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Disseny i maquetació: 
Irene Mercader � www.irenemercader.com

Imatge de la portada:
"La part que falta"
Lúa Coderch, 2020.

Frame del vídeo La part que falta, produït per a Obres els 
Dipòsits, cicle comissariat per Frederic Montornès. Els petits 
fragments d'objectes de vidre, os i material ceràmic de la reserva 
d'Arqueologia de Vallveric, Museu de Mataró, es desvinculen del 
seu origen i són observats des d'una perspectiva posthumana, 
com a matèria en trànsit cap a altres estats. Amb la videografia  
de María Nova López (Intactes) i el suport de Xarxa Transversal.
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Un xiuxiueig nerviós s’estenia per la sala quan s’apagaven les 
llums. I, lluny d‘apaivagar-se, el xivarri anava en augment quan 
es projectaven les primeres imatges... fins que un xxxxxxt! im-
peratiu d’algun espectador respectable aconseguia que, per 
fi, regnés el silenci. 

Aquesta estampa podria ser el record descolorit que, els qui 
ja no som joves, servem d’aquelles tardes de cinema al Vic-
tòria o al Mercantil d’ara fa trenta o quaranta anys. Però no, és 
una escena ben recent. Es va produir fa escasses setmanes 
a l’Auditori de l’Ateneu quan recuperàvem -no sense emoció- 
una programació estable de cinema d’alta qualitat després de 
dècades d’absència.

I és que cap crisi no pot ser una coartada per prescindir 
d’aquesta necessitat humana i social que és la cultura. Per 
això no renunciem a seguir desbrossant-li camins, com hem 
fet amb l’enyorat setè art. 

I per això ens plau obrir també una petita finestra a la plètora 
d’artistes plàstics i visuals de casa nostra tot reservant-los la 
portada d’aquest llibret trimestral de Cultura Banyoles. Si en el 
primer número fou en Jaume Geli, ara li ha tocat el torn a la Lúa 
Coderch, banyolina nascuda al Perú, flamant i recent guanya-
dora de la setena edició del Premi de Videocreació.

Miquel Cuenca i Vallmajó
Regidor de Cultura i Patrimoni cultural i Festes
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A causa de la situació actual us recomanem consultar possibles 
canvis en la programació al web www.cultura.banyoles.cat o als 
webs específics dels equipaments i serveis, on podreu comprovar 
també si les activitats requereixen compra anticipada d’entrada, 
inscripció prèvia o són d’entrada lliure fins a completar aforament.

Activitats familiars o adreçades a infants.
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Arts 
escèniques

La programació estable d’arts escèniques es 
realitza al Teatre Municipal, l’Auditori de l’Ateneu 
i La Factoria d’Arts Escèniques. Inclou teatre, 
música, cinema, dansa i tot tipus d'expressions 
artístiques destinades a tots els públics.

Ens trobareu a

Teatre Municipal
c/ Pere Alsius,12 
17820 Banyoles

Tel. 972581848 
cultura@ajbanyoles.org

Auditori de l’Ateneu
c/ Canal, 20 
17820 Banyoles
www.ateneu.banyoles.cat

 @AteneuCMEMBanyoles
 @ateneubanyoles
 @ateneubanyoles

La Factoria d’Arts Escèniques
c/ Mn. Baldiri Reixac, 403 
17820 Banyoles



Pàg. 7Cultura Banyoles | Arts escèniques

 — Un cop adquirides les entrades es poden descarregar al mòbil o por-
tar-les impreses. D’aquesta manera es pot accedir directament a la 
sala sense passar per la taquilla.

 — Algunes de les entrades adquirides per internet, que gaudeixen d’un 
descompte, requereixen l’acreditació a la taquilla per tal de validar 
el descompte.

 — El Teatre Municipal disposa d’alces per als més menuts.
 — Les persones amb mobilitat reduïda tenen espais reservats als nos-
tres equipaments.

 — Els gossos d’assistència hi són benvinguts.
 — En cas de pèrdua d’algun objecte personal, caldrà adreçar-se a les 
taquilles de la sala o al telèfon 972581848.

 — Per internet: www.cultura.banyoles.cat
 — Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Banyoles (es requereix 
demanar cita prèvia).

 — Taquilles dels espais de programació (mateix dia de l’espectacle a 
partir d’una hora abans de l’inici de la funció).

 — Els menors d’un any tenen entrada gratuïta, en els espectacles famili-
ars, sense localitat assignada.

 — No es podran efectuar descomptes en determinats espectacles que 
tinguin unes condicions especials de producció.

 — Els equipaments d’arts escèniques estan adherits al Programa d’In-
clusió Social Apropa Cultura, que ofereix avantatges especials per a 
col·lectius en risc d’exclusió social. www.apropacultura.cat 

 — 50 % Descompte pels socis de Joventuts Musicals dels concerts or-
ganitzats per l’entitat, i un 10 % dels concerts de músiques modernes 
(a determinar per l’organització).

 — 50 % Descompte pels alumnes de l’Aula de Teatre i l’Escola de Música, 
llevat dels espectacles familiars.

 — 15 % Descompte:
 — Menors de 26 anys i majors de 65 anys
 — Titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya
 — Titulars del Carnet Jove DBny
 — Famílies nombroses i/o monoparentals
 — Discapacitats
 — Aturats
 — Grups de més de 10 persones

Aquests descomptes no són acumulables.

Serveis a l’espectador

Venda d'entrades

Informacions i descomptes
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Dissabte 10 abril / 20 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSICA CLÀSSICA / 12 €

Acadèmia 1750  
amb Inés Moreno
L'Acadèmia 1750, amb la directora Sylvan James i la col·laboració 
d'Inés Moreno, han creat el programa Lluhida Academia de Música, 
que ret homenatge a les acadèmies musicals del barroc. La propos-
ta reuneix dues clavecinistes d'alt nivell, Inés Moreno, guanyadora del 
Concurs de JM Espanya, i Eva del Campo, intèrpret de llarg recorregut.

Divendres 9 abril / 20 h / Auditori de l’Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / 3 €

Oeconomia
Docs del mes
En els darrers anys, el nostre sistema econòmic s'ha fet invisible i 
incomprensible. La sensació de que alguna cosa no funciona del 
tot bé l'ha tingut pràcticament tothom. Però, exactament, què és el 
que no funciona?

Diumenge 11 abril / 12 h i 17 h / Teatre Municipal
TEATRE FAMILIAR / 5 € anticipada - 7 € taquilla

Camí a l'Escola
Cia. Campi Qui Pugui
Un espectacle suggerent, visual i sense text que s'inspira en la 
història real d'infants d'arreu del món. Infants autònoms i capaços, 
amb ganes d’aprendre i canviar el seu món.

Divendres 16 abril / 20 h / Factoria d'Arts Escèniques
Dissabte 17 abril / 20 h / Factoria d'Arts Escèniques 
Diumenge 18 abril / 19 h / Factoria d'Arts Escèniques
ESPECTACLE PERFORMATIU / 8 €

Wabi-Sabi
Jaume Geli i Lídia Masllorens
Espectacle a l’entorn d’un mot japonès, "wabi-sabi", sense traduc-
ció al català. Una aposta estètica cap a la imperfecció, el desgast 
de la matèria i la pàtina del temps. Una persecució inassolible 
d’instants de natura. Amb la percussió en viu d’en Nan Mercader.
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Divendres 23 abril / 20 h / Teatre Municipal
TEATRE / 18 €

Cobertura
Amb Clara Segura i Bruno Oro
Clara Segura i Bruno Oro es queden sense 'Cobertura'. Interpre-
taran una trentena de personatges per explicar la història fictícia 
d'un director de cinema en hores baixes i la seva parella, una actriu 
que viu el seu millor moment professional.

Dissabte 24 abril / 20 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSIQUES MODERNES / 6 € anticipada - 9 € taquilla

Roko Banana
Presentació oficial del disc "El veïnat"
Una crítica i un elogi de l’espècie humana. Així resumeix l’essència 
del seu segon disc el trio de power-rock banyolí Roko Banana, for-
mat per Àlex Abad, Eduard Rodríguez i Mak Džinović. A El veïnat, el 
math-rock, el noise i el rock progressiu naveguen entre la ràbia i la 
calma melòdica. Una autèntica revolució per als sentits.

Diumenge 25 abril / 12 h i 17 h / Factoria d'Arts Escèniques
DANSA FAMILIAR / 5 € anticipada - 7 € taquilla

LÙ
Cia. Maduixa
Espectacle emmarcat en el cicle Una primavera en dansa. Dansa i 
arts plàstiques per a gaudir en família d'un espectacle màgic, cre-
atiu i poètic.

Diumenge 18 abril / 19 h / Auditori de l’Ateneu
CINEMA / 4,5 €

Sentimental
Cicle Gaudí
En Julio i l'Anna fa més de quinze anys que estan junts. Formen una 
parella que ja no es mira ni es toca, i que ha fet del combat diari 
l'essència de la seva relació. Alguna cosa canvia quan conviden els 
seus veïns de dalt a sopar a casa seva.

Cultura Banyoles | Arts escèniques
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Dissabte 1 maig / 20 h / Auditori de l’Ateneu
JAZZ / 12 €

Gorka Benítez Trio
Salalagua

Amb més de 70 discos enregistrats, actuacions a festivals i clubs 
d’Espanya i Europa, i col·laboracions amb artistes de la talla de 
Randy Brecker i Omara Portuando, Gorka Benítez és considerat un 
dels millors saxos tenors del panorama jazzístic estatal. Creatiu, 
tenaç, inquiet i valent, presenta el seu darrer treball discogràfic, 
Salalagua, en format trio amb Dani Pérez i David Xirgu.

Divendres 30 abril / 20 h / La Factoria d'Arts Escèniques
DANSA / 8 €

Kintsugi
Cia. Impas dansa
Espectacle emmarcat en el cicle Una primavera en dansa. Una 
peça de dansa contemporània que dialoga entre la música i el text, 
la relació entre el cos i la memòria. L'obra indaga en la memòria 
de la pell i mostra el dolor i la bellesa que hi ha en les ferides, les 
cicatrius i les esquerdes internes. 

Divendres 7 maig / 20 h / Teatre Municipal
TEATRE / 12 €

Històries de les meves veïnes
d'Anna Roca
Visc al 1er-2a d’un edifici amb 19 llars, amb 19 focs que s’han de 
protegir, amb 19 habitacles plens de vida amb 19 finestres que et 
permeten veure fotografies del que passa dins. Observo el meu 
edifici. Em fixo en el que veig, amb el que sento, el que intueixo i, 
aleshores... la història apareix.

Dissabte 8 maig / 20 h / Auditori de l’Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / 3 €

Docs del Mes
Títol pendent de confirmar.
El Documental del Mes té com a objectiu acostar el gènere docu-
mental al màxim nombre d'espectadors possible i incrementar la 
presència del documental a les pantalles cinematogràfiques.
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Diumenge 9 maig / 18 h / Plaça de les Rodes
ESPECTACLE FAMILIAR / Gratuït

El gran final
Cia. Brucraá Circus
Un homenatge a un dels oficis més bonics i generosos del món: 
l'ofici de ser pallasso. Sentir, per crear un diàleg amb l'espectador 
des de les emocions, on sobren les paraules. Amb una brillant 
posada en escena i un original vestuari, aquesta parella té ànima 
de pallasso.

Dissabte 15 maig / 20 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSIQUES MODERNES / 10 € anticipada - 13 € taquilla

Les Impuxibles
Des-espera
Espectacle emmarcat en el cicle Una primavera en dansa. Des-es-
pera és un espectacle de dansa, teatre i música en directe, amb 
interpretació d’Ariadna Peya i Marc Soler, i la pianista Clara Peya 
-Premi Nacional de Cultura 2019- amb el seu disc AA (Analogia de 
l’A-mort). Una proposta que parla de contradiccions, del que s’es-
pera de nosaltres, o del que no s’espera. 

Dissabte 22 maig / 20 h / Auditori de l’Ateneu
CINEMA / 4,5 €

La vampira de Barcelona
Cicle Gaudí
A la Barcelona de principis del segle XX hi conviuen dues ciutats: 
una burguesa i modernista, l'altra sórdida i bruta. La desaparició de 
la petita Teresa Guitart, filla d'una rica família, commociona el país 
i la policia té molt aviat una sospitosa: Enriqueta Martí, coneguda 
com "La Vampira del Raval".

Dijous 27 maig / 20 h / Auditori de l'Ateneu
JAZZ / 6 €

Dshun
Concert emmarcat al FEMJazz! 2021
FEMJazz! es reinventa el 2021 per oferir una programació potser 
més curta de l’habitual, però tan o més potent que sempre. Obre 
foc Dshun, batejat amb el nom del número tres en xinès, que a 
través del format trio transmet l’essència d’allò simple mitjançant 
sonoritats íntimes i personals.

Cultura Banyoles | Arts escèniques
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Dissabte 29 maig / 20 h / Auditori de l’Ateneu
JAZZ / 6 €

Barcelona Art Orchestra
Concert emmarcat al FEMJazz! 2021
El Barcelona Art Ensemble, format per músics de diverses gene-
racions, explora gèneres musicals i disciplines artístiques amb el 
jazz com a fil conductor. A Revisiting the Godfather ofereixen una 
relectura jazzística contemporània de la banda sonora de la pel·lí-
cula de mafiosos més emblemàtica. 
Col·labora Joventuts Musicals de Banyoles.

Diumenge 30 maig / 19 h / Auditori de l’Ateneu
JAZZ / 6 €

Dani López Quartet
Concert emmarcat al FEMJazz! 2021
El Dani López Quartet clourà una edició atípica del FEMJazz!. Amb 
un repertori que barreja composicions meticuloses i improvisació 
alliberadora, inspirat en la quotidianitat i amb una pàtina de música 
tradicional, el conjunt explora totes les possibilitats del format del 
quartet. 

Dissabte 5 juny / 20 h / Teatre Municipal
CINEMA DOCUMENTAL / 3 €

Docs del Mes
Títol pendent de confirmar.
El Documental del Mes té com a objectiu acostar el gènere docu-
mental al màxim nombre d'espectadors possible i incrementar la 
presència del documental a les pantalles cinematogràfiques.

Divendres 28 maig / 20 h / Auditori de l'Ateneu
JAZZ / 6 €

Carta Blanca a Àlex 
Cassanyes - Composició II
Concert emmarcat al FEMJazz! 2021
Composició II, de la Carta Blanca a Àlex Cassanyes es va presen-
tar a l’Estival de Jazz d’Igualada 2020. L’espectacle s’inspira en 
nou obres pictòriques i literàries i serà interpretat per un nonet de 
volada. Música i art com a refugi en temps convulsos.
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Dissabte 19 juny / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA / 4,5 €

Cicle Gaudí
Títol pendent de confirmar.
El Cicle Gaudí és un projecte que impulsa l'Acadèmia del Cinema en 
Català que pretén portar el nostre cinema a prop de tothom. Cada 
mes, una pel·lícula de producció catalana i d'estrena molt recent.

Diumenge 13 juny / 19 h / Auditori de l'Ateneu
FLAMENC I JAZZ / 12 €

Chano Domínguez  
& Mariola Membrives
Un trobada apassionada entre les mans del pianista gadità, re-
ferent universal del flamenc jazz, i la veu prodigiosa de l’Artista 
resident de l’Ateneu - CMEM. Les històries del tango, del bolero 
i del jazz renaixeran davant nostre com si les escoltéssim per 
primera vegada.

Cultura Banyoles | Arts escèniques



Biblioteca 
Comarcal del  
Pla de l’Estany
� Banyoles

La Biblioteca Pública de Banyoles és la 
biblioteca central comarcal del Pla de l'Estany.  
És un espai cultural d'accés lliure i gratuït que  
a banda dels seus fons ofereix diversos serveis  
i una programació estable d'activitats.

www.bibgirona.cat/bibliotecadebanyoles
 @bibliotecabanyoles
 @BiblioBanyoles
 @bibliotecadebanyoles
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Serveis  — Servei de préstec.
 — Servei d’informació i assessorament lector.
 — Servei d’internet i ofimàtica.
 — Servei de formació: visites a grups i individualitzades sobre els ser-
veis de la Biblioteca.

 — Aula d’estudi en horaris especials.
 — Cabina d’estudi per estudiar i/o treballar en grup.
 — Activitats de dinamització i foment de la lectura.
 — Fons especials: Col·lecció local i Fons Francesca Bartrina, especialit-
zat en literatura i dona.

Horari d'atenció al públic

Ens trobareu a

 — Matins: de dimarts a dissabte, de 10:30 h a 14 h.
 — Tardes: de dilluns a divendres, de 16 h a 20 h.

Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany � Banyoles
c/ Llibertat, 155 1r
17820 Banyoles
Tel. 972571602
biblioteca@ajbanyoles.org



Pàg. 16Abril � Juny 2021

Dissabte 10 abril / 11 h / Biblioteca Comarcal
CONTES EN ANGLÈS / Gratuït

Story Time
By BNY Language Corner
L'Story Time és l'equivalent de l'hora del conte: narracions en petit 
format perquè els infants de 5 a 10 anys puguin gaudir dels contes 
en anglès en un espai tranquil i agradable.

Dijous 15 abril / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
HORA DEL CONTE / Gratuït

Aventurers, dracs  
i altres espècies
A càrrec de Gra de Sorra
Sabem que hi ha molts amants dels dracs que serien capaços 
de viatjar per tot món per sentir una bona història. Així doncs, 
aquesta sessió de contes és per a tots els infants que s’estimen 
les històries de princeses, prínceps i dracs valents.

Dijous 13 maig / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
HORA DEL CONTE / Gratuït

Ka-Ke-Ki contes 
requeteconfitats
A càrrec de la Senyoreta (La Perleta)
Una Hora del conte plena d’històries divertides explicades des 
de diferents punts de vista: començant per la gent gran, passant 
pels animals i la natura, fins arribar als infants. Una manera de 
riure'ns una mica de tot plegat.

Hora del conte
L'hora del conte són sessions de narració de contes per a infants 
majors de 3 anys i també sessions específiques per a nadons.
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Dissabte 15 maig / 11 h / Biblioteca Comarcal
CONTES EN ANGLÈS / Gratuït

Story Time
By BNY Language Corner
L'Story Time és l'equivalent de l'hora del conte: narracions en petit 
format perquè els infants de 5 a 10 anys puguin gaudir dels contes 
en anglès en un espai tranquil i agradable.

Dimecres 16 juny / 10:30 h / Biblioteca Comarcal
BIBLIONADONS / Gratuït

BiBicontes
A càrrec de David Planas
Petits sons, historietes, titelles, poesia i música per als més petits 
de la casa. Cançons, objectes i titelles serviran per enllaçar petites 
narracions i crear un món màgic i sorprenent.

Dijous 27 maig / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
HORA DEL CONTE / Gratuït

Animalets
A càrrec de Joan de Boer
En Joan va estudiar contologia a la Universitat d’Iràs i no en Tor-
naràs i és un gran expert en contes. En aquest sessió ens ex-
plicarà un munt d’històries d’animalets: cargols, girafes, lleons i 
micos, que viuran grans aventures.
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Dijous 8 abril / 17 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA INFANTIL / Gratuït

La platja dels inútils
d'Àlex Nogués
«Em dic Sofia. Tinc onze anys i mig i quan sigui gran vull ser inútil». 
Així comença el relat de la Sofia, una història profunda i commove-
dora d’una nena a qui li encanta la platja a l’hivern, que prefereix Mo-
zart o Kandinsky per sobre d’altres necessitats més «útils». Per què 
sabeu quines coses són útils i quines no? La Sofia ho té molt clar.. 
Conductor: Xavi Garcia, bibliotecari

Club de lectura
Espai de tertúlia i debat per compatir lectures, conduït per  
un expert, en sessions mensuals d’una durada aproximada 
d’una hora.

Dimecres 7 abril / 20 h / Biblioteca Comarcal
ENGLISH READING CLUB / Gratuït

The accidental tourist
d'Anne Tyler
Join us in reading a wide variety of authors with the opportunity to 
practise your English in relaxed discussions.
Moderator: Susan Baker

Dimarts 20 abril / 19 h / Museu Darder
CLUB DE LECTURA / Gratuït

L'anell
De Jordi Llavina amb il·lustracions de Jaume Geli
L'anell és un poema narratiu que descriu un viatge parisenc de 
dos amics. L'estada a la ciutat durant quatre dies permet els dos 
protagonistes parlar de l'amistat, l'amor, el sexe, el mar, el dolor, la 
desesperació... Intercalant-se amb el relat líric, deu cançons que 
reflexionen sobre la idea de la circularitat. 
Ens hi acompanyaran els autors. Conductor: Albert Torrescasana
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Dijous 20 maig / 17 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA INFANTIL / Gratuït

El llop de sorra
d'Asa Lind
La Valentina vivia amb els seus pares en una casa, vora la platja. La 
casa era petita, però la mar era immensa i t'hi podies banyar. No-
més hi havia un problema: els seus pares no tenien cap ganes de 
baixar a la platja i no deixaven que la Valentina hi anés a banyar-se. 
Un relat sobre la incomprensió i la superació personal. 
Conductor: Xavi Garcia, bibliotecari

Dimarts 18 maig / 19 h / Museu Darder
CLUB DE LECTURA / Gratuït

Boulder
d'Eva Baltasar
La protagonista de Boulder és una dona atreta per la solitud com per 
un imant. Es guanya la vida fent de cuinera en un buc —la situació 
perfecta: una cabina, l’oceà, moltes hores per encarar el buit i algun 
port on conèixer dones. Fins que una la reté, se l’emporta i l’embarca 
en la gestació assistida d’una criatura. Ens hi acompanyarà l'autora. 
Conductor: Albert Torrescasana

Dimecres 5 maig / 20 h / Biblioteca Comarcal
ENGLISH READING CLUB / Gratuït

A year on the Provence
De Peter Mayle
Join us in reading a wide variety of authors with the opportunity to 
practise your English in relaxed discussions.
Moderator: Susan Baker

Dimecres 2 juny / 20 h / Biblioteca Comarcal
ENGLISH READING CLUB / Gratuït

All things Bright  
and Beautiful
de James Herriot
Join us in reading a wide variety of authors with the opportunity to 
practise your English in relaxed discussions.
Moderator: Susan Baker



Pàg. 20Abril � Juny 2021

Dimarts 22 juny / 19 h / Museu Darder
CLUB DE LECTURA / Gratuït

Canciones
De Federico García Lorca
Federico García Lorca (1898-1936) poeta i dramaturg. De la seva 
rica producció literària destaquem el Poema de cante jondo 
(1921), Canciones (1927) i Primer romancero gitano (1928), obres, 
de les quals, comentarem alguns poemes i fragments. Activitat 
paral·lela als concerts de l'artista resident de l'Ateneu-CMEM2021, 
la cantaora Mariola Membrives.

Dijous 17 juny / 17 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA INFANTIL / Gratuït

Manual per combatre  
dracs mortífers
de Cressida Cowell
En Singlot Sardina entrarà d’amagat a la biblioteca i descobrirà un 
important secret. 
Conductor: Xavi Garcia, bibliotecari
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Dijous 23 abril / 17 h / La Muralla
HORA DEL CONTE / Gratuït

Els dracs no em fan por
A càrrec de Meri Yanes
Contes de dracs, que més que por ens fan riure. Contes de prin-
ceses valentes i de Sant Jordis, que no ho són tant. Contes de 
cavallers, de roses i d'enamorats. Tot un seguit de contes per 
celebrar, com cal, una diada molt especial.

Dijous 23 abril / 17 h / La Muralla
CONCURS / Gratuït

XXV Concurs "Per Sant  
Jordi, un punt de llibre"
Tema: La cultura, la lectura i la fantasia
A 2/4 de 6 de la tarda, just abans de començar la sessió del con-
te de Sant Jordi, a la Plaça Major, donarem a conèixer els/les 
guanyadors/res de les tres categories i es lliuraran els premis 
del concurs.

Sant Jordi
Per Sant Jordi la Biblioteca surt al carrer i organitza activitats 
per a totes les edats tot compartint la Diada del Llibre i de la 
Rosa amb tota la ciutadania.

Dijous 1 abril � Divendres 30 abril / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ / Gratuït

Recomanacions i novetats  
de Sant Jordi
Als expositors de novetats, durant tot el mes d'abril, hi trobareu 
recomanacions i novetats editorials de Sant Jordi per a totes les 
edats i de temàtiques diferents. Us engresquem a mirar, llegir i 
descobrir-les.
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Dijous 23 abril / De 17 h a 20 h / Plaça Major
RÀDIO / Gratuït

Programa especial de ràdio 
amb autors locals
Durant la tarda des de l'emissora municipal del Pla de l'Estany es 
faran diverses entrevistes a autors locals. Amb la col·laboració 
de Ràdio Banyoles.

Dijous 23 abril / Tot el dia / Plaça Major
EXPOSICIÓ / Gratuït

X Trobada internacional de 
Mascotes de les Biblioteques 
del Pla de l'Estany
A la Diada de Sant Jordi no hi poden faltar les mascotes de les 
diferents biblioteques escolars de Banyoles i del Pla de l'Estany.
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Dissabte 17 abril / 12 h / Sala d’actes Ajuntament
PRESENTACIÓ DE LLIBRE / Gratuït

23espines
A càrrec de Jaume Geli
El llibre 23espines recull un projecte de participació col·lectiva 
creat a les xarxes socials en època de confinament, i que Jaume 
Geli va idear per a mostrar la cara B del panorama artístic actu-
al. Amb la participació d’uns 200 artistes. Un esforç sorprenent 
d’aportació plural i multiplicadora.

Dissabte 15 maig / 12 h / Sala d’actes Ajuntament
PRESENTACIÓ DE LLIBRE / Gratuït

Naturaleza muerta
A càrrec de Miquel Molina
Miquel Molina, periodista i director adjunt de La Vanguardia pu-
blica aquest llibre, fruit d’anys d’investigació i passats 20 anys de 
l’enterrament del “negre de Banyoles” a Botswana. L’autor repas-
sa la seva història i polèmica, des que els taxidermistes Verraux el 
dissequen, passant per la seva retirada el 1997 del Museu Darder, 
fins a concloure que mai va trepitjar Botswana.

Dissabte 5 juny / 12 h / Sala d’actes Ajuntament
PRESENTACIÓ DE REVISTA / Gratuït

El Ciervo
A càrrec de Jaume Boix
Núm. especial del 70è. aniversari de El Ciervo, revista cultural edi-
tada a Barcelona des del 1951. Des del 2015 la dirigeix el periodis-
ta banyolí Jaume Boix Angelats. L’any 2020 la revista rep el Premi 
Nacional al Foment de la Lectura per haver promogut, durant la 
seva trajectòria, espais de debat i reflexió intel·lectual i cultural, i 
de trobada de creadors i pensadors.

Presentacions
Llibres, discos, còmics, revistes... cada mes la Biblioteca 
programa presentacions de publicacions recents ja sigui  
per la seva importància o pel seu vincle amb Banyoles.
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Mensual / Biblioteca Comarcal
CONCURS / Gratuït

L'endevinalla de la Rita
Qui l'encerta l'endevina!
Cada mes la Rita Xuclalletres proposa una endevinalla. Per Partici-
par-hi cal emplenar, amb la vostra resposta, la butlleta que trobareu 
a la Biblioteca o enviar un correu electrònic a biblioteca@ajbanyoles.
org indicant la resposta, el nom i cognom i l'edat. Entre totes les but-
lletes i els correus correctes sortejarem un llibre. Per a nens i nenes 
fins als 11 anys.

Concursos
Els concursos són activitats participatives adreçades al públic 
infantil que organitza la Biblioteca al llarg de l’any. Els infants hi 
poden participar, tot deixant volar la imaginació i/o a través de 
l’expressió plàstica i l’enginy.
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Dimarts 1 juny � Dimecres 30 juny / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ / Gratuït

(a)phònica 2021
Exposició paral.lela l'(a)phònica,  
Festival de la Veu de Banyoles
Sentiu veus a la Biblioteca? Són les d’(a)phònica! Entre les prestat-
geries hi trobareu un espai dedicat al festival, amb la discografia, 
les lletres de les cançons i les imatges dels grups que hi actuaran.

Exposicions
Exposicions sobre autors, creadors i temes d'actualitat  
que s'habiliten al vestíbul d'entrada a la Biblioteca.

Dijous 1 abril � Divendres 30 abril / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ / Gratuït

Àlbums il·lustrats
El dia 2 d’abril, coincidint amb la data del naixement de l’escriptor 
danès Hans Christian Andersen, se celebra el Dia Internacional del 
Llibre Infantil. Per commemorar aquesta efemèride organitzem 
l’exposició Àlbums il·lustrats, una selecció d’àlbums de tots els 
temps: clàssics i moderns, apta per a infants i adults.

Dilluns 3 maig � Dilluns 31 maig / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ / Gratuït

Extra! CÒMIC 2021
Una mostra d’algunes de les novetats més recents. El còmic és 
una narració seqüencial d’il·lustracions que expliquen una història. 
Considerat com el novè art, en l’actualitat viu una era daurada. La 
irrupció de nous creadors i l’exploració de diferents formats i tèc-
niques han revolucionat el gènere.
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Dilluns 17 maig � Dijous 10 juny / Biblioteca Comarcal
AULA D'ESTUDI / Gratuït

Aula d'estudi
La Biblioteca obre fora del seu horari habitual i sense el servei de 
préstec per oferir un espai de silenci i tranquil·litat apte per a l'es-
tudi i el treball. L’Aula d’estudi és un servei adreçat a investigadors 
i estudiants majors de 16 anys. Per accedir-hi cal presentar DNI a 
l’entrada. Hi ha connexió wifi. 
Consulteu els horaris a biblioteca@ajbanyoles.org

Dies a concretar / Biblioteca Comarcal
FORMACIÓ / Gratuït

Formació digital
Tauletes i catalunya.ebiblio.cat
Introducció pràctica al funcionament de les tauletes i de la plata-
forma de llibre electrònic. Durada: 1,30 h.
Dies a concretar, cal demanar hora i dia a la Biblioteca.

Altres serveis i activitats

Dissabte 12 juny / 12 h / Oficina de Turisme de l'Estany
VISITA GUIADA / Gratuït amb inscripció prèvia

Visita arquitectònica  
Activitat emmarcada en el cicle  
Cinc cèntims de creació local

Visita guiada que ens aproparà a algunes obres cabdals dels qua-
tre arquitectes que han estat protagonistes del cicle Cinc cèntims. 
Un recorregut per l'arquitectura i el patrimoni de la ciutat des de 
principis del segle XX fins a l'actualitat. 
Inscripció prèvia a: biblioteca@ajbanyoles.org





Museus de 
Banyoles
� Patrimoni

El Museu Darder i el Museu Arqueològic 
conserven, investiguen i difonen el patrimoni 
natural i cultural per posar-lo a l’abast de 
tothom amb l’exposició dels seus fons i tot tipus 
d’activitats. També gestionen, com a extensions 
dels mateixos Museus de Banyoles, jaciments 
arqueològics i monuments tan destacats com  
el Parc Neolític de la Draga, la Vil·la Romana  
de Vilauba i el Monestir de Sant Esteve.

www.museusdebanyoles.cat
 @museusbanyoles
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Horari d'atenció al  
públic (Museus):

Ens trobareu a

 — Matins: de dimarts a dissabte, de 10:30 h a 13:30 h,  
i diumenge, de 10:30 h a 14 h.

 — Tardes: de dimarts a dissabte, de 16 h a 18:30 h.

Per a visites guiades als Museus de Banyoles cal reserva prèvia.

Museu Darder
Plaça dels Estudis, 2
17820 Banyoles
Tel: 972574467
museudarder@ajbanyoles.org

Museu Arqueològic
Placeta de la Font, 11
17820 Banyoles
Tel: 972572361
macb@ajbanyoles.org

Parc Neolític de la Draga
Parc de la Draga
17820 Banyoles

Vil·la Romana de Vilauba
Carretera cap a Pujarnol 
17834 Camós

Monestir de Sant Esteve
Plaça del Monestir, 12
17820 Banyoles
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Fins al 13 de juny / Museu Darder
EXPOSICIÓ / Gratuït

Vampirs a Banyoles!
"Les històries naturals" de Joan Perucho  
i el Museu Darder
Exposició itinerant a Morella, Gandesa, Berga, Banyoles i Barcelo-
na. Una immersió en el món de Les històries naturals: la literatu-
ra fantàstica i d'aventures, el vampirisme, les guerres carlines i la 
guerra civil de 1936-1939 i el pop.

Fins al 25 d'abril / Museu Arqueològic
EXPOSICIÓ / Gratuït

Concurs de dibuixos  
del Manípul de Manaies
Mostra dels dibuixos dels nens i nenes dels centres educatius de 
la ciutat que han participat en el concurs que organitza anualment 
el Manípul de Manaies de Banyoles.

Dissabte 1 maig � Diumenge 27 juny / Museu Arqueològic
EXPOSICIÓ / Gratuït

Llapis, papers i bombes  
(1936-1939)
Al llarg de la història, quan comença una guerra, els infants es 
converteixen en víctimes i protagonistes del conflicte. Expliquen 
en imatges el que senten; ho fan amb llapis i paper mitjançant el 
llenguatge més senzill i plàstic que han tingut tots els nens i nenes 
del món: el dibuix.

Exposicions
Les col·leccions permanents dels Museus de Banyoles es 
complementen amb una programació d'exposicions temporals 
de temàtiques relacionades directament o indirectament amb  
el Museu Darder i el Museu Arqueològic.
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Dissabte 19 de juny � Diumenge 12 setembre / Museu Darder
EXPOSICIÓ / Gratuït

XIX Concurs de fotografia  
de la natura
Amfibis i rèptils

Exposició de les millors fotografies presentades en la darrera 
convocatòria del concurs (2020-2021). Inauguració i lliurament de 
premis el dia 18 de juny, a les 8 del vespre. Després del lliurament 
de premis, s'oferirà un refrigeri als assistents.
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Dissabte 3 abril / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític
En la visita al parc, podrem entrar a dins les reconstruccions de 
les cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a dia d’un grup de 
pagesos i ramaders neolítics. Esbrinarem què menjaven, què ca-
çaven, què cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Diumenge 4 abril / 11 h / Museu Darder i Estany
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït

Exploradors de l'Estany
Descobrim tot el què ens amaga l’Estany i el seu entorn! En el Mu-
seu Darder ens endinsarem en la recerca del fons de l’Estany, la 
seva vegetació i la fauna. Després tots junts, caminant, ens diri-
girem cap a la vora de l’Estany on, amb els materials de recerca, 
descobrirem i aprendrem un munt de coses jugant i divertint-nos. 

Divendres 2 abril / 19 h / Monestir de Sant Esteve
VISITA GUIADA / Gratuït

Robatori sacríleg  
al Monestir de Banyoles
11 de gener de 1980, de nit, en la foscor, quan tothom dorm, un 
dels tresors més preuats de Banyoles descansa tranquil·lament... 
fins que desapareix. Seguirem la pista per descobrir qui i com va 
cometre aquest robatori sacríleg. Ens hi acompanyes? Porta la 
teva llanterna, serà fosc...

Activitats divulgatives 
Els museus d’avui són espais dinàmics d’activitat cultural.  
La seva funció divulgativa va més enllà de les exposicions  
dels seus fons i inclou un ampli ventall de propostes i activitats.
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Diumenge 11 abril / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític
En la visita al parc, podrem entrar a dins les reconstruccions de 
les cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a dia d’un grup de 
pagesos i ramaders neolítics. Esbrinarem què menjaven, què ca-
çaven, què cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dissabte 17 abril / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític
En la visita al parc, podrem entrar a dins les reconstruccions de 
les cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a dia d’un grup de 
pagesos i ramaders neolítics. Esbrinarem què menjaven, què ca-
çaven, què cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dissabte 10 abril / 17 h / Vil·la romana de Vilauba
VISITA GUIADA / 4 €*

Vilauba en 3D
Entrem a la vil·la romana
La vil.la fou un centre d’explotació del territori d’època romana i en 
coneixem la zona residencial, la rústica i la d’explotació. Ens pas-
sejarem per la casa i amb l’ajuda de la recreació virtual en 3D en-
tendrem com eren les habitacions, quin era el seu sistema de vida 
i com s’organitzaven els seus habitants...
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta
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Dissabte 10 abril / 11 h / Museu Darder
ACTIVITAT FAMILIAR / 5 €

Descobrim els insectes
Quan arriba la primavera i els insectes ja surten a visitar-nos... 
t’atreveixes a classificar-los? Vols saber com són, què mengen, on 
viuen, com canvien al llarg de la seva vida?...en família i al Museu 
Darder ho descobrireu. Ep! Els hi farem una casa...
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Dissabte 24 abril / 17 h / Parc Neolític de la Draga
ACTIVITAT FAMILIAR / 5 €

Avui fem de neolítics
Visita a l’interior de les cabanes per tal d’endinsar-nos en la vida 
quotidiana dels homes i les dones del neolític. Tindrem la possibi-
litat de posar en pràctica algunes de les activitats dutes a terme 
pels habitants del poblat ara fa uns 7.400 anys en aquell mateix 
indret, així com la mòlta de blat, la ceràmica o la cacera.

Dissabte 17 abril / 17 h / Museu Arqueològic
VISITA GUIADA / 4 €*

Banyoles medieval:  
del carrer al monestir
Passejarem pels carrers per conèixer com es va fundar Banyoles i 
com s’hi vivia durant l’edat mitjana i arribarem al monestir de Sant 
Esteve on visitarem una joia del s.XV, l’Arqueta de Sant Martirià, una 
de les peces més remarcables de l’orfebreria medieval catalana.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Diumenge 25 abril / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític
En la visita al parc, podrem entrar a dins les reconstruccions de 
les cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a dia d’un grup de 
pagesos i ramaders neolítics. Esbrinarem què menjaven, què ca-
çaven, què cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dissabte 1 maig / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític
En la visita al parc, podrem entrar a dins les reconstruccions de 
les cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a dia d’un grup de 
pagesos i ramaders neolítics. Esbrinarem què menjaven, què ca-
çaven, què cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta
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Dissabte 8 maig / 11 h / Museu Darder
ACTIVITAT FAMILIAR / 4 €*

Descobreix el Museu Darder!
Com arriba l’aigua fins l’Estany? O com era un Museu fa més de 100 
anys enrere? Si tens curiositat per descobrir la resposta a aquestes 
preguntes, vine amb família al Museu Darder. Investigarem, obser-
varem i ens divertirem per descobrir-ho! 
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta
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Diumenge 9 maig / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític
En la visita al parc, podrem entrar a dins les reconstruccions de 
les cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a dia d’un grup de 
pagesos i ramaders neolítics. Esbrinarem què menjaven, què ca-
çaven, què cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dissabte 15 maig / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític
En la visita al parc, podrem entrar a dins les reconstruccions de 
les cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a dia d’un grup de 
pagesos i ramaders neolítics. Esbrinarem què menjaven, què ca-
çaven, què cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dissabte 8 maig / 17 h / Vil·la romana de Vilauba
VISITA GUIADA / 4 €*

Vilauba en 3D
Entrem a la vil·la romana
La vil.la fou un centre d’explotació del territori d’època romana i en 
coneixem la zona residencial, la rústica i la d’explotació. Ens pas-
sejarem per la casa i amb l’ajuda de la recreació virtual en 3D en-
tendrem com eren les habitacions, quin era el seu sistema de vida 
i com s’organitzaven els seus habitants...
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta
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Dissabte 15 maig / 17 h / Museu Arqueològic
VISITA GUIADA / 4 €*

Banyoles medieval:  
del carrer al monestir
Passejarem pels carrers per conèixer com es va fundar Banyoles i 
com s’hi vivia durant l’edat mitjana i arribarem al monestir de Sant 
Esteve on visitarem una joia del s.XV, l’Arqueta de Sant Martirià, una 
de les peces més remarcables de l’orfebreria medieval catalana.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dissabte 22 maig / 22 h / Museu Darder
VISITA TEATRALITZADA / Gratuït

Anem de nit al museu  
amb el Sr. Darder
Activitat emmarcada a la Nit dels Museus
Francesc Darder està a Banyoles preparant la inauguració del Mu-
seu que ha cedit a la població. Està molt atabalat per la feinada de 
tenir-ho tot a punt, aquesta nit s’ha acostat al museu. Què hi farà, 
amb tots els curiosos que s’ha trobat davant la porta?

Diumenge 23 maig / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític
En la visita al parc, podrem entrar a dins les reconstruccions de 
les cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a dia d’un grup de 
pagesos i ramaders neolítics. Esbrinarem què menjaven, què ca-
çaven, què cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Diumenge 16 maig / 11 h / Museu Darder
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït

En Blauet i el Follet
Conte amb titelles
En Blauet, un ocell que viu en indrets d’aigua, i el seu amic follet 
que és molt entremaliat, ens explicaran una història sobre l’estany 
de Banyoles, els animals que hi viuen i la importància de l’aigua. 
Després ens fabricarem una corona amb l'emblema d'en Blauet.
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Divendres 4 juny / 19 h / Museu Arqueològic
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït

El joc #DeBanyoles
Tira el dau, avança caselles, supera els reptes i respon les pregun-
tes. Posa a prova tot el que saps de Banyoles! Tu i el teu equip se-
reu els primers a acabar de fer la volta a l'Estany?

Cultura Banyoles | Museus

Dissabte 29 maig / 17 h / Parc Neolític de la Draga
ACTIVITAT FAMILIAR / 5 €

Avui fem de neolítics
Visita a l’interior de les cabanes per tal d’endinsar-nos en la vida 
quotidiana dels homes i les dones del neolític. Tindrem la possibi-
litat de posar en pràctica algunes de les activitats dutes a terme 
pels habitants del poblat ara fa uns 7.400 anys en aquell mateix 
indret, així com la mòlta de blat, la ceràmica o la cacera.

Dissabte 5 juny / 19 h / Vil·la romana de Vilauba
VISITA TEATRALITZADA / Gratuït

Nuptialis
Els habitants de Vilauba estan de festa! Es casa la filla del propi-
etari. Assistirem, com a convidats inesperats, a una cerimònia de 
casament a la romana. Serà un casament tradicional seguint els 
ritus o les coses es torçaran? Esperem que al final puguem brindar 
per la salut dels nuvis.

Diumenge 5 juny / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític
En la visita al parc, podrem entrar a dins les reconstruccions de 
les cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a dia d’un grup de 
pagesos i ramaders neolítics. Esbrinarem què menjaven, què ca-
çaven, què cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta
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Diumenge 13 juny / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític
En la visita al parc, podrem entrar a dins les reconstruccions de 
les cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a dia d’un grup de 
pagesos i ramaders neolítics. Esbrinarem què menjaven, què ca-
çaven, què cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dissabte 12 juny / 11 h / / Museu Darder
ACTIVITAT FAMILIAR / 5 €

Investiguem els mamífers
Vine amb família i descobrirem a través de l’observació moltes co-
ses dels mamífers de les nostres contrades. A l’Espai Darder, co-
neixerem mamífers de terres molt llunyanes. A més, te n’enduràs 
una petita part...

Dissabte 12 juny / 17 h / Vil·la romana de Vilauba
VISITA GUIADA / Gratuït

Vilauba en 3D
Entrem a la vil·la romana
La vil.la fou un centre d’explotació del territorid’època romana i en 
coneixem la zona residencial, la rústica i la d’explotació. Ens pas-
sejarem per la casa i amb l’ajuda de la recreació virtual en 3D en-
tendrem com eren les habitacions, quin era el seu sistema de vida 
i com s’organitzaven els seus habitants...

Diumenge 6 juny / 11:30 h / Museu Darder
VISITA TEATRALITZADA / Gratuït

Anem al museu 
amb el Sr. Darder!
Francesc Darder acompanya els visitants al museu que acaba de 
crear i els explica com ha portat tot el material des de Barcelona, 
quines històries hi ha darrera alguns dels objectes i què espera 
d’aquesta nova aventura.
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Dijous 17 juny / 22 h / Monestir de Sant Esteve
VISITA GUIADA / 4 €*

Robatori sacríleg  
al Monestir de Banyoles
11 de gener de 1980, de nit, quan tothom dorm, un dels tresors 
més preuats de Banyoles descansa tranquil·lament fins que des-
apareix... Seguirem la pista per descobrir qui i com va cometre 
aquest robatori sacríleg...
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dissabte 19 juny / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / Gratuït

Visita al Parc Neolític
Activitat emmarcada en les Jornades Europees 
d'Arqueologia
En la visita al parc, podrem entrar a dins les reconstruccions de 
les cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a dia d'un grup de 
pagesos i ramaders neolítics.

Dissabte 19 juny / 17 h / Museu Arqueològic
VISITA GUIADA / 4 €*

Banyoles medieval:  
del carrer al monestir
Passejarem pels carrers per conèixer com es va fundar Banyoles i 
com s’hi vivia durant l’edat mitjana i arribarem al monestir de Sant 
Esteve on visitarem una joia del s.XV, l’Arqueta de Sant Martirià, una 
de les peces més remarcables de l’orfebreria medieval catalana.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dissabte 26 juny / 17 h / Parc Neolític de la Draga
ACTIVITAT FAMILIAR / 5 €

Avui fem de neolítics
Visita a l’interior de les cabanes per tal d’endinsar-nos en la vida 
quotidiana dels homes i les dones del neolític. Tindrem la possibi-
litat de posar en pràctica algunes de les activitats dutes a terme 
pels habitants del poblat ara fa uns 7.400 anys en aquell mateix 
indret, així com la mòlta de blat, la ceràmica o la cacera.
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Diumenge 27 juny / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític
En la visita al parc, podrem entrar a dins les reconstruccions de 
les cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a dia d’un grup de 
pagesos i ramaders neolítics. Esbrinarem què menjaven, què ca-
çaven, què cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta
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Tardes de ciència  
Cicle de xerrades coorganitzat per l'associació Astrobanyoles  
i el Museu Darder que pretén acostar la ciència en tots els seus 
vessants i de forma amena a tot tipus de públic.

Dissabte 8 maig / 19 h / Teatre Municipal
CONFERÈNCIA / Gratuït

Les ones gravitacionals:  
les noves missatgeres  
de l'Univers
A càrrec d'Alícia Sintes (Doctora en Física, Universitat de les  
Illes Balears).

Dissabte 10 abril / 19 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

Forats negres supermassius: 
els motors més potents  
de l'Univers
A càrrec de Mar Mezcua (Institut de Ciències de l'Espai - CSIC).

Dissabte 12 juny / 19 h / Auditori de l'Ateneu
CONFERÈNCIA / Gratuït

Què li passa al clima:  
i a nosaltres?
A càrrec de Ramon Folch (Doctor en Biologia).
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Dijous 8 abril / 17 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

Les vacunes de la Covid
A càrrec de tècnics de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

Dijous 13 maig / 17 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

Les espècies invasores  
a l'Estany de Banyoles
A càrrec de Carles Feo, biòleg.

Dijous 10 juny / 17 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

Deportats de Banyoles i 
comarca als camps nazis
A càrrec de Gerard Sardeña i Mariona Dalmau (historiadors i pro-
fessors de l'INS Josep Brugulat).

Dijous Culturals
L’Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament de Banyoles, l’Associació 
del Casal de la Gent Gran i els Museus de Banyoles proposen 
xerrades de temes variats relacionades amb el món cultural, 
especialment dedicades a la gent gran, però obertes a tothom.
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http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/pla_de_estany/
 @arxiucomarcalplaestany
 @acplaestany
 @acplaestany

Arxiu 
Comarcal 
del Pla  
de l'Estany

L'arxiu desenvolupa la doble funció d'Arxiu 
Comarcal del Pla de l'Estany i Arxiu Municipal 
de Banyoles. Custodia i posa a disposició del 
públic una rica varietat de patrimoni documental 
que ens il·lustra sobre la societat, l'economia i la 
història de Banyoles i comarca.
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 — Atenció i assessorament a:
 — Persones, empreses o entitats que requereixen informació de 

l’administració pública per tal de fer tràmits amb ajuntaments, 
Generalitat de Catalunya o l’Estat.

 — Persones, empreses o entitats que requereixen informació de 
l’administració pública per a fer gestions privades. 

 — Persones que fan recerca sobre temes històrics, genealògics, 
socials o culturals.

 — Alumnes, de qualsevol nivell educatiu, que fan treballs de recerca.

 — Activitats educatives que es poden fer a l’aula i que els mestres, i pro-
fessors, poden descarregar en línia.

 — Cercador a Internet "Arxius en Línia": Recerca i visualització de 20.000 
fotografies, des de l'any 1880 fins a l'actualitat, i de 10.000 documents, 
des de l'any 1212 fins ara.

 — Publicacions pròpies.
 — Publicació d’articles de difusió a la premsa local.

Serveis

Horari d'atenció al públic* Abril-maig:
 — Matins: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.
 — Tardes: dimarts i dijous, de 15:30 h a 18 h.

Juny: 
 — De dilluns a divendres, de 8 h a 15 h.

*Amb cita prèvia (en tots els casos)

Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany 
Pl. Monestir, 30
17820 Banyoles
Tel. 972584070
acplaestany.cultura@gencat.cat 

Ens trobareu a
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Presentacions
Els serveis que ofereix l’Arxiu es plasmen sovint en obres 
i articles a càrrec d’investigadors i estudiosos. I aquests 
treballs es presenten a la sala d’actes del propi Arxiu Comarcal 
com a part de la tasca de difusió que li correspon com a 
equipament públic.

Dissabte 10 abril / 12 h / Sala d'Actes Arxiu Comarcal
PRESENTACIÓ DE LLIBRE / Gratuït

Banyoles desapareguda
de Josep Grabuleda
Banyoles desapareguda és un viatge en el temps a la Banyoles 
d'abans. S'hi repassen molts dels seus elements desapareguts i 
s'hi mostren, a través de fotografies, els canvis urbanístics i so-
cials. És una mirada enrere en la història i en l'espai d'una ciutat 
actualment inexistent.
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Consulta tota la programació
actualitzada a www.cultura.banyoles.cat



Escola  
Municipal  
de Música  
de Banyoles

www.emmb.banyoles.cat 
 @emmbanyoles
 @emmbanyoles
 @emmbanyoles

L’EMMB ofereix una formació musical àmplia 
i diversa adreçada a la ciutadania de totes les 
edats, perfils i interessos. Junt amb l’Auditori  
de l’Ateneu i l’Ateneu Bar, conforma l’equipament 
de l’Ateneu - Centre Municipal d’Estudis 
Musicals (CMEM).
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Oferta formativa  — Formació estable
Pla d’estudis reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Gene-
ralitat de Catalunya que ofereix una formació mixta clàssica i moderna 
amb diferents itineraris segons l’interès i la dedicació de l’alumnat i 
que potencia la música en grup en paral·lel a l’estudi del llenguatge 
musical i de les classes individuals d’instrument. Més enllà del Pla 
d’estudis, existeix la formació musical per a adults, així com altres 
itineraris paral·lels.

 — Cicles
� Sensibilització (de 3 a 5 anys)
� Iniciació (6 anys)
� Preparatori (7 anys)
� Elemental (de 8 a 11 anys)
� Nivell Mitjà (de 12 a 17 anys)
� Adults (més de 18 anys)

 — Instruments
L’EMMB ofereix ensenyaments de violí, viola, violoncel, contra-
baix, guitarra, guitarra elèctrica, baix elèctric, bateria, piano, flau-
ta travessera, clarinet, trompeta, trombó, saxofon i veu.

 — Formacions col·lectives
Jove Orquestra de Banyoles, Banyoles Big Band, Cors, Conjunts 
d’ORFF, combos, cambres i conjunts instrumentals.

 — Cursos formatius
Durant tot l’any s’ofereixen diversos cursos específics adreçats a di-
ferents col·lectius i públics.

Horari d'atenció al públic  — Matins: divendres, de 10 h a 13 h.
 — Tardes: de dilluns a dijous, de 16 h a 20 h.

Ateneu - Centre Municipal d'Estudis Musicals de Banyoles
Pl. Major, 40
17820 Banyoles
Tel. 972576049
emmusica@ajbanyoles.org
ateneu@ajbanyoles.org

Ens trobareu a

EMMB programarà activitats segons l’evolució de la pandèmia  
i les mesures que s’emprenguin per a fer-hi front. 
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Cursos formatius

FORMACIÓ

Avui música
Iniciació musical per a adults
La música no té edat. És una experiència bàsica per a tots els 
éssers humans, tinguin els anys que tinguin. Si mai no has tingut 
ocasió de viure-la o no t’hi has atrevit, ara és el moment. Aquest 
curs d’iniciació per a adults proposa descobrir l’experiència de la 
música en un ambient lúdic i assequible. Cant, percussió corporal, 
instruments o audicions són alguns dels mitjans que s’utilitzaran 
per demostrar que mai és tard per iniciar-s’hi.

Professora: Meritxell Roure
Horari: Dijous de 15:15 h a 16:30 h
Període: D’octubre de 2020 a maig de 2021
Preu: 20 € / mes
Informació i inscripcions: ateneu@ajbanyoles.org / 972 576049
Modalitat: Presencial / en línia (en funció de la normativa vigent)
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FORMACIÓ

Música i moviment 
en família
Iniciació musical per a nadons, pares i mares
Dirigit a nadons de sis mesos a tres anys acompanyats de la mare 
i/o el pare.
Un taller que busca enfortir i afavorir el vincle entre la mare/pare 
i el nadó mitjançant la música. Amb cançons, jocs de falda i moi-
xaines, danses i audicions, jocs musicals i instruments, els infants 
van adquirint noves experiències que afavoreixen el seu desen-
volupament motriu, sensorial i emocional, i les famílies descobrei-
xen com comunicar-se amb els fills integrant el joc musical en la 
vida quotidiana i adquirint recursos musicals.
Inscripcions mínimes i màximes.

Professorat: Mireia Monterde – Projecte Mamacrea
Horari: Dilluns de 16 a 16:45 h o de 17 h a 17:45 h
Període: D’octubre de 2020 a maig de 2021
Preu: 36 € mes / nadó + acompanyant/s
Informació i inscripcions: ateneu@ajbanyoles.org / 972 576049
Modalitat: Presencial (sempre que la normativa ho permeti)



Aula de 
Teatre

L'Aula de Teatre és un centre de formació  
teatral ubicat a La Factoria d'Arts Escèniques.  
La seva oferta educativa està adreçada a infants, 
joves i adults i està basada en el respecte a  
la diversitat.

 @auladeteatrebanyoles



Pàg. 53Cultura Banyoles | Aula de Teatre

Oferta formativa

La Factoria Arts Escèniques
C/ Mossèn Baldiri Reixac, 403
17820 Banyoles
Tel. 972581848
auladeteatre@ajbanyoles.org

Ens trobareu a

 — Matins: de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h.Horari d’atenció al públic

 — Formació estable
Formació teatral amb cursos regulars que comprenen des de primer  
de primària fins a batxillerat i cicles formatius així com adults i que té 
en compte las necessitats educatives de cada alumne. S’estructura 
en els següents cursos:

 — T0 (primer i segon de primària)
 — T1 (tercer i quart de primària)
 — T2 (cinquè i sisè de primària)
 — T3 (primer i segon d’ESO)
 — T4 (tercer i quart d’ESO)
 — T5 (batxillerat i cicles formatius)
 — TAdults (adults majors de 18 anys)

L’Aula de Teatre programarà activitats segons l’evolució de la 
pandèmia i les mesures que s’emprenguin per a fer-hi front. 
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Regidor de Cultura i Patrimoni Cultural
Miquel Cuenca

Àrea de Cultura
Mireia Llorens
Íngrid Calpe
Jordina Marco
Eva Coll
Serveis tècnics - Punt de Fuga
Marc Paneque
Lluís Nadal
August Viladomat
Arnau Nadal
Valentín Sanz
Jose Montilla
Neus Masó
Ona Bosch
Albert Costa
Berta Gratacós
Ariadna Jimenez
Mireia Pairó
Laura Pujolàs
Edith Vallespín

Biblioteca Comarcal 
Eva Martí
Xavi Garcia
Sílvia López
Marta Bramon

Museus de Banyoles
Lluís Figueras
Andrea Ferrer
Georgina Gratacós
Montsé Junqué
Serveis Educatius - Arqueolític
Marta Cornellà
Olga del Aguila
Samantha Figueredo
Mar Medinyà
Oriol Masó
Gemma Bustins
Joshua Viladomat
Elisabet Dalmau
Ariadna Rodriguez
Montse Buch
Sílvia Rodríguez
Clara Bayarri

Arxiu Comarcal
Núria Batllem 
Josep Grabuleda
Carme Vizcaíno

Aula de Teatre
Genís Casals
Tere Solà
Paula Vilagran
Belín Boix
Andrea Portella
Berta Camps
Núria Corominas
Albert Olivas
Laura Masmiquel
Joan Gómez

Escola Municipal de Música

Equip administratiu
Clara Martinell
Joan Marquès
Glòria Masó
Sònia Bagudanch
Equip docent
Núria Abulí
Sam Atencia
Xavi Constans
Maria de Palol
Isabel Font
Carlos Garcia
Ultano Gómez
Xavi González
Montse Jaén
Daniel Jané
Jordi Llongarriu
Andrea Mameli
Lídia Monforte
Natàlia Nesterchuck
Eva Ordàs
Montse Padrès
Esteve Palet
Isidre Palmada
Neus Plana
Ramon Prats
Oriol Pujolràs
Daniel Regincós
Càndid Rodríguez
Meritxell Roure
Enric Serras
Joan Solà-Morales
Pol Soler
Joan Urpinell

Organigrama de Cultura i Patrimoni Cultural
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La programació de Cultura Banyoles es realitza conjuntament amb les següents  
entitats i agents de la ciutat:

Amb el suport de:

Escola Municipal de Música

Equip administratiu
Clara Martinell
Joan Marquès
Glòria Masó
Sònia Bagudanch
Equip docent
Núria Abulí
Sam Atencia
Xavi Constans
Maria de Palol
Isabel Font
Carlos Garcia
Ultano Gómez
Xavi González
Montse Jaén
Daniel Jané
Jordi Llongarriu
Andrea Mameli
Lídia Monforte
Natàlia Nesterchuck
Eva Ordàs
Montse Padrès
Esteve Palet
Isidre Palmada
Neus Plana
Ramon Prats
Oriol Pujolràs
Daniel Regincós
Càndid Rodríguez
Meritxell Roure
Enric Serras
Joan Solà-Morales
Pol Soler
Joan Urpinell



www.cultura.banyoles.cat


