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Gener
El primer mes del calendari amb el que iniciem l’any és el
gener. El calendari és un sistema ideat per l’home per a
mesurar el temps. Mitjançant el calendari hi ha la possibilitat de fixar amb antelació qualsevol esdeveniment de la
vida individual i col·lectiva. Els períodes laborals, les festes, les celebracions familiars, els actes socials, tot s’articula a través del calendari.
El calendari respon a la necessitat de l’home de controlar d’alguna manera l’inevitable pas del temps. Dut per
aquesta preocupació, hom va relacionar els ritmes repetitius de la naturalesa amb els discórrer de la seva existència: la història. Totes les cultures han tingut el seu calendari. Els primers calendaris van prendre les llunacions

DITES POPULARS

com a base, ja que eren més curtes i fàcils d’observar que
el cicle solar. El calendari actual té com a base el calendari
gregorià, basat en el cicle solar, establert en 365 dies i un
dia més compensatori a afegir cada quatre anys al mes de
febrer (any de traspàs).

EL SANTORAL

Any acabat, porc engreixat.
La lluna de gener, set virtuts té.
El foc de Cap d’Any, no fa dany.
L’hivern vertader, pels Reis primer.
El bon ametller, floreix pel gener.
Les nits de gener, les més fredes solen ser.

Dijous 6,		
Dilluns 17,		
Dimecres 19,		
Dijous 20		
Divendres 21,		
Dissabte 22,		
Dimecres 26,		
Dijous 27,		
Divendres 28,		

L’Epifania, Els Reis.
Sant Antoni Abat.
Santa Marta.
Sant Fabià.
Santa Agnès.
Sant Vicenç.
Santa Paula.
Sant Mer.
Sant Tomàs d’Aquino.

Per aquestes Festes, fem lots de regal
personalitzats amb sabons i productes
naturals ideals per al cos i per la llar...
Vine a triar el teu!!
Feliç Any Nou

Detergents Ecosostenibles
Productes de neteja de la llar
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Residu zero
Envàs reciclable
Repartiment a domicili
C/ Porta Turers, 3 · Banyoles

Tel. 622 755 099

OFICIS I TRADICIONS

Els vidriers
Durant la dominació romana, la producció de vidre es
desenvolupà plenament a la Península Ibèrica. Les estacions romanes de Catalunya com Empúries, Tarragona,
Barcelona, Sabadell, Rubí, Vic o Tortosa donaren gran
quantitat de peces de vidre bufat de totes classes.
Ja en el segle XII, a l’Edat Mitjana, les arts del vidre gaudiren de molta anomenada a Barcelona, i cap el 1300 eren
ja nombrosos els obradors i forns de vidre establerts a la
ciutat sota permís reial, tot i el perill d’incendis que això
comportava. Els vidres esmaltats gaudien de gran fama a
tot Espanya i Europa.
En el registre d’ordinacions del 1456, s’hi troba la dels oficis d’esparter vidrier, però a partir de 1599 se separaren
esparters i vidriers, i els vidriers catalans i la seva confraria
restaren sota la protecció de sant Miquel Arcàngel amb
capella a la catedral. Per Ninou, o sigui el dia primer de
l’any, tenia lloc la fira del vidre, que se celebrava a la plaça
del Born de Barcelona.
Durant el segle XIX la vidrieria catalana sofrí una forta decadència, que va acabar amb aquest art en venir l’abolició dels gremis. Actualment, pocs obradors de vidre existeixen, gairebé són peces de museu, avui les màquines
Jaume Fàbrega

La botifarra catalana
És un dels més
deliciosos embotits cuits d’Europa, i en la seva
categoria, sens
dubte, un dels
millors dels no
fumats. Com a
mínim és el més
antic, ja que està
documentat des del s. XIV. N’hi han de fines i gruixudes, tendres i seques, per fregir, guisar o menjar amb
pa, amb pa amb tomàquet, en entrepans, o en amanides i entremesos. N’hi han amb cap, amb llengua (de
vegades sencera i envoltada per la carn picada, el que
li dóna un aspecte singular), amb fetge (més deliciosa
que la majoria de patés), o amb ou, aquestes de la
varietat “blanca”. Una varietat d’aquestes (encara que
en realitat és de color rosat) que es fabrica industrialment es diu “botifarra catalana”, té nou moscada i un

ho fan tot, el vidre és bufat mecànicament dintre motlles i la
feina resulta més senzilla; certament que amb aquest sistema es pot fer una gran producció, però també s’ha perdut
la qualitat i l’art dels nostres vidres medievals.

LA CUINA DEL TEMPS
delicat sabor. L’anomenada “botifarra fresca” o “llonganissa” (segons les zones), és la típica i exquisida
botifarra catalana de calibre gruixut (n’hi ha de calibre
fi, anomenades “salsitxes”). Es menja fresca, fregida o
a la graella, guisada, etc, i és la base del famosos plats
com la “botifarra amb mongetes”. Deixada assecar és
la base d’altres embotits per menjar amb pa o en entrepans, com la secallona, el fuet, l’espetec, etc... Una
variant seca de més calibre és la famosa “llonganissa”.

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.

BonBones
AnyFestes
Nou
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

Festa de Santa Cecília 1973 a l’Abeurador. Anton M. Rigau, Biel Mas, Joan Comalat i Paqui Torres. Foto: F.X. Butinyà.
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Els Reis Mags rebuts a l’església de l’Asil pel Rector de Banyoles Mn. Joan Serra.1986. Foto: F.X. Butinyà.

www.compta-1.cat

Representació de “Els pastorets de Banyoles” 1988. Foto: Jaume Ribera.

Els Reis d’Orient rebuts a l’Ajuntament per l’alcalde Joan Solana. Foto: Jaume Ribera 1991.

Advocats i economistes
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www.assessoriapages.cat
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A PARTIR DEL 7 DE GENER DE 2022

Entra a www.banyolescomerciturisme.cat
i informa’t de les botigues associades

Digui’m?
TELÈFONS D’INTERÈS
BANYOLES

972 i...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMES DE FACTURACIÓ
www.baarasoft.com

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

Tel. 972 58 10 93
Fax 972 58 32 16

Parament de taula d’un sol ús

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

PEIXATERIA M. ÀNGELS

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

VENDA i REPARACIÓ DE TV, DVD, VIDEOS, EQUIPS DE MÚSICA i
PETITS ELECTRODOMÈSTICS

EMPRESA HABILITADA PER EL RITC
REGISTRE D’INSTAL·LADORS DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA
AMB EL Nº DE REGISTRE 22220

Pere Maso - Albert Coll

Feliç Any Nou

PASSEIG INDÚSTRIA, 56 - BANYOLES - Tel. 972 57 56 64
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INSTAL·LACIÓ i MANTENIMENT D’ANTENES TV
COL·LECTIVES i PARTICULARS

Al pavelló de la Draga

VINE I PARTICIPA EN EL SORTEIG DE

EOG_21

300€, 200€ i 100€

Activitat subjecte a l’evolució de la COVID-19 i a la normativa vigent

28 de gener de 17 h a 20:30 h
29 i 30 de gener de 10 h a 20:30 h

ENTRADA I APARCAMENT GRATUÏTS
Organitza:

Col·labora:

www.banyoles.cat/turisme - www.banyolescomerciturisme.cat

#debanyoles

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
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
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
31

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

BON ANY NOU

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
Ruth Souza - Estètica Holística i Benestar
Perruqueria i Estètica Nova Dimensió
Passeig Generalitat, 16 · Banyoles
Tel. 632 073 365 · 872 983 819

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

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

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

BON ANY NOU
Feu els vostres encàrrecs amb les nostres especialitats:
rostit, cargols, vedella amb bolets, canelons, croquetes
casolanes, brandada de bacallà... etc

FISIOTERÀPIA
OSTEOPATIA
EXERCICI TERAPÈUTIC
REHABILITACIÓ DEL VERTIGEN

Per encàrrecs: 972 57 07 62

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

Ctra. Camós, 73 · Banyoles · www.boifet.cat

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

Feliç Any 2022
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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

Rostit d’ànec confitat
Ingredients (per 4 persones)
4 cuixes d’ànec confitat amb el seu greix,
6 figues seques, 1 ceba, 2 patates,
2 grans d’all, 200 ml de vi negre,
oli d’oliva, sal i pebre, julivert.

Pela les patates, talla-les a daus i col·loca-les en
una cassola. Cobreix-les amb aigua, posa-hi sal i
tapa-les, deixa-les coure durant 15 minuts i després les escorres. Col·loca les cuixes de l’ànec amb
el seu greix en una paella amb oli i afegeix-hi els
grans d’all ben picats. Quan es daurin una mica afegeix-hi els daus de patata, el julivert picat i posa-hi
la sal i una mica de pebre i deixa-les saltejar. Pica la
ceba i ofega-la fins que quedi ben daurada. Retira
la cua a les figues, pica-les una mica i afegeix-les a

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

la cassola. Aboca-hi el vi negre i dóna-li un bull. Cobreix-ho tot amb uns 200 ml d’aigua i cuina el conjunt durant 20 minuts més. Podem rectificar de sal
i quan ja estigui cuit podem trinxar, colar i reservar
la salsa. Col·loca les cuixes d’ànec confitat en una
safata, deixa-les coure al forn a 180ºC durant 10
minuts i ja les podrem gratinar. Serveix els confits
d’ànec rostits amb la salsa de figues i les patates,
tot adornat amb unes fulles de julivert, o inclús amb
una miqueta d’allioli al damunt.
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Elaboració

EMR 14

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

POSTRES

Pastís de moka i café
Ingredients (per a 8 persones)

Per el pa de pessic: 4 ous, 125 g de farina,
125 g de sucre, 1 cullerada de llevat en pols.
Per el farcit: 1 rovell d’ou, 150 g de mantega,
50 g de sucre, 50 g d’ametlles torrades,
2 cullerades de cafè instantani,
150 g de melmelada d’albercoc.

Elaboració

Feu un pa de pessic barrejant la farina, els ous, el
sucre i el llevat i poseu-lo a coure en un motlle rodó
d’uns 25 cm.Per a fer la crema de mantega moka,
treballeu el sucre de llustre amb el rovell d’ou; quan
sigui ben fi afegiu-hi la mantega reblanida, i treballeu-ho fins que quedi ben unida. Aleshores poseu-hi
el cafè, desfet en unes gotes d’aigua. Partiu el pa
de pessic; a sobre una meitat poseu-hi una capa
de melmelada; tapeu-lo amb l’altra meitat i cobriu-lo
completament amb la crema moka. Als costats, en-

ganxeu-hi, les ametlles a trossets petits. La crema
que quedi poseu-la a la mànega pastissera amb un
broquet arrissat i feu un adorn en forma d’estrella a
la vora i al mig. Per a decorar, intercaleu-hi alguna
ametlla sencera. Normalment es poden farcir tots
els pastissos amb melmelada o nata, perquè resulten mes gustosos que amb un farcit de mantega o
semblant. En alguns casos, però, com en el pastís
moka, pot fer-se servir la mateixa composició tant
per al farcit com per a cobrir-lo, si es vol.

R E S TA U R A N T

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

EXPOSICIÓ:
“DIBUIXOS I FLORS”
de Palaujuncà
Del 17 de desembre al 4 de gener.
Dia 1 de gener, tancat
HORARIS DE VISITA:
Matins: de 11h a 13h.
Tardes: de 17h a 20h.
Plaça Major, 16 · Banyoles
Telèfon: 972 57 46 02
tallerjoandepalau@gmail.com
www.tallerjoandepalau.com
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Ajuntament de Banyoles
Àrea de Comunicació

INFORMACIÓ MUNICIPAL

L’Ajuntament de Banyoles aprova el
catàleg de botigues històriques
S’ha incorporat al Pla Especial de Protecció del Patrimoni
i incorpora vuit establiments emblemàtics situats al Barri Vell
que s’hi conserven. Entre altres, es preserven
elements de mobiliari, aparadors o cartells propis
d’èpoques com el Modernisme, l’Art Decó o racionalistes.
L’alcalde Miquel Noguer ha destacat que “en el primer Pla Especial de Protecció del Patrimoni no s’hi
van incloure aquests establiments, però amb la situació dels darrers anys, amb el tancament i reconversió de comerços tradicionals, aquesta protecció
s’ha convertit en una necessitat”.

El Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Banyoles es va aprovar el 16 de desembre de 2016
i per Junta de Govern Local del 25 de novembre
passat es va aprovar incorporar-hi un annex que
inclou el catàleg de comerços històrics de la ciutat. El document incorpora vuit comerços històrics
de la ciutat propis de la primera meitat del segle
XX que reuneixen un mínim valor formal d’interiorisme, disseny o fins i tot dels treballs artesanals

Previ a l’aprovació per Junta de Govern Local, el
catàleg es va estudiar i debatre a la Comissió
Municipal d’Urbanisme i Patrimoni del passat mes
de novembre.
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L’Ajuntament de Banyoles ha aprovat l’annex I del
Pla Especial de Protecció del Patrimoni, que inclou
el catàleg de comerços històrics de la ciutat. Amb
el document, redactat pels arquitectes Jeroni Moner i Josep Callís, es reforçarà la protecció de vuit
establiments del Barri Vell que, en alguns casos,
mantenen l’activitat i, en altres, s’han reconvertit.

El catàleg incorpora establiments com les farmàcies Masgrau i Omedes, la botiga Can Mateu i Calçats Freixa, que mantenen l’activitat, i també altres
que han reconvertit l’activitat com l’antiga farmàcia
Boadella o Magatzems Figueras, que actualment
són bars. En el cas de la sabateria Freixa, actualment sabateria Roig, s’ha incorporat per protegir el
cartell exterior obra de l’artista Josep Ponsatí l’any
1966, tant per la tècnica emprada com per la seva
rellevància artística.

215.000.-€

MELIANTA
Última casa adossada en planta baixa.

Cases totalment accessibles i adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.
Garatge, jardí (piscina opcional), habitació individual, habitació tipus suite amb bany incorporat, 2 banys complerts
(un a la suite), amplia cuina oberta al saló, menjador sala d’estar,

Us desitgem unes bones festes i pròsper 2022
CELRÀ
Última casa aparellada

Amb garatge, ampli jardí i diferents opcions de distribució interior a personalitzar.
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265.000.-€

www.prodomus.cat
972 20 44 44

Focs i geners nevats
Antigament, es mesurava la població d'un indret pel
nombre de focs (llars de foc). Tenir un foc parat tot
l'any (per a escalfar-se o per a coure el menjar) era
un signe de permanència en una població. En altres
paraules, on hi cremava un foc estable hi havia gent
residint al lloc, ja que el foc era escalfor i representava aliments cuits. A Catalunya, el foc era antigament
una casa o habitatge sotmès a l'impost del fogatge
(relació dels focs, distribuïts per poblacions, termes
i demarcacions). Del segle XIV al XVII el fogatge era
una imposició que les corts generals catalanes establien, d'acord amb el rei. És tractava d'imposar una
quantitat de diners per foc o casa habitada, per tal de
contribuir a les necessitats de la corona o del país.
Així, per exemple, a Banyoles el 1359 hi havia uns doscents cinquanta focs: vint-iun eren de pagesos forans
(de pagesos del Terme de
Banyoles, o sigui, de fora de
les muralles), dos-cents tres
d'església (dependents de
l'abat de Sant Esteve), setze
d'una altra església (d'un altre senyor eclesiàstic), quatre d'aloers (sense dependència senyorial), un de reial
(del rei) i cinc de ciutadans
(de Barcelona o Girona).
Abans, doncs, el foc a la
llar era imprescindible per
a passar l'hivern, quan no existien les calefaccions
actuals; i, sobretot, en alguns dels freds, gelats i nevats geners del passat. Hi ha constància de nevades
importants durant els geners de final del segle XIX i
començament del XX. N'hi va haver, entre d'altres, el
1870, 1901, 1905, 1907, 1909, 1914, 1915 (el dijous
28 de gener, amb set centímetres de gruix), 1922 i el
1926 (d'uns quaranta centímetres de gruix a Banyoles i de seixanta a Serinyà i Esponellà, i l'Ajuntament
banyolí va haver de destinar cent pessetes per a netejar els carrers).
Aquestes nevades provocaven la pobresa i posaven
en perill la vida dels sectors més desfavorits, que
amb prou feines tenien menjar i llenya per a escalfar
les seves cases. El 1870 i el 1914 la cruesa de les
nevades (i de la pobresa) es va fer més evident.
El 1870, a causa d'un fred extrem i de les nevades

CRÒNIQUES D’AHIR

(“con motivo de la copiosa nieve que nos está regalando el Cielo”), l'Ajuntament de Banyoles, el 22 de
gener, va decidir crear una comissió municipal per a
atendre els nombrosos pobres que no podien treballar. Es varen trobar uns cinc-cents trenta-un pobres
(cap a un deu per cent dels habitants), sobretot als
carrers del voltant de la plaça de les Rodes. L'altre
exemple, passa el gener de 1914. Aquell començament d'any 1914 va ser molt fred (el dia 14 de gener
es van assolir els onze graus sota zero) i hi va haver
una gran nevada, que va impedir a molts habitants
“el indispensable sustento” i per aquest motiu l'Ajuntament, segons el periòdic banyolí Juventud del dia
25 de gener, va fer repartir “una bien condimentada

sopa a todos los indigentes que la solicitaron en el
asilo de los ancianos durante los dias 15, 16 y 17 (...)
reflejándose en los necesitados que acudieron, la
gran satisfacción que les producia tal medida que fue
a la vez altamente agradecida.” El consistori també
va ordenar que la gent netegés de neu les voreres per
intentar evitar alguns dels accidents que es varen produir. I el dia 18 de gener, a causa de la forta nevada
del dia abans, l’automòbil del servei públic entre Banyoles i Olot va patinar sobre la neu glaçada i va xocar contra un arbre a prop de Banyoles. Varen resultar ferits mossèn Albert Burch i el conductor Jaume
Duran. Tanmateix, sembla que en aquestes situacions
“gelades”, era molt difícil resoldre els problemes de
les escoles que continuaven sense calefacció i amb
alguns vidres trencats a les finestres, per la qual cosa
els pares dels alumnes es van queixar.
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Text: Josep Grabuleda.

EL MIRADOR DE LA LLAR

Decorar amb estil rústic

coher

INSTAL·LACIONS

Adorns, robes, tovalloles, draps... qualsevol detall
és aconsellable que sigui en to càlid i apagat, o fins
i tot millor en blanc. Aconseguirem així el toc rústic
desitjat.
Un ambient acollidor i natural s’aconsegueix amb la
senzillesa. No cal decorar molt. Potser algun quadre
o làmina relacionat amb la natura, en tons terra, pot
ajudar a millorar l’estètica, però sense abusar-ne.

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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La possibilitat de donar un toc rústic al nostre habitatge i combinar-lo amb algun element actual farà
possible aconseguir un efecte únic i molt personal.
El rústic és un estil molt peculiar que s’ha posat molt
de moda darrerament també en cases de ciutat i fins
i tot en apartaments.
Els terres de parquet són ideals en aquests casos.
Aconseguirem un efecte molt rústic. Si ho fem així,
és aconsellable que les parets de la casa siguin llises, d’algun color terra. D’aquesta manera aconseguirem un efecte especial i alhora natural.
Si per contra decidim posar parets de maó o d’alguna
pedra de decoració pròpia per a aquest tipus de cases, posaríem el terra de lloses de marbre blanc. Així
no quedarà la casa tan fosca.
A les finestres recordeu posar sempre cortines blanques i molt fines. Amb algun encaix per donar més
sensació de rural.
A més d’aportar un toc rústic, les plantes donaran
vida, color i sensació de naturalesa. És molt important col·locar algunes plantes en zones estratègiques. Cerca mobles de fusta. Per a la cuina, dormitoris, banys... la gamma és amplia. N’hi ha de molt
actuals, però amb estil rústic. Depèn dels tons de
les parets, barreja mobles més clars o més foscos.

Davantals
i bosses

Roba
i complements

Bufandes i mocadors

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

JARDINERIA

El grèvol

Es troba en boscos de faigs i roures. És cultivat
com a arbre ornamental. Actualment és una espècie protegida; ha estat bastant malmès perquè
s’ha fet servir com a ornament de les festes nadalenques. La fusta és utilitzada i apreciada en
torneria i ebenisteria. Des de molt antic ha estat
considerat com un arbre de bona sort i s’ha plantat per protegir les cases.

JOGUINES PER
A TOTHOM
·

·

·
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Descripció. Arbre perennifoli de la família de
les Aquifoliàcies que pot arribar fins als 20 m
d’alçada, tot i que generalment és més petit o
presenta forma arbustiva. La seva escorça és
llisa i grisa. Les fulles són alternes, endurides i
tenen forma oval; el marge és ondulat i espinós;
fan 6-8 cm de longitud i 3-4 cm d’amplada.
Són de color verd lluent pel davant i verd més
pàl·lid pel darrera. El pecíol és ample i fa al voltant d’1 cm.
Floració. Floreix a finals de primavera. Les flors
són blanques o verdoses. Les flors masculines i
femenines neixen en arbres separats. Es reprodueix per llavors i esqueixos.
Fruit. El fruit és una drupa de color vermell que
arriba als 6-8 mm de diàmetre. No és comestible, ja que és tòxic.
Hàbitat. Originari d’Europa, Àsia occidental i
nord d’Àfrica. Resisteix bé el fred i s’adapta a
diferents terres, tant al sol com a l’ombra.

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

A la venda a les llibreries
de Banyoles!

ENDEVINALLES CATALANES

Una paraula molt curta,
té dues lletres només
que a voltes, al pronunciar-la,
una gran sentencia n’és.
Quin és aquell ofici
del viatger més il·lustrat
que quan acaba una carrera
una altra ha començat.
Sóc a dins de la música,
de la missa vaig davant,
les minyones també em tenen,
i em tenen en el mirall.

Amb un líquid bo per veure,
i una altre per amanir,
es fa un instrument simpàtic,
que dona goig de sentir.

L’any · El sí · El taxista · La nota mi · El violí

És un arbre de dotze branques
cada branca un niu compon,
cada niu te set ocells,
i cada ocell el seu nom.

RESTAURACIONS JAUME

CANVI DE REIXETA DE BALANCI ANYS 50-60'
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

EMR 25

Bon Any 2022

EMR 26

5è Aniversari
Gràcies per la vostra confiança!

Feliç Any Nou

Ajuntament de Banyoles
Àrea de Comunicació

INFORMACIÓ MUNICIPAL

L’Ajuntament de Banyoles executa obres
per reparar els danys del temporal Glòria
S’està treballant en dos punts del riu Terri on l’aigua va malmetre
diverses estructures
L’Ajuntament de Banyoles està executant diferents obres per reparar els danys que va provocar el temporal Glòria a la ciutat. En total, s’han
invertit més de 211.674 euros i properament se
n’invertiran 113.000 euros més per reparar les
passeres de l’Estany als Banys Vells. Les obres
compten amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Concretament, les obres han permès reparar
el pont de la riera de Canaleta, a l’alçada de la
Ronda Canaleta, que el temporal va malmetre.
El pont antic s’ha deixat igual, però s’ha fet un
mur d’escullera per assegurar l’estructura i evitar més danys en cas de nous temporals. Les
obres es van portar a terme durant el mes de
maig passat i han suposat una inversió de mésde 22.925,412 €.

A banda d’aquests treballs, també es preveu que
properament s’executin les obres per estabilitzar i consolidar les dues passeres de l’Estany
situades als Banys Vells. Les dues estructures
presenten algunes deficiències i els treballs de
millora estan pendents de licitació, amb un pressupost de 113.000 euros.
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D’altra banda, s’estan executant les obres per
reparar el sobreeixidor del canal de regants del
riu Terri, a la zona de Mas Riera, i també s’estan
fent les obres de millora del canal de regants i
safareig del riu Terri, on l’estiu passat ja es va
haver de fer una actuació d’urgència.
Aquests dos projectes, que es preveu que s’acabin a inicis de l’any vinent, estan pressupostats
en 120.376,85 euros. També s’estan portant a
terme les obres per reparar els danys causats
pel temporal Glòria en un tram de la riera Vella,
valorats en 68.674,81€.

FOTO RECORDS SANT ANTONI

El pendonista de la Festa de Sant Antoni. Banyoles, anys 50’. Foto: ACPE. Fons Lluís Martí.
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Els pabordes i els pendonistes de Sant Antoni reunits a la Plaça. 1952. Foto: ACPE.

Sant Antoni 1953, Banyoles. Esteve Costa i les seves nenes.

Nova adreça: Ronda Monestir, 107
17820 · BANYOLES
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Els Pabordes ballant la sardana de Sant Antoni. Banyoles 1950.

Hores convingudes

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

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

Tel. 972 57 50 50 - 676 19 14 83

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

Rostisseria La Cresta · C/ Sant Andreu, 6
Tel. 972 57 34 03 · 17846 Mata-Porqueres

RAFIA
EL MRABET

CARNISSERIA
BANYOLES

Carns halal amb la millor qualitat/preu
pollastre, xai, vedella...
Alimentació, te, cafès, oli, llet, iogurt,
quefir, batuts, fruits secs, espècies,
arròs, llegums, pastes, begudes
i refrescs, conserves...
Qualitat, bon preu i bon servei.
Per encàrrecs: Tel. 678 37 22 56

POL

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

pablopenabad72@gmail.com

ÀREA de

Restauració -

ELS RAÏMS DEL CAVA
Varietats de raïm
Les varietats principals utilitzades
en el cupatge del cava són: el macabeu, la parellada i el xarel·lo. Cadascuna aporta al cava unes característiques que es complementen:
el macabeu aporta dolçor i perfum,
la parellada aporta finesa, frescor i
aroma, i el xarel·lo aporta cos i estructura.
Varietats secundàries són el chardonnay i el subirat parent. Per als
caves rosats s’utilitzen també les
varietats negres garnatxa, monestrell, pinot negre i trepat.
A partir d’aquestes varietats de
raïm s’elabora el vi base, que és el
vi tranquil que s’utilitzarà per elaborar el vi escumós en una segona
fermentació.

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

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

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

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

El procés de vinificació és el normal, amb un premsat suau a baixa
pressió dels mostos, una clarificació per eliminar els fangs del most
(terra i fulles), i fermentació en
grans tancs. Un cop obtinguts els
vins base es fa el cupatge adequat.

SERVEIS
Bars - Cafès

BOTIFARRA DOLÇA
AMB POMES
Ingredients
4 botifarres, 4 pomes de Girona,
1 pela de llimona, 1 branqueta de
canyella, 1 gotet de garnatxa o
moscatell, aigua, oli i greix.

Feliç Any 2022

Bon Any Nou

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

Visita la nostra web: www.fondalapaz.es

Entrepans freds i calents.

PLATS COMBINATS · ESMORZARS I BERENARS

Av. Països Catalans, s/n. 663 122 727

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

972 57 44 35
Banyoles

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

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

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

C/ Joan Maragall, 38 - PORQUERES

Tels. 616 45 10 21 · 629 75 95 77

ELECTRODOMÈSTICS

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

Bon Any Nou

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
Bon
Any
Nou

Amb:
Carme Portas
Anna Mª Martí
Feliç Any 2022

Nova carta 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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Elaboració
Es posen les botifarres punxades
amb una agulla en una paella juntament amb oli, el greix i una mica
d’aigua; es deixen fins que quedin
rosses per les dues bandes, doneu-les-hi la volta i afegiu l’aigua,
la pela de llimona, la branca de canyella i el gotet de garnatxa. Han
de quedar ben cobertes. A mitja
cocció, afegiu les pomes pelades
i tallades a octaus, deixant que
coguin conjuntament amb les botifarres perquè els dos productes
es vagin incorporant i els sabors
quedin ben lligats. Es fa a foc lent
vigilant que no s’agafi. Han de quedar amb poc líquid i amb un fons
caramel·litza, deixant-ho coure poc
a poc a fi que el suc es caramel·
litzi. Serviu les botifarres calentes,
acompanyades amb un tall de pa
de pagès.

· Reparació i Venda
· Maquinària per
hostaleria i
alimentació
· Fred Comercial
· Aire Condicionat

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

Planxa i Pintura

25 ANYS AL TEU COSTAT

RESTAURANT QDABÉ · SANTA PAU

25 ANYS

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

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

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

Home - Dona - Nens

MARTA OLIVER
PERRUQUERIA I ESTÈTICA

PROMOCIONS GENER
TRACTAMENT KINESSENCES RESTORE
Prepara el cabell abans del fred, nodreix, enforteix,
i dòna brillo i elasticitat. Preu sessió: 15€
Oferta Pack 4 sessions: – 10€ de descompte.

TENIM XECS I
PACKS
DE REGAL PER
AQUESTES FESTES!!
FELIÇ
ANY
2022

TRACTAMENT FITOXIL (ANTI-CAIGUDA)
Recupera la densitat del cabell, frena la caiguda,
dona volum i brillantor.
Xampú + Tònic: 30€
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TRACTAMENT QUERATINA
Cabell curt: de 80 a 90€
Cabell mig: de 90 a 100€
Cabell mig-llarg: de 100 a 120€
Cabell llarg-extra llarg: de 120 a 150€
Pl. President Companys, 4 · Tel. 972 57 00 75 · PORQUERES · perruqueriamarta@hotmail.com
Horari: de dimarts a dijous de 15h a 20h. Divendres de 9h a 20h. Dissabte de 9h a 17h. Hores convingudes.

MIRA*DONA

Abrics i jaquetes
Amb els abrics negres o d'un sol color
com a element bàsic per als mesos més
freds, intenta afegir una peça atrevida
a la combinació. Els colors i les formes
atrevides tant per jerseis de punt com
en jaquetes creen estampats geomètrics
excel·lents que ompliran de joia l'armari d'hivern. A la barreja hi ha l'èxit.
Xoc cromàtic
Aquí, les regles tradicionals de la moda
són desafiades i ens convencen que potser una combinació de tons intensos no
és tan mala idea. Rosa i taronja neó,
violeta i groc brillant, verd i blau cobalt:
les oportunitats són infinites. Ha estat un
any difícil i alegrar el teu armari és una
oportunitat perfecta per donar-nos una
mica de color.
Sobreposicions
Després de detectar la tendència a les
passarel·les potser et sorprengui la proposta: combina la teva faldilla favorita
amb uns pantalons. La longitud addicional que aporten els pantalons acampanats allarga el teu cos i afegeix versatilitat al teu guarda-roba. Pots fer servir
les teves faldilles i vestits durant tot l'any
amb aquest senzill truc d'estil.
Temporada d'esquí
Portarem l'equip d'esquí abans, durant
i després de sortit de les pistes. Aquesta és una versió exagerada que porta
aquest estimulant esport al teu dia a
dia. Els abrics encoixinats de grans dimensions, els pantalons per a la neu a
joc, les ulleres protectores, els guants i
els teixits de punt estampats seran els
teus aliats.
Pell sobre pell
Els conjunts a joc no només són per a
l'estiu. I amb l'arribada del fred i de les
peces de cuir, per què no tastar un estil
de cuir de cap a peus? Ja sigui per anar
l'oficina, un viatge de cap de setmana
o una sortida nocturna, el total look de
cuir serà la clau.
Tocs de brillantor
Encara que la brillantor i els centelleigs
solen estar reservats per la nit i els esdeveniments especials, els consells de les
passarel·les recents ens han convençut
del contrari. Quan es combina amb uns
pantalons informals o un denim, la brillantor pot lluir genial a la llum del dia.
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Tendències en Moda d'Hivern

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

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

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

BAZAR CANARIAS
Països Catalans, 59- 61 Banyoles

.

DIETÈTICA

Milfulles (Achillea millefollum)

Propietats i principis actius. Les seves propietats són: vulnerària, hemostàtica, emmenagoga, estimulant, digestiva, aperitiva. L’essència,

que es troba a tota la
planta conté principalment cineol, també hi ha azulè, tanins,
glucòsids i d’altres.
Les flors contenen,
a més, àcids grassos
(oleic, palmític i linoleic).
Recol·lecció i us.
S’utilitzen les tiges
florides amb les fulles, que es cullen en
plena floració. En infusió, que s’utilitzarà
tant per prendre-la beguda com per aplicar-la
a les ferides. Com a tònic, digestiu i aperitiu,
es pot preparar un vi de milfulles.
Diuen que qualsevol mena de vi es pot conservar sense fer-se malbé afegint a la bota
unes branques de milfulles.
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El seu nom prové de
l’heroi mitològic grec
Aquil·les, la deessa
Afrodita li n’aplicà al
taló quan va ésser ferit amb una fletxa per
Paris. Es una herba
perenne de tija recta
d’uns 50 cm d’alçada,
amb fulles profundament dividides, piloses,
amb inflorescències
terminals en densos
corintis de petites flors
grogues i blanques. És
amargant, molt aromàtica. Floreix a l’estiu. Viu en
indrets àrids i secs no cultivats.

Bones Festes

RESTAURACIONS JAUME
RESTAURACIÓ I ENTAPISSAT D’UN BAGUL TRADICIONAL

Mobles antics i vells - Compra - Venda
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Canviem la “reixeta” de balancins i cadires

FELIÇ
ANY
NOU

Truqui’ns i demani pressupost sense compromís. www.restauracionsjaume.com

C/ Canameres, 52 · 17820 Banyoles · Mòb. 608 56 36 36 · rest.jaume@hotmail.com

Foto: J.M. Mateu · Redacció: El Mirador.

FOTO RETRATS

El Museu Darder

El Museu Darder de Banyoles - Centre d’Interpretació de l’Estany, és un punt neuràlgic per a un munt d’activitats
museístiques i culturals i punt de trobada per a tots els amants de la ciència, dels animals i de la natura de la
comarca. En la foto dels anys 60, podem veure com era el Museu i la seva sala dels mamífers abans de la seva
remodelació.

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

Lloguer de camió cistella

Tel. 670 274 746
Banyoles 17820 · cademontich@hotmail.com
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Josep Bosch
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c/ Can Planes, s/n |17160 Anglès (Girona)
Tel. 972 42 01 07 | info@impremtapages.com

Banyoles
EXPOSICIÓ DE PESSEBRES DE BANYOLES
Fins al 9 de gener, al Monestir de Sant Esteve.
Obert dissabtes i festius d’11 a 14h i de 17 a 21h.
Feiners: de 18 a 20h. Lliurament de premis:
dia 9 de gener, 12h a l’Auditori.
ESPECTACLE DE BENVINGUDA ALS REIS
Dimecres 5 de gener, 18h. Al Camp de Fútbol Vell.
ARRIBADA DE LA COMITIVA REIAL
18:15h. Al c/ Canat i c/ Llibertat (davant de la Vila).
INICI DE LA CAVALCADA REIAL a les 18:30h.
XOCOLATADA a partir de les 19h a la Plaça Major.
Consulteu tota la informació actualitzada a:
www.festesbanyoles.cat, a @festesbanyoles
i al Facebook/InstagramReis d’Orient Banyoles.
FIRESTOC - 24ª Edició
Dies 28, 29 i 30 de gener de 2022
Al Pavelló Municipal de la Draga de Banyoles.
Horari: divendres de 17h a 20:30h i dissabte
i diumenge de 10h a 20:30h. Entrada lliure.
Vine i participa al sorteig de 300, 200, i 100€
*Activitat subjecte a l’evolució de la
Covid-19 i a la normativa vigent.
ASTROBANYOLES
Dissabte 15, 19h. Al Darder, xerrada Tardes de ciència:
“Residu zero”. Convidada: Ester Peñarrubia
AUDITORI DE L’ATENEU
Dissabte 15 de gener, 20h.
Laura Andrés. Música clàssica.
Presentació del disc: #blanc.
Diumenge 16 de gener, 19h. Cinema Cicle Gaudí,
pel·lícula: Pan de limón y semillas de amapola.
Dijous 20 de gener, 20h.
Arica, El Documental del Mes.
Dimecres 26 de gener, 19h.
Jam sessions alumnes EMMB.
TEATRE MUNICIPAL
Dies 21 i 22 de gener, a les 20h.
Diumenge 23 de gener, a les 19h.
Despertar, de Didascàlia Teatre.
Manel Sans dona vida a Oliver Sacks.
LA FACTORIA D’ARTS ESCÈNIQUES
Divendres 28 de gener, 20h i 22h.
Dissabte 29 de gener, 18h i 20h.
“Primera persona”, teatre físic.
D’Albert Olivas i Adrià Viñas.
CLUB NATACIÓ BANYOLES
Dia 08, Trofeu Nedador Complet, Reis - Aleví.
Dia 22, Jornada amb amistós de Caiac Polo.
Dia 16, Jornada lliga Salvament i socorrisme.
Dia 09, Waterpolo Juvenil - CN Vallirana.
Dia 15, Waterpolo Cadet - CN Terrassa.
Dia 15, Absolut - CN Badia B.
Dia 30, Juvenil - CN Sant Feliu B.
BIBLIOTECA COMARCAL DE BANYOLES
Dijous 13, 17:30h. L’Hora del Conte.
Dissabte 15, 12h. Al Darder, presentació de
el llibre “Blau”, d’Assum Guardiola.
Dimarts 18, 19h. Al Darder, Club Lectura adults.
Dijous 20, 20h. Club Lectura en anglès.
Dijous 27, 17:30h. Club de Lectura infantil.
Fins al 25 de febrer, Exposició a la Biblioteca:
Els + llegits, les + vistes, els + escoltats 2021.
+ info: www.bibgirona.cat/bibliotecadebanyoles

amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

MUSEUS DE BANYOLES
Fins al 9 de gener, Cicle Nadal als museus.
Fins al dia 16 de gener, “Res a veure”
Exposició al Museu Arqueològic.
Des 8 i 23, 11:30h. Visites al Parc Neolític.
MUSEU DARDER
Fins al 9 de gener, Exposició: L’art de la ciència.
Del 15 de gener al 27 de març, Exposició:
Brigades internacionals i multilingüisme.
Dissabte 22 de gener, 11h. Al Darder:
En Blauet i el Follet (conte amb titelles).
Diumenge 16 de gener, 11h. Al Darder:
Activitat: Descobrim els insectes.
Més info: www.museusdebanyoles.cat
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS
Diumenge 9, a les 9.15h. Davant Correus,
Sortida Conèixer el Pla de l’Estany:
Vilademí. Ruta de 8 km, per pistes i corriols.
Inscripció prèvia abans del dia 6 de gener.
Divendres 21, 11:30h. Al Darder, xerrada:
Objectiu 2030, Els paisatges que venen.
A càrrec de Pere Sala, ambientòleg.
PLA ESTRATÈGIC CULTURA BANYOLES
Dimecres 19 de gener, 20h. A l’Auditori.
Com ha de ser Banyoles culturalment?
Acte de presentació. Entrada Lliure.
Divendres 28 de gener, 19h. Al Darder
“Les pesqueres de l’estany de Banyoles”
Presentació del llibre de Jeroni Moner.
ANADA A PEU A L’APLEC DE SANT MER
Dia 30 de gener, 8:30h. Plaça del Monestir.
Tornada opcional amb autocar a les 13:30h.
Preu del tiquet del bus de tornada: 3€.
CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES
OBJECT-UI. Exposició nadalenca de fotografies.
A la Llotja del Tint. Horari: de 18:30 a 20:30h
(excepte el dia 5 de gener). Dissabtes,
diumenges i festius: d’11:30h a 13:30h
i de 17:30 a 20:30h (1 de gener, només tarda).
Cloenda: Diumenge 9 de gener a les 20:30h.
BANYOLES DE NIT · CURSES DE MUNTANYA
Divendres 14, 20h. Volta a l’Estany i al Puig
de Sant Martirià. 10 Km.
Divendres 21, 20h. Volta Estany, Puig Gitanes,
Puig Clarà, Puig St. Martirià. 12,7 Km.
Divendres 28 20h. Sant Patllari i Volta Estany.
Recorregut nou amb + desnivell. 16 Km.
Info: cursesdemuntanyaceb@gmail.com
WhatsApp : 699059736 Ramon Pou
TALLER JOAN DE PALAU
Disponible fins al 4 de gener, (dia 1 tancat).
Exposició: “Dibuixos i flors” de PalauJuncà
Obert d’11h a 13h i de 17h a 20h.
LA PORTA DEL MÓN
Dijous 6, 19h. La Quina de la Porta del Món.
Dissabte 8, 12h. Concert d’Esther Farga.
Divendres 14, 19h. Presentació aplicació GEA.
Dissabte 22, 18h. Formatges i cerveses, maridatge.
Dissabte 29, 10h. Intercanvi de joguines i roba
Fins el 13 de febrer, Expo: “La de color té nom”.
CASAL CÍVIC BANYOLES
Tallers i cursos d’hivern de: dansa, informàtica,
dibuix, salut i benestar, teatre, música... etc.
+ info: Tel. 972 57 11 62 - 677 260703
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AGENDA · GENER

MATALASSOS 50% DE DESCOMPTE

ÀMPLIA VARIETAT DE MODELS EN CORTINES A MIDA
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BON ANY NOU
c/ Sant Andreu, 64-66 · 17834 Porqueres · 972 581 696 · 620 583 159
www.yckito.cat · info@yckito.cat

AGENDA · GENER

P ORQUERES
CAVALCADA I CAMPAMENT DELS REIS D’ORIENT
Dimecres 5 de gener, els Reis faran la cavalcada
però sense la seva comitiva reial que els esperaran
al campament situat als Jardins de l’Ajuntament
on podreu visitar i veure els Reis de ben a prop.
Hora de sortida: 18h. Inici: Restaurant les Estunes,
final al Campament del Jardins de l’Ajuntament.
Consulta el recorregut a: www.porqueres.cat.
Al recorregut no hi haurà comitiva però sí que
els patges reials repartiran caramels a tots els
nens i nenes que els estiguin esperant.
El campament reial als Jardins de l’Ajuntament
s’obrirà a les 19h amb entrada lliure però
respectant les mesures Covid-19: aforament
controlat, mascareta, gel hidroalcohòlic a
l’entrada, i respectar l’aforament i la distància
de seguretat de 1,5 m en tot moment.
ARRIBADA DELS CARTERS REIALS
Diumenge 2 de gener, llocs i horaris:
10h. Plaça Cívic. 11h. Plaça poble Miànigues.
12h. El Frigolet. 15:30h. Casellas Davall.
17h. Plaça Major (biblioteca).
NADALES VORA DEL FOC
Diumenge 2 de gener, 18h. A la Plaça Major,
a càrrec de la Coral Les Estunes.

QUINA D’ENTITATS ESPORTIVES
Dies 1, 2, 6 de gener, a partir de les 18h
al Pavelló Municipal de Porqueres.
CAMPIONAT DE PETANCA MIXTA
Diumenge 9 de gener. 9h. Pistes municipals.
Inscripcions: whatsapp 618311274 (Toni),
680276349 (Kiko) o 620931445 (Quim).
Fins el 8 de gener. Preu: 20€ per tripleta.
Màxim 32 equips. Premis general i consolant.
BIBLIOTECA DE PORQUERES
Del 7 al 28 de gener, de dilluns a divendres
fins a les 20:30h. Sala d’estudi amb wiffi,
per universitaris i alumnes de batxillerat.
Divendres 7, 19h. Club de lectura infantil.
Dissabte 15, 12h. Visita taller Carles Fontserè.
Dijous 20, 17:30h. L’Hora del Conte.
Divendres 21, 19h. Presentació de la novel·la:
Maite vaig ser jo podries ser tu, d’Àngels Roura.
Dimecres 26, 19h. Club de lectura d’adults.
De l’11 de gener al 4 de febrer, exposició:
L’Enginy (in)visible. Dones i tecnologia.
CENTRE CÍVIC PORQUERES
Rere el teló - Temporada 2022 - 7a edició.
Tota la programació i entrades a rereltelo.cat
Dia 14, 19h i 21h. Teatre: Iaia Mambo Project.
Dia 28, 20:30h. Teatre: Stabat Mater.
Monogràfic del mes: ceràmica amb Rosa Raluy.
Taller de pastisseria amb Lluc Quintanna.
inscripcions a www.centrecivicporqueres.cat

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

QUALITAT I BON TRACTE AL MILLOR PREU
C/ SANT ANDREU, 47 · MATA - PORQUERES · TEL. 622 018 339
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VEDELLA, PORC, POLLASTRE, XAI, ETC... EN TOTA MENA DE TALLS I ELABORATS:
BOTIFARRES, SALSITXES, BISTECS, ENTRECOT, PINXOS, ESCALOPA, LLIBRETS, ARREBOSSATS,
PINXOS, COSTELLES, HAMBURGUESES, MANDONGUILLES, XARCUTERIA I EMBOTITS...

AGENDA · GENER

CAMÓS

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

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

CAVALCADA DE REIS I PESSEBRE VIVENT
Dimecres 5 de gener, a partir de les 19h.
La cavalcada seguirà el recorregut habitual
des de l’entrada del poble fins a l’escenari
ubicat a la plaça de l’Ajuntament on hi
haurà el pessebre vivent.
FESTA DE SANT VICENÇ
Diumenge 23 de gener 12h. A l’Església:
Ofici solemne i tot seguit, cantada de coques.
16:30h. Al Pavelló, Sardanes amb la cobla
La Principal de Porqueres. Seguidament,
Concert de fi de festa amb Blue Moon.
17h. Pàrquing del Pavelló. 1er Cagaburro
de Camós. Vine a provar sort.
Organitza: el Grup de Joves de Camós.
II CURSA POPULAR DE CAMÓS
Diumenge 30 de gener, 10h. Al Pavelló.
Inscripcions de 8h a 2/4 de 10h.
Ruta de 7,5 km pels espais del Municipi.
+info: www.cursesplaestany.cat

FONTCOBERTA
CONCERT INFANTIL
Diumenge 2 de gener, 18h. al Pavelló.
Espectacle: Els Atrapasomnis.
CAVALCADA DE REIS
Dimecres 5 de gener, 18:15h. Els reis Arribaran
a Vilavenut, on se'ls podrà visitar a la seva tenda,
amb caramels i xocolatada per a tothom.
18:30h. Sortiran de Can Jan i recorreran Melianta
fins arribar a la Plaça Catalunya on hi haurà
el campament amb les seves tendes.
Es podran visitar els Reis, repartiran caramels
i hi haurà xocolatada per a tothom.

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

PALOL DE REVARDIT
EXPOSICIÓ DE DIORAMES
Fins al 16 de gener al Castell.
Un pessebre dins... un pot de confitura.
Exposició: Silencis, de l’artista M.R. Sánchez.
VISITA DEL PATGE REIAL
Diumenge 2 de gener, 17h. Al Castell.
ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT
Dimecres 5 de gener, 20h. Al Castell.

SANT MIQUEL

moda íntima muralla

Dia1 de gener, 18h. Al Local de El Sindicat:
Quina U. E. Sant Miquel. Hi Haurà xocolatada.
Dia 2 de gener, 12h. Al local social, arribada dels
Patges Reials i recollida de cartes dels nens/es.
Dia 5 de gener, 19h. Arribada dels Reis Mags d'Orient
al local del Sindicat, on rebran tots els nens i nenes.

CORNELLÀ DEL TERRI

SERINYÀ
Divendres 3 de gener, 16h. Al pavelló:
Parc Infantil de Nadal i visita del Patge Reial.
Dissabte 5 de gener, 18:30h. Cavalcada de Reis.
Recorregut pels carrers del Municipi.
Del 13 de desembre al 30 de gener,
S’exposarà un pessebre al Casal d’avis.

ESPONELLÀ
CAMINADA QUICO SABATER
Dia 1 de gener, 11h. Sortida del Pont d’Esponellà.
OBSEQUIS MOSTRA DE PESSEBRES
Diumenge 2 de gener 17h. A Cal Baró,
entrega d’un obsequi a tots els participants.
ARRIBADA DELS REIS MAGS D’ORIENT
Dimecres 5 de gener, 17:30h. Plaça de Centenys.
19:30h. Plaça de l’Església d’Esponellà.
MARXA NÒRDICA
Dimarts 11 de gener, a partir de les 15:15h
per a persones de totes les edats.

REBAIXES D’HIVERN
Fins el 50% de descompte!!
* a partir del 10 de gener

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

e re

rètols

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

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

PART: C/ Girona, 231, 2n, 2na
17820 Banyoles · Girona
Tel. 972 58 19 76
Mòbil. 669 33 10 87
pere.massaguer@gmail.com
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CONCERT D’ANY NOU 2022
Dissabte 1 de gener, Església de Cornellà:
10h. Missa amb acompanyament cantat.
10:30h. Concert Coral Vall del Terri amb
Sussi Geli (veu) i Blai Ciurana (piano).
CAVALCADA DE REIS DE CORNELLÀ
Dimecres 5 de gener, inici cavalcada: 18h.
Al final, recepció Reis i entrega de regals.
+ info www.cornelladelterri.cat
FESTA MAJOR DE SANT ANTONI
Diumenge 16 gener. 12h Missa
a la Capella de Sant Antoni.
Dilluns 17 gener, 19h. Res del Rosari.

BanyoleSpeculum
Nou llibre de fotografies de L’Estany de Banyoles
del fotògraf Tino Soriano.

Un relat d’imatges de Tino Soriano que recull 4 dècades de fotografies de l’estany
fetes amb tècniques diferents i fusionades amb els haikus d’en Josep Navarro Santaeulàlia.
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Un sensacional recull fotogràfic amb imatges
úniques i originals del nostre estany...
Ja el podeu adquirir a les llibreries,
o signat escrivint a: mail@tinosoriano.com
o al Tel. 647 651 313

EL FARISTOL

Foto: Orquestra Selvatana 1973

Ball, sopar i xerinola

Com a símbol d’esperança i d’optimisme, és tradicional rebre el nou any amb festa i alegria. I després d’un
bon sopar amb la família i els amics, què millor que una bona sessió de música lleugera per ballar, estirar
les cames i pair una mica el sopar de cap d’any! I que en aquests temps incerts que ens toca capejar, no
hi falti una llum d’esperança tot i confiant que vindrà un futur millor i ben pròsper...
Salut per tothom i Feliç Any Nou!

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

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

El MIRADOR
La revista del Pla de l’Estany

?

COMERCIANT - BOTIGUER - EMPRESARI:
No pagui més per menys !!!
És temps de crisi i cal invertir bé els diners
en una bona propaganda i no malgastar recursos...

ARA ÉS EL
MOMENT
D’ANUNCIAR-SE
AL MIRADOR !!!

* ELS PREUS MÉS ECONÒMICS
* 5.000 EXEMPLARS MENSUALS
* ESPAIS MÉS GRANS I A TOT COLOR
* LA DISTRIBUCIÓ MÉS ÀMPLIA i PUNTUAL
* ELS CONTINGUTS MÉS COMPLERTS I VARIATS
* EL DISSENY MÉS ACTUAL I MODERN

LA REVISTA MÉS SEGUIDA = LA PUBLICITAT MÉS EFECTIVA
La millor manera de fer arribar el seu missatge comercial a tot el públic

INFORMI’S SENSE
COMPROMÍS

669 018 405

info@revistamirador.com

PUNT DE MIRA

per Joan Anton Abellàn

Calendaris i almanacs

Per la seva banda, l’antiga Roma fixava la durada dels
mesos en 29 dies, 12 hores i 44 minuts, amb mesos lunars de 29 o 30 dies. Al començament, els mesos de
l’any eren deu, anant de març a desembre. Els quatre
primers, dedicats a Mart eren: Martius (març), Aprilis
(abril, que ve del mot “aperire” que vol dir obrir), Maius
(maig) en honor a Maia deessa de la primavera, i Iunius
(juny) en honor a Juno esposa de Júpiter i deessa del
matrimoni. Els demés eren Quinctilis (cinquè), Sextilis
(sisè) i així fins a arribar a el December (desè). Als voltants del 700 a.C. Numa, segon rei de Roma, va afegir-hi
Ianuarius i Februarius, instaurant l’any de 12 mesos,
però només amb 355 dies, per la qual cosa va crear un
tretzè mes, Mercedonius, que s’hi afegia cada dos anys
(quadrant-lo uns anys amb 22 dies i altres amb 23).

Cap a l’any 46 a.C. s’implanta un nou calendari, el Calendari Julià, obra de l’astrònom Sosígenes d’Alexandria i a instàncies de Juli Cèsar. En ell es prenia com
a inici de l’any l’1 de gener, i es fixava la durada en
365 dies repartits en dotze mesos, excepte cada quatre
anys que en tenia 366. L’any de la posada en marxa
del nou calendari, es van comptar 445 dies en compte
dels 365 normals per a corregir els desfasaments del
calendari anterior. Com a curiositat cal esmentar que

Cèsar va canviar el nom del mes Quinctilis pel de Julius
(en el seu propi honor) i li va afegir un dia per destacar
per sobre els demès. Anys més tard, el seu successor,
August, per no ser menys, faria el mateix amb el mes
anomenat Sextilis, al que anomenaria Augustus, afegint-li també un dia (qüestions de vanitat imperial).
Tot i aquest ajustos, poc a poc s’anava notant un desfàs.
Per això, l’any 1582 el papa Gregori XIII va encarregar
esmenar aquests errors produïts principalment pel fet
de no compensar correctament els equinoccis, fet pel
qual s’havia avançat 10 dies. D’aquesta manera, per
compensar-ho després del dijous 4 d’octubre de 1582
va venir el divendres 15 d’octubre. I per tal que no tornès
a passar, es va acordar que els anys de traspàs les dues
últimes xifres dels quals fossin zeros no fossin de traspàs, excepte si les seves dues primeres són divisibles
per quatre (el 1600 i el 2000). Amb aquests nous ajustos,
actualment el desfàs és de 3 dies cada 10.000 anys.
El calendari gregorià fou adaptat poc a poc per la majoria
de països, tot i que avui en dia encara perduren alguns
com el budista, que comença el 453 a.C. data del naixement de Buda; l’hebreu pel qual es regeixen les festivitats
jueves; el xinès que serveix per marcar fets tradicionals
com l’Any Nou xinès; el musulmà, el persa, l’hindú, etc.

Però a banda d’aquests, hi ha uns altres tipus de calendaris que ens segueixen tocant de més de prop: els
anomenats almanacs, una publicació també anual que
conté informació sobre uns temes determinats, i entre
els que podem trobar dades astronòmiques, pronòstics
meteorològics, dades de les festes populars, santorals,
mercats i fires, pràctiques agrícoles... i fins i tot, quan
ens hem d’anar a tallar els cabells. Entre aquests podem trobar el Calendari del Pagès (1861), el Calendari
de Fra Ramon ermità dels Pirineus (1875), el Calendario Zaragozano-El Firmamento (1840), el Calendari
Llunar (1978), l’Agenda del Pagès (1985), o l’Almanac
del Cordill (2002), entre d’altres.
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L’home, des de vell antuvi, ha tingut la necessitat de
marcar el pas del temps, ja sigui per recollir les collites,
per la sembra o per qualsevol altra fet cíclic. Per això,
al llarg dels temps, hom s’ha servit de la Lluna, del Sol
o d’ambdós a la vegada, depenent de les civilitzacions.
Així doncs, ja fa uns 4000 anys els egipcis adoptaren el
Sol com a mesura del temps, dividint el seu calendari
anual en 12 mesos i 365 dies. De l’antiga Grècia, el
més conegut dels calendaris hel·lènics és el calendari
Àtic, que era de tipus lunisolar i en el que l’any tenia 12
mesos lunars més un tretzè, que s’hi afegia desprès
de cada segon any lunar per compensar els dies de
diferencia entre el solar i el lunar.

GASTRONOMIA I CUINA

“La cuina d’Eivissa i Formentera”
nou llibre de Jaume Fàbrega
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Les acaballes de l’any sempre arriben precedides per
un seguit de novetats editorials que pretenen copar
l’atenció de lectors i curiosos de la lletra escrita. D’entre aquestes novetats, enguany cobra una especial
rellevància l’aposta de “El Gall Editor” amb l’edició de
"La cuinad’Eivissa i Formentera" de l’escriptor gastronòmic Jaume Fàbrega: un receptari pitiús que, ben
segur, es convertirà en un dels llibres de l'any. Un dels
valors afegits d’aquest volum (a més del receptari pròpiament dit) rau en l’estudi preliminar de la realitat pitiüsa partint dels ingredients que conformen la base de
les receptes i tenint present també altres factors com
els atuells, l’espai culinari o el calendari festiu.
Primeres matèries
Les primeres matèries que dominen en la cuina pitiüsa són les pròpies d’un paisatge illenc mediterrani
arran de mar: cereals, sobretot, blat, llegums i verdures; així com el fruit dels arbres propis del paisatge:
ametllers, figueres, garrovers, albercoquers i alguns
cítrics. Pel que fa a la mar, les Pitiüses compten amb
un vast repertori de peix i marisc: blau, blanc, sense
escata, de roca o pelàgic; on destaquen l'alatxa, el
raor, el gerret, l’anfós o la cranca, la llagosta, la sèpia
o les pagellides.
Pel que antany al bestiari domèstic, cal destacar la
presència de: xai, cabrit, cabra o ovella; a més de la
vedella i de l’aviram. Tot això, sense menystenir l’omnipresència del porc, tan present en la gastronomia de
la mediterrània Occidental, sobretot en forma de greix,
xulla i embotits de gran qualitat.
Les verdures i hortalisses compten amb una especial
rellevància en la gastronomia pitiüsa, ja que tradicionalment han format part de l’hort illenc: mongetes,
guixes, faves i pèsols, els cereals: blat, ordi i civada,
i les hortalisses: patata, pebrot, albergínia, tomàtiga,
ceba, all, lletuga, carxofa, pinya de col, col, bleda, es-

pinac, i alguna varietat salvatge com els espàrrecs,
les herbes aromàtiques o alguns bolets.
Delicatessen
D’entre els productes eivissencs destacats convé ressaltar-ne tres per la seva peculiaritat i per la transcendència que han tingut al llarg dels segles: la sal
gourmet, el peix sec i el flaó, que han passat de la
cuina tradicional pitiüsa a ser alguns dels ingredients
de la cuina més sofisticada i gurmet.
Sobrietat
Com arreu de la Mediterrània, la cuina pitiüsa de diari
era una cuina sòbria i austera que es caracteritzava
d’un plat únic acompanyat d’una amanida i sempre de
molt de pa i vi; excepció feta dels dies de matances
o festes. Una cuina profundament pagesa a base de
porc, llegums i verdures; així com marinera amb una
àmplia gamma de peixos. Dedicació i admiració, sobrietat i delicadesa, sabor i cultura, Eivissa i Formentera són alguns dels binomis que formen aquest recull
gastronòmic de primer nivell que de la mà de Jaume
Fàbrega es converteix en el regal ideal per als amants
de la gastronomia autèntica i amb un fort component
mediterrani.
Bon profit a tothom!

Foto: Jaume Claramunt · Redacció: El Mirador.

INDRETS AMB ENCANT

La Plaça

La nostra plaça banyolina ha passat per un munt d'etapes, remodelacions i canvis de nom al llarg de la seva
llarga existència. En la foto de Jaume Claramunt, de primers del segle passat, podem veure una imatge de
quan aleshores és deia Plaça de la Constitució. A saber si el nom que ara porta serà per molt de temps o és
provisional i d’aquí a uns anys tornarà a canviar de nom per adaptar-se als nous temps que vindran...

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.

MASCARETES

Robes de 100 % cotó o poliamida de doble capa i amb clip nasal.
Reutilitzables moltes vegades, es poden rentar a la rentadora o a mà....

Per home, dona i nen. Amb 4 talles: 2 infantils + 2 adults
I també models especials pel curs escolar.

A Banyoles, les trobareu a:
Zig Zag Taller de Moda: Carrer del Terri, 17 · Tel. 626 66 74 16

Foto: J.M. Mateu · Text: Pep Boix.

Gimnàstica Esportiva

ESPORTS VINTAGE
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Amb l’eclosió d’importants esportistes a nivell nacional com el gran campió Joaquim Blume, la Gimnàstica fou un esport molt practicat als anys 50 i 60 a la nostra ciutat. El mateix C.N. Banyoles tenia una incipient secció de Gimnàstica
a les seves instal·lacions que comptà amb molts joves practicants d’aquest exigent esport que ara torna amb força.

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.

BON ANY NOU

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 Carles ens passa
imatge del seu cavall
“Tommy” descansant a
la quadra, preparant el
Sant Antoni.

En Pol ens passa imatge de la seva
tranquil·la gosseta “Reina”
fent la migdiada.

En “Ricky” és el hamster
llaminer d’en Jhon.
Li agraden les nous
i de moment,
en té per anar fent.

En Toni ens passa
imatge del seu
bonic gall.
És diu “Rocky”.
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En Biel ens passa foto de la seva
tortuga “Ramona”
fent un vol pel pati.
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taller de restauració d’art

neus campmany

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

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

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

671 582 509 · 972 576 051

MERCAT LLIURE

Anuncis per paraules
0,25€ per paraula a ARXIFESTA, DICTUM, BLANCH. Més info: Tel. 669 018 405
COMPÀS Centre de Salut per adults joves i infants. Fisioteràpia, osteopatia, exercici terapèutic, rehabilitació... etc.
Al c/ Josep Tarradellas, 2 de Banyoles. Tel. 972 58 25 94
RECINERS tot en informàtica, venda, reparació i manteniment. Països Catalans, 207 · Banyoles. Tel. 972 57 60 55
RENTAKANS perruqueria canina. També servei d’auto
rentat. Nova adreça, c/ Francesc Macià, 1 de Banyoles.
Tel. 972 57 67 43
IOGA classes d’iniciació i perfeccionament per a totes les
edats al Centre OM amb Ivanna Quintanas. T. 625 855 812
TÈCNICS 4 manteniment, reparació i venda de calderes i
descalcificadors. Tel. 972 58 32 51
RESTAUREM mobles i antiguitats. Canviem reixeta de
balancins i cadires. Restauracions Jaume. Tel. 608 56 36 36
TOT EN PINTURA: empresa de pintura en general, seriosa
professional i responsable. Pressupost sense compromís adequat al temps de crisi. Especialitat en façanes, bastida pròpia homologada. Lluís Massegú Padrosa. Tel. 680 33 67 57
LA REBOTIGA compra-venda de mobles de segona mà,
vintage i antiguitats al millor preu. Ven el que ja no
necessitis i guanya diners extres. Tel. 972 10 63 97
MELIANTA cases noves des de 219.000€ amb 3 habitacions dobles, 2 banys, garatge, jardí i excel·lent ubicació.
Informi’s. Tel. 972 20 44 44
RESTAURACIÓ D’ART Neus Campmany. Pintures, mobles,
ceràmica, antiguitats. Tel. 972 57 60 51
DARANAS IL·LUSTRACIÓ Aprèn a dibuixar i a pintar. Classes a tots els nivells: il·lustració, còmics, art i pintura. Informa’t.
Tel. 972 58 04 97
LA PROTECTORA d’animals de Banyoles tenim molts gats i
gossos que busquen llar. Els podeu veure al Facebook.
BORDAS DISSENY Liquidació per jubilació tot al 50 % de
descompte. També fem tot tipus d’arranjaments. Al c/ Sant
Martirià 6, Banyoles. Tel. 972 57 06 66
PINTURA, dibuix, il·lustració... Blau D’art. Classes per nens,
joves i adults. Anna Bahí. Tel. 676 157 800
MASCARETES de cotó 100% de doble capa i clip nasal. Es
poden rentar i reutilitzar. Per dona, home i nen. Teixits diferents i a bon preu. Informi’s. Tel. 626 66 74 16
K-NET Centre Detailing a Banyoles. Demani pressupost personalitzat pel seu vehicle. Ronda Monestir, 93 · Tel. 684 453 425
ES NECESSITA personal per a treballar en bar i en restaurant.
Interessats envieu currículum a: annapoch32@gmail.com
ES LLOGUEN trasters a Banyoles. Informi’s. Tel. 622 184 584
CAN MASONET Vine a gaudir de la millor cuina casolana.
Crta. de Pujals 2 · Cornellà. Tel. 972 59 40 98
COS 9 Regalar bellesa, benestar i salut sempre és un encert...
vine al nostre centre i t’assessorarem. Crta. de Camós, 63
Banyoles. Tel. 972 57 13 83

ES BUSCA casa per llogar a Banyoles, Porqueres o rodalies.
Tel. 659 57 79 50
FINQUES MANEL busquem cases i pisos de compra i lloguer
al Pla de l’Estany. Tel. 622 184 584 · 627 449 095
TAI -TXI ja comencem les classes de Tai-Txi al centre OM de
Banyoles. Informi’s dels horaris i preus. Tel. 677 61 68 62
SHOW ROOM Ca l’Angeleta. Roba infantil i roba de la llar
per la casa. Tot artesanal. Visiteu-nos hores convingudes al
c/Terri 17 de Banyoles. Tel. 626 66 74 16
TOMÀS TEIXIDOR botiga de pintura i drogueria necessita
dependent/a amb experiència. Raó: Avda. Països Catalans, 221-223 · Banyoles. Tel. 972 58 00 08
EMPRESA METAL·LÚRGICA del Pla de l’Estany necessita
fresador amb experiència. Interessats truqueu al
Tel. 616.231407
PARATAULA menjar a domicili a Banyoles i Comarca.
www.parataula.com
ATLETISME per a infants i joves i també preparació física
per adults. Millora la teva condició física i mental. Informa’t.
Tel. 629 71 67 21
GAP gimnàstica artística per a nens/es a partir de 8 anys.
Matricula oberta a Can Carreres de Porqueres. Vine a provar-ho. Informa’t: info@gap.cat · Tel. 620 14 98 64
ACADÈMIA GAMMA Nou curs d’hivern. Matricula oberta.
No deixeu de banda la vostra formació. Tel. 972 57 30 55
ACADÈMIA DE FRANCÈS BANYOLES Classes particulars i
en grup a tots els nivells. La millor opció per aprendre i millorar l’idioma francès. Informa’t. Tel. 659 598 841
BANYOLES LANGUAGE CORNER Divertiu-vos aprenent
anglès amb nosaltres. 100% professors nadius. Classes
dinàmiques. www.bnylc.com · Tel. 681 028 936
DECO MOBLES necessita dependenta amb experiència per
botiga. Incorporació immediata. Tel. 972 57 32 04
LLOGUER DE GRANJA per magatzem a Camós, a 5 minuts
de la Crta. de Banyoles/Girona. Hi ha llum i aigua.
Tel. 672 09 05 66
SENYORA amb experiència busca feina de neteja o per
cuidar persones grans pels matins. Tel. 631 442 405
VENC porta esquís i cadenes pràcticament noves de
Volkswagen. Tel. 972 57 26 37 - 660 370 602
BUSCO feina de neteja o per a cuidar
gent gran. Tel. 688 38 93 49
ES VÉNEN oques criades a casa amb alimentació natural,
sense cap tipus d’additiu. Netes i desplomades, a punt de
coure. Informeu-vos. Tel. 659 09 14 39
FUSIÓ MODA Tenim el millor regal per aquestes festes per
noia o senyora. I també pantalons a partir de 26€ i faldilles a partir de 30€. c/Llibertat, 44 Banyoles.
Tel. 972 58 02 60

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

soniaperruqueria0518@gmail.com
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FELIÇ ANY NOU

RACÓ POÈTIC

Gener
Pel gener comença l’any
i els onze mesos que falten
fan que el fred no es senti tant.
Els tres reis, majestuosos,
passen per ciutats i viles
i són sempre generosos.
Amb la neu, si n’ha caigut,
fem un ninot que ens contempla
i té el nas molt punxegut.
Però una ullada de sol
el pot fondre de seguida
i tots hem de portar dol.
Cal anar amb compte amb el glaç,
que si bades i rellisques
et pots molt ben trencar un braç.
Pel gener fa un fred molt viu,
se’ns han acabat les festes
i tots enyorem l’estiu.
*Miquel Martí i Pol

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

