dels joves que a principis dels anys vint havien començat a practicar la natació
i s’havien fet socis del C.N. Barcelona perquè estaven
estudiant a la capital, es plantegessin la idea de fundar un
club semblant a Banyoles. Naixia així a l’any 1925 el Club
Natació Banyoles, amb l’ànim de promoure la natació, el
bany recreatiu i els esports a l’estany. I anys més tard, el
1944, va tenir lloc la 1era Travessia a l’Estany de Banyoles, de la qual enguany en celebrem ja la 77ena edició.
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Banyistes i nedadors

PROMOCIÓ!
Fes-te soci
del Club!
Paga la matrícula en 48 mesos
i sense interessos!
Soci titular: 24,38€/mes
Soci titular+beneficiari: 36,26€/mes
Soci beneficiari (màxim 24 mesos): 23,75€/mes
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Vàlid fins al 31 d'octubre de 2021
Passeig Antoni Gaudí, 3 (Banyoles) - 972 57 08 59 - secretaria@cnbanyoles.cat

La Travessia

ESPORTS VINTAGE

La Travessia a
l’Estany s’ha
convertit, amb
el pas dels anys,
en l’autentica
festa popular
de la natació
catalana.
Enguany la
prova disputarà
ja la seva 77a
edició. En la
imatge hi podem
veure l’arribada
d’una de les
seves primeres
edicions, la
II Travessia,
celebrada l’any
1945.
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Text: Pep Boix · Foto: J. M. Mateu

ATLETISME PER A INFANTS I JOVES
a partir de 2on de primària

Vina
a
r-ho
v
o
r
p a

i TAMBÉ ATLETISME
i PREPARACIÓ FÍSICA PER ADULTS
Els dilluns, dimecres i divendres
Informeu-vos sense compromís:
Tel. 629 71 67 21
Tel. 636 54 91 64
clubatletismeporqueres@gmail.com

També preparem gossos
per casaments i celebracions.
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NOU SERVEI:
FEM XAPES D'IDENTIFICACIÓ
PERSONALITZADES
I GRAVADES PER A GOSSOS I GATS.
DES DE 6 EUROS, GRAVAT INCLÒS

C/ Francesc Macià, 1 · Vila Olímpica · Banyoles · 972 576 743 · 609 285 082
Horari: Dilluns: de 16h a 19h. Dimarts, dijous i divendres: de 9h a 14,30h i de 16h a 19h.
Dimecres: de 9h a 15h. Dissabtes: de 9h a 13h.

MASCOTES
Envia’ns la foto de la teva mascota i tu i la publicarem en aquesta secció dedicada a els nostres
amics els animals... Perquè estimem i valorem els animals i respectem la natura !!
Pots fer-nos arribar la foto a info@revistamirador.com o trucant al WhatsApp: Tel. 669 018 405

En Luck, el
nou fitxatge
de la Teresa,
passejant
pel mercat
del dimecres.
En Pitu, aquest gosset tant simpàtic,
està en adopció a la Protectora de
Banyoles. Podeu veure’ls al Faceboock.

La Sandra
ens passa foto
d’en Blanquet,
el seu petit gat (blanc).

La Carme de
Rentakans
ens envia foto de la
Mery, la canitx d'en
Pere i la Mari.

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

soniaperruqueria0518@gmail.com
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Aquesta és la Trufa,
la gosseta negre
de la Coralí.

API: A10502

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

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

EXCEL·LENT CASA al puig de La Puda, amb 219 m2
construïts i 397 m2 de parcel·la distribuïts en 3 plantes. La
1a planta te 3 hab. dobles, 1 bany complet i sortida a jardí i
piscina. 2a planta amb lavabo, gran sala-estar, cuina,
rentador i garatge. A la 3a planta trobem una sala diàfana
amb llar de foc i panoràmiques vistes a l'estany.
Preu: a consultar.

LOCAL COMERCIAL cantoner a prop del centre de Banyoles,
amb possibilitats de fer un canvi d’us i disposar d’habitatge
planta baixa. Atractiu local de 173 m2 construïts, a peu de
carrer, abans destinat a bar-restaurant. Ara és un local
pràcticament diàfan i amb possibilitats per a qualsevol tipus
de negoci o habitatge.
Preu: 90.000€

PARCEL·LES EN VENDA a Cornellà, Banyoles, Beuda, Melianta, Medinyà a partir de 400 m2.
Consulteu les nostres novetats a: www.finquesmanel.com o a:

@finquesmanel. Segueix-nos i comparteix.
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Horari: de 10h a 13:30h i de 16:30h a 20h. Tel. 627.449.095 / 622.184.584 - 972.582.323 info@finquesmanel.com - c/ de Mata,18 baixos · Banyoles

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

MERCAT LLIURE

Anuncis per paraules
0,25€ per paraula a ARXIFESTA, DICTUM, BLANCH. Més info: Tel. 669 018 405
Pressupost sense compromís. Lluís Reig. Tel. 629 392 723
COMPÀS Centre de Salut per adults joves i infants. Fisioteràpia, osteopatia, exercici terapèutic, rehabilitació... etc.
Al c/ Josep Tarradellas, 2 de Banyoles. Tel. 972 58 25 94
RECINERS tot en informàtica, venda, reparació i manteniment. Països Catalans, 207 · Banyoles. Tel. 972 57 60 55
RENTAKANS perruqueria canina. També servei d’auto
rentat. Ara nova adreça, C/ Francesc Macià, 1 de
Banyoles. Tel. 972 57 67 43
INSTAL·LACIONS Lluís Reig. Electricitat, aigua, calefacció,
reparacions... Informi’s. Bon servei, puntualitat i bon preu.
Tel. 629 392 723
IOGA classes d’iniciació i perfeccionament per a totes les
edats al Centre OM amb Ivanna Quintanas. 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
TÈCNICS 4 Ens em traslladat: ens trobareu al c/ Sant Pere
de Roda, 2 baixos, de Porqueres. Tel. 972 58 32 51
DARANAS IL·LUSTRACIÓ Aprèn a dibuixar i a pintar.
Classes a tots els nivells: il·lustració, còmics, art i pintura.
Informa’t. Tel. 972 58 04 97
LA PROTECTORA d’animals de Banyoles tenim molts gats i
gossos que busquen llar. Els podeu veure al Facebook.
BORDAS DISSENY Liquidació per jubilació tot al 50 % de
descompte. També fem tot tipus d’arranjaments. Al c/ Sant
Martirià 6, Banyoles. Tel. 972 57 06 66
PINTURA, dibuix, il·lustració... Blau D’art. Classes per nens,
joves i adults. Anna Bahí. Tel. 676 157 800
MASCARETES de cotó 100% de doble capa i clip nasal.
Es poden rentar i reutilitzar. Per dona, home i nen. Teixits
diferents i a bon preu. Informi’s. Tel. 626 66 74 16
CLASSES DE MÚSICA I PIANO per nens, joves i també
adults. Inicieu-vos en la música o perfeccioneu la vostra tècnica. Tel. 673 380 859
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 LLOGUEN trasters a Banyoles. Informi’s. T. 622 184 584
FINQUES MANEL busquem cases i pisos de compra i lloguer al Pla de l’Estany. Tel. 622 184 584 · 627 449 095

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
JORDINA MERCADER classes d’activitat física per a la salut. Entrenaments personalitzats i en grups reduïts i també
per + 50. Informi’s. Tel. 633 370 087
T’ANIRIA BÉ UN COP DE MÀ? Si tens fills/es i necessites
algú de confiança i amb molts anys d’experiència que
t’ajudi, no dubtis en trucar-me. Mª Collel. Tel. 686 01 27 66
TOMÀS TEIXIDOR botiga de pintura i drogueria necessita
dependent/a amb experiència. Raó: Avda. Països Catalans, 221-223 · Banyoles. Tel. 972 58 00 08
ARRELA’T TERÀPIES NATURALS Reflexologia podal i de
mans, Neteja i massatge facial, Quiromassatge, Pedicura
de mans i peus, Reiki i Flors de Bach. De dilluns a dissabte.
Hores a convenir. Esther. Tel. 650 42 12 21
EMPRESA METAL·LÚRGICA del Pla de l’Estany necessita
fresador amb experiència. Incorporació setembre. Interessats truqueu al Tel. 616.23140
PARATAULA menjar a domicili a Banyoles i Comarca.
www.parataula.com
ATLETISME per a infants i joves a partir de 2on de primària
i també preparació física per adults. Millora la teva condició
física i mental. Informa’t. Tel. 629 71 67 21
ESPAI TIC El futur ja és aquí: cursos i tallers de noves tecnologies per infants, joves i adults. Informeu-vos al c/ Santa
Maria 33, Banyoles · Tel. 691 958 935
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
RETIRADA D'AMIANT Tramitem i gestionem de principi a fi les
subvencions per retirada d'amiant de qualsevol infraestructura
fins la seva retirada en abocador homologat. Preus molt competitius. Informi’s. Di-Vi Gestors. Josep Dilmé. Tel. 972 58 00 22
BANYOLES LANGUAGE CORNER Divertiu-vos aprenent
anglès amb nosaltres. 100% professors Nadius. Classes
dinàmiques. www.bnylc.com · Tel. 681 028 936
AUTOESCOLA LA DRAGA RACC setembre i octubre 10%
de descompte. Els preus més econòmics de Banyoles per
treure’t el carnet. Informa’t. Tel. 872 50 41 44
T’ANIRIA BÉ UN COP DE MÀ? Si tens un avi/a i necessites
ajuda amb confiança i experiència, no dubtis en trucar-me.
Mª Collel. Tel. 686 01 27 66
TERÀPIES NATURALS. Reiki, acupuntura zonal i reflexologia podal. Informa’t. 632 073 365

Plaça Perpinyà, 24 · Banyoles
Tel. 972 57 04 23 · www.latattinada.com
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NECESSITA un lampista? Llum electricitat, aigua, calefacció...

LES MEVES IRONIES

Així ho veu: Joan Magí
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FELIÇ ANY NOU!

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

