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

Imatge de la portada:
Miquel Samaniego, 2021.

El test vist des de la perspectiva de l’artista Miquel Samaniego 
porta el concepte de contenidor de vida un pas més enllà, nodrint 
a aquest de sentits humans que ens miren, ens oloren, ens senten 
i ens parlen. Les peces de ceràmica policromada es converteixen 
en éssers vius que omplen l’espai quotidià on l’espectador s’hi pot 
veure interpel·lat. 

Impressió: Lith Gràfiques
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Banyoles iniciarà aquest mes de gener l'elaboració del seu 
primer Pla Estratègic de Cultura, una bona oportunitat per 
pendre el pols cultural a la ciutat tot dialogant amb els diferents 
agents culturals, entitats i el conjunt de la ciutadania. Al PEC 
hi és convocat tothom per a reflexionar sobre la cultura dels 
propers anys a Banyoles i amb l’objectiu de traçar-ne les línies 
mestres. El tret de sortida serà el proper 19 de gener a l’Auditori 
de l’Ateneu en una presentació pública de l’inici del procés.
 
Però aquesta pausa per a la reflexió no significa que la vida 
cultural s’aturi, ans al contrari. Així, la Biblioteca Pública 
recupera el seu cicle de poesia però amb canvis substancials: 
rebatejat oportunament “Vers l’estany”, s’emplaçarà en un 
lloc de bellesa inigualable, la pesquera Gimferrer, i comptarà 
amb alguns dels millors poetes actuals en llengua catalana 
conduïts per Joan-Lluís Lluís. L’escriptor rossellonès ha fet de 
Banyoles una segona casa i calia aprofitar aquesta conjuntura. 
Com també que l’escriptor Matthew Tree s’hagi instal·lat a casa 
nostra, per això conduirà d’ara en endavant l’English Reading 
Club. O que el crític musical Ignasi Julià ja sigui un banyolí 
més, i per això no podíem no aprofitar-ho perquè oferís un 
curs sobre rock a l'Ateneu - CMEM.

Amb els tres exemples citats, queda palès que Banyoles atreu 
molt talent forà. Però també en genera molt de propi. Bona 
mostra d’això és la portada d’aquest llibret, que en aquesta 
ocasió protagonitza Miquel Samaniego, artista molt implicat 
en la Festa Major i en diversos aspectes de la vida banyolina.

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.

Activitat inclusiva. Per a aquesta visita es comptarà  
amb intèrpret del llenguatge dels signes. 
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Arts 
escèniques

El Teatre Municipal, l'Auditori de l'Ateneu 
i La Factoria d'Arts Escèniques acullen la 
programació estable d'arts escèniques: teatre, 
música, cinema o dansa, així com 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
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 — 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 va-
lidar-ne 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 per als socis de Joventuts Musicals dels concerts 
organitzats per l’entitat, i un 10 % dels concerts de músiques moder-
nes (a determinar per l’organització).

 — 50 % Descompte per a l'alumnat de l’Aula de Teatre i l’Escola de Músi-
ca, 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 15 gener / 20 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSICA CLÀSSICA / 10 €

Laura Andrés
Presentació del disc #blanc
La pianista i compositora Laura Andrés presenta el seu primer 
treball en solitari, #blanc, un disc intimista i ple d’emoció que ens 
convida a celebrar la vida i reflexionar d’una manera creativa so-
bre les experiències i les oportunitats.

Dijous 20 gener / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / 3 €

Arica
Docs del Mes
Una història d’investigació impactant sobre l’abocament il·legal de 
residus tòxics a la ciutat xilena d’Arica. Bebès amb malformacions, 
càncers, avortaments no desitjats... les conseqüències van ser 
terribles pels habitats d’Arica, però ningú no vol assumir respon-
sabilitats. 

Divendres 21 i dissabte 22 gener / 20 h / Teatre Municipal
Diumenge 23 gener / 19 h
TEATRE / 15 €

Despertar
Manel Sans dona vida a Oliver Sacks
«Va ser una època de renaixement, un miracle per les víctimes de 
la pandèmia. Després es va produir un altre despertar: el desper-
tar de la vida» (O. Sacks, 1969). Jordi Sala Lleal adapta a l’escena 
el clàssic Despertars, amb Manel Sans, Jordi Subirà, Isabel Boix, 
Mireia Vallès i Sílvia Escuder.

Diumenge 16 gener / 19 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA / 4,5 €

Cicle Gaudí
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.
Els títols s'aniran anunciant a mesura que els confirmi el circuit.
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Divendres 28 gener / 20 i 22 h / La Factoria d'Arts Escèniques
Dissabte 29 gener / 18 i 20 h  
Diumenge 30 gener / 12:30 i 18 h 
TEATRE FÍSIC / 15 €

Primera persona
D'Albert Olivas Hugas i Adrià Viñas
Primera persona és una travessa a la cerca d’un nou horitzó. Repre-
senta la necessitat que tenim els humans de cercar un espai propi, 
íntim, el nostre refugi. És un viatge vital per a renèixer i començar 
de nou.

Dijous 3 febrer / 20 h / Auditori de l’Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / 3 €

Docs del Mes
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.
Els títols s'aniran anunciant a mesura que els confirmi el circuit.

Dissabte 5 febrer / 20 h / Auditori de l'Ateneu
FUSIÓ / 12 €

Manolis Fytros i Tr3s/Qu4rts
Animals emocionals mediterranis
Un concert de fusió greco-catalana, amb una part de cançons em-
blemàtiques gregues i composicions del virtuós Manolis Fytros i 
una altra amb cançons del grup Tr3s/Qu4rts i del llibre-disc Psico-
música, lletra i solfa del músic banyolí Carles Hereu.

Diumenge 6 febrer / 12 h i 17 h / Teatre Municipal
ESPECTACLE FAMILIAR / 5 € anticipada / 7 € taquilla

La motxilla de l'Ada
Cia. Teatre al detall
L’Ada és una nena que quan va néixer es deia Adam. Des de ben 
petit sentia que la motxilla invisible que duia li pesava massa. Així 
que un dia va decidir desprendre’s de la motxilla i amb ella va per-
dre la ”m” del seu nom… i es va convertir en l’Ada.
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Divendres 11 febrer / 20 h / La Factoria d'Arts Escèniques
Dissabte 12 febrer / 20 h 
TEATRE / 12 €

Que s'acabi el món  
és culpa meva
D'Èlia Borràs, Berta Camps i Eva Ferré
Què faries si el món s’acabés d'aquí una hora?  Podem seguir so-
miant davant l'evidència d’un món que s’acaba?

Diumenge 13 febrer / 17 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA FAMILIAR / 5 €

Zibila i el poder de les ratlles
La Zibila és una zebra adoptada per una família de cavalls. En el 
seu primer dia d’escola, els seus companys la tracten diferent i 
se’n riuen d’ella per tenir ratlles, però gràcies a una gran aventura 
amb el seu amic Carino recuperarà la seva confiança.

Diumenge 20 febrer / 17 h / Teatre Municipal
PLAYBACK / 8 €

Play Back musical - disc
Play Back del Casal de la Gent Gran de Banyoles
Interpretració de diverses cançons en dos actes. L'actuació es fa en 
benefici de Mans Unides.

Divendres 18 febrer / 20 h / Teatre Municipal
TEATRE / 15 €

Ni rastre de qui vam ser
El retorn de Faixedas i Xuriguera als escenaris
Faixedas i Xuriguera són dos vigilants d’escenari qualificats i autò-
noms. Passen les hores de la seva feina recordant el passat quan 
encara ells aspiraven a tenir una certa personalitat dins el món 
cultural, vivint un present de buidor i desesperança i projectant un 
futur d’una lluminositat més que improbable.



Pàg. 11Cultura Banyoles | Arts escèniques

Divendres 25 febrer / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA / 4,5 €

Cicle Gaudí
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.
Els títols s'aniran anunciant a mesura que els confirmi el circuit.

Diumenge 27 febrer / 12 h i 17 h / La Factoria d'Arts Escèniques
ESPECTACLE FAMILIAR / 5 € anticipada / 7 € taquilla

Pedra a pedra
Cia. L'home dibuixat
A Pedra a pedra, els objectes inanimats prenen vida i es combinen 
per adoptar les formes més insospitades i originals. Amb les pe-
dres, l’actor Tian Gombau crea un món fet de coses petites que 
despertaran la imaginació dels més menuts.

Divendres 4 març / 20 h / Teatre Municipal
TEATRE / 11 € anticipada / 15 € taquilla

Birnam
Amb Lluís Soler
Lluís Soler en un intens monòleg d’un actor veterà amb el cor 
ple de Shakespeare i el cap ple de dimonis que el burxen perquè 
plegui d’una vegada i no surti a l’escenari. Tot en la intimitat del 
camerino. Allà on tots els dubtes es fan realitat. Allà on no hi ha 
secrets per un mateix. Allà on ningú t’escolta.

Dijous 3 març / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / 4,5 €

Panteras
d'Andoni Canela
Andoni Canela s’embarca amb el seu fill Unai en una aventura fas-
cinant. Viatgen buscant els últims grans felins del planeta: jaguars, 
tigres, pumes, guepards, lleopards, lleons...La travessia culmina a 
les muntanyes del Tibet i a l’Himàlaia on esperen trobar el llegen-
dari lleopard de les neus.
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Diumenge 13 març / 17 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA FAMLIAR / 5 €

Zog, dracs i heroïnes
El Zog és un drac que va a escola per aprendre a volar, a treure foc 
per la boca i a raptar princeses. No se’n surt gaire bé, però va supe-
rant els obstacles gràcies a l’amistat d’una princesa que l’ajuda i li fa 
entendre que no han de ser el que el món espera d’ells. 

Dijous 17 març / 20 h / Auditori de l’Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / 3 €

Docs del Mes
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.
Els títols s'aniran anunciant a mesura que els confirmi el circuit.

Dissabte 19 març / 20 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSICA CLÀSSICA / 15 €

GIO Symphonia  
i Kebyart Ensemble
Artista resident de l'Ateneu - CMEM: Concert I
La GIO Symphonia s'unirà al quartet de saxofonistes Kebyart En-
semble, l'Artista resident de l'Ateneu - CMEM 2022, per a presentar 
un programa centrat en l'obra de dos dels compositors vius més 
cèlebres: Philip Glass i John Adams.

Divendres 11 març / 20 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSIQUES MODERNES / 25 €

Manel
Després d’assolir el número 1 a les llistes de vendes amb Per la 
bona gent (Ceràmiques Guzmán, 2019) –i convertir-se en l’únic ar-
tista que ho aconsegueix quatre vegades consecutives amb discs 
cantats en català–, Manel emprèn una gira per sales i auditoris per 
presentar el seu darrer disc i l’EP L’amant malalta.
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Divendres 25 març / 20 h / La Factoria d'Arts Escèniques
TEATRE / 15 €

Ovelles
Amb Biel Duran, Sara Espígul i Eduard Buch
Ovelles reflexiona, en clau d’humor, sobre la frustració d’una ge-
neració molt marcada per la crisi. De com fer front a la decepció 
i de la permanent necessitat de reinventar-nos. Perquè, realment, 
voler és poder?

Dissabte 26 març / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA / 4,5 €

Cicle Gaudí
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.
Els títols s'aniran anunciant a mesura que els confirmi el circuit.

Diumenge 27 març / 12 h i 17 h / Teatre Municipal
ESPECTACLE FAMILIAR / 5 € anticipada / 7 € taquilla

La Faula de l'Esquirol
Cia. La Baldufa Teatre
Amb aquest espectacle, La Baldufa us proposa pensar, reflexionar 
i aprofundir sobre la diferència i el mestissatge. L'eriçó i l'esquirol 
són molt diferents, però tenen infinitat d'oportunitats per aprendre 
i compartir plegats.

Dissabte 2 abril / 20 h / Auditori de l'Ateneu
TANGO / 10 €

Néstor Zarzoso
Tangos per a la teva absència
Tangos per a la teva absència és la història d'unes absències, unes 
esperes, uns passejos, uns cafès, unes marques d'aigua seques al 
parabrisa, les llàgrimes d'un afinador de pianos, Txaikovski dema-
nant pomada, Piazzolla menjant cargols... I el tango com a vehicle 
per expressar les històries personals i singulars de l'autor.
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Dijous 7 abril / 20 h / La Factoria d'Arts Escèniques
TEATRE / 20 €

Mare de Sucre
De Clàudia Cedó
Mare de sucre és un espectacle amb repartiment inclusiu, escrit i 
dirigit per Clàudia Cedó, que narra la història d’una noia amb disca-
pacitat que vol ser mare i ha de confrontar-se amb la incomprensió 
de la seva comunitat.

Dijous 21 abril / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / 3 €

Docs del Mes
El Documental del Mes té com a objectiu acostar el gènere do-
cumental al màxim nombre d'espectadors possible i incrementar 
la presència del documental a les pantalles cinematogràfiques.
Els títols s'aniran anunciant a mesura que els confirmi el circuit.

Divendres 22 abril / 20 h / Teatre Municipal
TEATRE / 15 €

El somni d'una nit d'estiu
Cia. Els Pirates
Sovint els somnis que més recordem són aquells que ens trasbal-
sen, els que ens inquieten, els que no ens deixen indiferents, els 
que fins i tot ens fan modificar la percepció que abans teníem de la 
realitat. El Somni d’una nit d’estiu és un d’aquests somnis. El més 
apassionat, canalla, absurd i inquietant que va tenir Shakespeare.

Diumenge 3 abril / 17 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA FAMILIAR / 5 €

La meva setmana 
extraordinària amb la Tess
En Sam és un nen d’11 anys que està de vacances d’estiu amb la 
seva família. Al llarg de la setmana coneixerà a la Tess, una nena 
aventurera i misteriosa que el farà reflexionar sobre el valor de 
l’amistat i la família.
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Diumenge 24 abril / 12 i 17 h / La Factoria d'Arts Escèniques
ESPECTACLE FAMILIAR / 5 € anticipada / 7 € taquilla

Tripula
Farrés Brothers i cia.
Un viatge estàtic dins un globus aerostàtic. Un espectacle per na-
vegar fora del món, deixant-te endur per l’aire i la imaginació.

Divendres 29 abril / 20 h / La Factoria d'Arts Escèniques
DANSA / 12 €

No sin mis huesos
Cia. Ison Skulls
Per primera vegada la famosa companyia de dansa experimental 
Iron Skull visita Banyoles. Amb una proposta que aborda la identi-
tat mediterrània com un espai en el qual se submergeixen multitud 
de civilitzacions al llarg de la història. Una fusió de cultura hebrea, 
àrab i espanyola, juntament amb la dansa urbana, el Contact Im-
provisations i el Butoh.

Dijous 28 abril / 20 h / Auditori de l'Ateneu
PRESENTACIÓ / Gratuït amb reserva prèvia d'invitació

Linger on The Velvet 
Underground
d'Ignasi Julià
L’edició d’una antologia d’entrevistes a Lou Reed, John Cale, Nico i 
la resta del grup apadrinat per Andy Warhol, presentada per l’autor 
i l’editor, Thurston Moore (Sonic Youth). Per acabar, Moore i Pascal 
Comelade interpretaran una peça en l’esperit dels Velvet.

Dissabte 23 abril / 20:30 h / Auditori de l'Ateneu
MUSIQUES MODERNES / 14 € anticipada / 17 € taquilla

Mazoni
Ludwig podria ser, tan sols, el nou disc de Mazoni: una nova bau-
la en una trajectòria marcada per temes clàssics com Eufòria, No 
tinc temps o A.I.L.O.D.I.U que l’han situat com un dels noms refe-
rencials de la música de casa nostra. Però va més enllà: són deu 
cançons basades en la música de Beethoven, en un disc de mirada 
oberta, sincera i de risc.



Pàg. 17Cultura Banyoles | Arts escèniques

Dissabte 30 abril / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA / 4,5 €

Cicle Gaudí
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.
Els títols s'aniran anunciant a mesura que els confirmi el circuit.

Diumenge 1 maig / 19 h / Auditori de l'Ateneu
JAZZ / 12 €

Colina Miralta Sambeat
CMS Trio 15 anys
Després de tres lustres de trajecte musical, la seva saviesa com 
a músics ens fa l’efecte que és il·limitada i la seva capacitat de 
sorprendre l’oient, infinita. Veure’ls i escoltar-los és com assaborir 
l’àpat d’un tres estrelles.

Dissabte 7 maig / 18:30 h / Plaça Xesco Boix
ESPECTACLE FAMILIAR / Gratuït

El senyor de les Baldufes
Cia. Penelope & Aquiles
El Sr. de les Baldufes ens sorprendrà amb el seu domini i virtuosis-
me, el seu encant i amor per les baldufes.

Dissabte 7 maig / 20 h / La Factoria d'Arts Escèniques
Diumenge 8 maig / 19 h
TEATRE / 12 €

Obra completa
Un espectacle refet amb nova actriu
Aquest muntatge, renovat amb les actrius Eva Ferré i Isabel Boix, 
rememora la generació que era jove a la Catalunya dels 80, i convi-
da a reflexionar sobre el xoc generacional dels joves d’avui (i espe-
cialment de les joves) amb els de fa trenta o quaranta anys.
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Divendres 20 maig i dissabte 21 maig / 20 h / Teatre Municipal
Diumenge 22 maig / 19 h 
TEATRE / 12 €

La cita
Cia. Teaiatròlics
Una consulta médica es pot convertir en un camp de batalla quan 
no s’ajusta bé l’agenda i coincideixen la dona, l’amant, la “querida”, 
la massatgista i l’últim “ligue” del Tinder... Serà millor que el Dr. Puig 
no tregui el nas per la consulta... podria ser perillós.

Diumenge 22 maig / 19 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA / 4,5 €

Cicle Gaudí
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.
Els títols s'aniran anunciant a mesura que els confirmi el circuit.

Diumenge 15 maig / 17 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA FAMILIAR / 5 €

La rata pirata
Aneu amb compte amb la rata pirata, el bandit més llaminer de 
tots! Damunt del seu cavall, roba el menjar dels viatgers que troba 
pel camí, fins al dia en què es creua amb algú més astut que ell… 
Un conte de capa i espasa, de lladres i galetes. Una fabulosa i di-
vertida història dels autors d’El Grúfal, acompanyada de tres curt-
metratges sobre l’aventura de créixer.

Dijous 12 maig / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / 3 €

Docs del Mes
El Documental del Mes té com a objectiu acostar el gènere do-
cumental al màxim nombre d'espectadors possible i incrementar 
la presència del documental a les pantalles cinematogràfiques.
Els títols s'aniran anunciant a mesura que els confirmi el circuit.
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Dijous 9 juny / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / 3 €

Docs del Mes
El Documental del Mes té com a objectiu acostar el gènere do-
cumental al màxim nombre d'espectadors possible i incrementar 
la presència del documental a les pantalles cinematogràfiques.
Els títols s'aniran anunciant a mesura que els confirmi el circuit.

Dissabte 11 i diumenge 12 juny / La Factoria d'Arts Escèniques
TEATRE / 12 €

Xècspir, Bregt, Béquet o Xejóf
Tallers de final de curs d'Escenaris Especials
Tenim ganes de re-apropiar-nos del teatre a través dels clàssics. 
Mai a la història d’Escenaris Especials havíem partit d’un text ja 
escrit. Volem acollir les paraules de grans autors, versionar-les i 
re-apropiar-les des d’un prisma poc explorat.



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 del seu 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.

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

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

Biblioteca tancada
Dies de tancament especial Nadal

 — Dimecres 5 tarda (Nit de Reis)
Setmana Santa

 — Dijous 14 d’abril (tarda)
 — Dissabte 16 d’abril
Sant Jordi

 — Dissabte 23 d’abril (durant el matí ens trobareu a la Plaça Major cele-
brant la Diada de Sant Jordi)
Inventari

 — Dilluns 21 i dimarts 22 de febrer
 — Dilluns 9 i dimarts 10 de maig



Pàg. 22gener � juny 2022

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

El cosidor
A càrrec de Contes en Sol Major
Què hi cap dins un cosidor? Agulles de cap, agulles de cosir, ro-
dets de fils de colors, didals, un metre enrotllable, etc... Amb tot el 
que hi cap, anirem cosint i teixint històries, rondalles i endevinalles. 
Activitat emmarcada dins el desè aniversari de les Endevinalles de 
la Rita.

Dijous 24 febrer / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
HORA DEL CONTE / Gratuït

El millor regal del món
A càrrec de Cacauet Teatre
La Bruna vol fer un bon regal d’aniversari al seu pare, però no sap 
què regalar-li. Finalment, però, se li acut una bona idea: li farà el 
millor regal del món, un que només pot fer-li ella.

Dijous 10 febrer / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
BIBLIONADONS / Gratuït

La petita setmana
A càrrec de La Senyoreta (La Perleta)
La Senyoreta juga amb els dies de la setmana en un espectacle 
visual que captiva els més petits a través dels sons, els objectes i 
petites històries de cada dia.

Hora del conte
Sessions de narracions de contes per a infants majors de 3 anys 
i també sessions específiques per a nadons.
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Dijous 10 març / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
BIBLIONADONS / Gratuït

La lluna i el sol es fan amics
A càrrec de Núria Clemares
Quan es fa de dia, surt el Sol i quan anem a dormir la Lluna ens 
acarona. Però, en secret, el Sol i la Lluna es troben cada dia una 
estoneta per cantar i ballar plegats.

Dissabte 2 abril / 12 h / Biblioteca Comarcal
CONTES EN ANGLÈS / Gratuït

Story Time
By BNY Language Corner
Contes de petit format per a infants de 5 a 10 anys perquè gau-
deixin de la narració en anglès en un espai tranquil i agradable, i en 
acabat, pintin els personatges de les històries.

Dijous 24 març / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
HORA DEL CONTE / Gratuït

Rondant pel món:   
Contes d'Arreu
A càrrec de Gra de Sorra
Quin gust té un conte del món? De ben segur que té un gust i un so 
especial perquè ha vingut de molt lluny i ha arribat aquí viatjant de 
boca a orella, d’avis a pares i de pares a fills.

Dissabte 19 març / 12 h / Biblioteca Comarcal
CONTES EN ANGLÈS / Gratuït

Story time
By BNY Language Corner
Contes de petit format per a infants de 5 a 10 anys perquè gau-
deixin de la narració en anglès en un espai tranquil i agradable, i en 
acabat, pintin els personatges de les històries.
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Dijous 12 maig / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
HORA DEL CONTE / Gratuït

Els contes de la maleta  
de Can Font
A càrrec de Meri Yanes
Els meus avis tenien tota la casa plena de contes. Els recollien de tot 
arreu i els van guardar dins d'una maleta màgica. Si voleu que s’obri 
només heu de dir: "Que surtin els contes, que els volem escoltar!"

Dissabte 14 maig / 12 h / Biblioteca Comarcal
CONTES EN ANGLÈS / Gratuït

Story time
By BNY Language Corner
Contes de petit format per a infants de 5 a 10 anys perquè gau-
deixin de la narració en anglès en un espai tranquil i agradable, i en 
acabat, pintin els personatges de les històries.

Dijous 7 abril / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
BIBLIONADONS / Gratuït

Contes amb xumet
A càrrec de David Planas
A través de cançons, objectes i titelles enllaçarem petites narra-
cions per obrir un món màgic i imaginari als més petits de la casa. 
Cantarem, escoltarem i interactuarem una bona estona per arren-
car somriures.
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Dimarts 18 gener / 19 h / Museu Darder
CLUB DE LECTURA / Gratuït

Això és tot
De James Salter
L’obra mestra de James Salter que ens parla de la vida, dels llibres, 
del sexe, però sobretot d'una gran història d'amor. Amor i desamor, 
venjança i nostàlgia en una novel·la que, en paraules de John Irving 
hauria satisfet Shakespeare. 
Conductor: Albert Torrescasana, traductor i professor

Dijous 20 gener / 20 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS / Gratuït

Paradise
By Abdulrazak Gurnah
Born in East Africa, Yusuf has few qualms about the journey he is to 
make. It never occurs to him to ask why he is accompanying Uncle 
Aziz or why the trip has been organised so suddenly, and he does 
not think to ask when he will be returning. 
Moderator: Matthew Tree, writter in English and Catalan

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.

Dijous 27 gener / 17 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA INFANTIL / Gratuït

Tània Claravall
De Maria Parr
La Tània és pèl-roja i té el cabell rinxolat. De cognom es diu Clara-
vall, igual que la petita vall on viu. El que més li agrada fer és baixar 
amb trineu pels pendents de les muntanyes que envolten la vall.
Conductor: Xavi Garcia, bibliotecari
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Dimarts 15 març / 19 h / Museu Darder
CLUB DE LECTURA / Gratuït

Loxandra
De Maria Iordanidu
Loxandra - una dona de caràcter, indiscreta, gemegaire, però tam-
bé protectora, tendra - viu a la bigarrada, mestissa, sorollosa, bella 
ciutat de Constantinoble, cohabitada per grecs, turcs i moltes al-
tres ètnies. Bellíssima crònica d’una família i època. 
Conductora: Selma Ancira, traductora

Dijous 3 març / 17 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA INFANTIL / Gratuït

La increïble història    
de l'àvia Gàngster
De David Walliams
L'àvia d'en Ben sembla la típica àvia de manual. Té els cabells 
blancs i porta dentadura postissa. Però, a més a més, és una lladre 
de joies perseguida internacionament!
Conductor: Xavi Garcia, bibliotecari

Dimarts 15 febrer / 19 h / Museu Darder
CLUB DE LECTURA / Gratuït

Canvis
De Mo Yan
Mon Yan, cèlebre novel·lista xinès i Premi Nobel de Literatura 2012, 
personalitza els canvis socials i polítics de les darreres dècades 
de la Xina en una narració disfressada d’autobiografia. Una petita 
joia literària que parla de les conseqüències dels grans fets en les 
vides dels ciutadans anònims. 
Conductor: Albert Torrescasana, traductor i professor.

Dijous 17 març / 20 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS / Gratuït

The Unbearable Bassington
By Saki
The Unbearable Bassington was the first novel written by Saki (H. 
H. Munro) and contains much of the elegant wit found in his short 
stories. Comus (The Unbearable) Bassington is a charming young 
man about town. 
Moderator: Matthew Tree, writter in English and Catalan
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Dijous 5 maig / 17 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA INFANTIL / Gratuït

El primer cas
D'Ulf Nilsson
El comissari Gordon, un gripau amb molta experiència com a po-
licia, haurà de resoldre el cas. I encara que sembla senzill, no ho 
és, perquè s’està fent fosc, s’ha posat a nevar i hi ha un misteriós 
animaló implicat en el robatori.
Conductor: Xavi Garcia, bibliotecari

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

Tsili: història d'una vida
D'Aharon Appelfed
1942, un poble d’Europa central, una noia de tretze anys lliurada 
a si mateixa: així comença la història de Tsili, una criatura jueva 
abandona per la seva família quan cal fuguir de les matances. 
Conductor: Albert Torrescasana, traductor i professor

Dijous 19 maig / 20 h / Llibreria l'Altell
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS / Gratuït

De Profundis
By Oscar Wilde
While imprisoned in Reading Gaol from 1895 to 1897 for homose-
xual practices, Wilde wrote an impassioned letter to his lover, Lord 
Alfred Douglas. It was edited and published posthumously in 1905 
as De Profundis, the first two words of Psalms 130, part of the Ro-
man Catholic funeral service. 
Moderator: Matthew Tree, writter in English and Catalan

Dimarts 17 maig / 19 h / Museu Darder
CLUB DE LECTURA / Gratuït

Barri llunyà
De Jiro Taniguchi, adap. gràfica de Frédéric Boilet
Qui no ha pensat mai a reviure el passat per corregir errors o can-
viar algunes decisions crucials? Això canviaria a millor la teva vida 
o les d'aquells que t'envolten? O les conseqüències dels teus nous 
actes resultarien ser fins i tot pitjors? 
Conductors: Marta Bramon i Albert Torrescasana 
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Dijous 16 juny / 17 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA INFANTIL / Gratuït

L'Amy i la biblioteca secreta
D'Alan Gratz
Quan l’Amy s’adreça a la biblioteca de l’escola per recollir el seu lli-
bre favorit, s’adona que no és al seu lloc. D’entrada pensa que pot-
ser l’ha agafat una altra persona, però la bibliotecària li explica que 
l’han retirat perquè s’ha considerat que és inapropiat per a l’escola. 
Conductor: Xavi Garcia, bibliotecari

Dijous 16 juny / 20 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS / Gratuït

Lord of the Flies
By William Golding
At the dawn of the next world war, a plane crashes on an unchar-
ted island, stranding a group of schoolboys. At first, with no adult 
supervision, their freedom is something to celebrate. This far from 
civilization they can do anything they want. 
Moderator: Matthew Tree, writter in English and Catalan

Dimarts 14 juny / 19 h / Museu Darder
CLUB DE LECTURA / Gratuït

Quan la música ho és tot
D'Haruki Murakami i Seji Ozaw 
En aquest llibre formidable, Murakami es reuneix amb el gran di-
rector d’orquesta Seiji Ozawa per a un seguit de converses entorn 
de la seva passió compartida, la música. 
Conductor: Albert Torrescasana, traductor i professor.
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Dissabte 2 abril / 12 h / Pesquera Gimferrer
POESIA / Gratuït

Pol Guasch
Pol Guasch (Tarragona, 1987) un poeta i novel·lista joveníssim que 
ha esclatat com un dels valors més remarcables de la literatura ac-
tual, en particular gràcies al premi Anagrama que va obtenir per 
Napalm al cor.

Dissabte 7 maig / 12 h / Pesquera Gimferrer
POESIA / Gratuït

Maria Callís Cabrera
Premi Carles Riba de poesia l'any 2016 per La Ciutat cansada.  
Maria Callís Cabrera (Girona, 1983) és una de les poetes més po-
tents de l'escena actual, com ho demostra el fet que diversos grups 
i cantants hagin posat música als seus versos.

Dissabte 4 juny / 12 h / Pesquera Gimferrer
POESIA / Gratuït

Josep Maria Fonalleras
Josep Maria Fonalleras (Girona, 1959) és un dels valors més segurs 
de la literatura catalana contemporània. Conegut com a novel·lis-
ta, autor de contes, columnista i autor de teatre, va sorprendre el 
2020 amb el seu primer, i celebrat, recull de poemes, L'estiuejant.

Vers l'estany
Portarem poetes a Banyoles, amb la seva poesia i la seva veu. Poetes 
d'expressió catalana que llegiran la seva obra, i també obres d'altres 
autors. I cap lloc millor que la pesquera Gimferrer, a la vora de l'estany, 
per acollir-los. Cada primer dissabte de mes a les 12 h, d'abril a juny. 
Conductor del cicle: Joan-Lluís Lluís, escriptor i periodista.
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Divendres 1 abril � Dissabte 30 abril / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ / Gratuït

Recomanacions i novetats  
de Sant Jordi
Al llarg del mes d’abril trobareu a l’expositor de la Biblioteca una 
selecció de novetats i recomanacions literàries de diferents gè-
neres: narrativa, còmic, literatura infantil, etc. Un munt d’obres per 
remenar i llegir.

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

Dissabte 23 abril / 12 h / Espai pendent de concretar
CONCURS / Gratuït

XXVI Concurs "Per Sant  
Jordi un punt de llibre"
A les 12 h, just abans de començar la sessió de contes de Sant 
Jordi, donarem a conèixer els/les guanyadors/res del concurs i es 
lliuraran els premis.

Dissabte 23 abril / de 10 h a 14 h / Plaça Major
RÀDIO / Gratuït

Programa especial de ràdio 
amb autors locals
Durant el matí des de l’emissora municipal del Pla de l’Estany es 
faran diverses entrevistes a autors locals.
Coorganitza: Ràdio Banyoles
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Dissabte 23 abril / 12 h / Espai pendent de concretar
HORA DEL CONTE / Gratuït

Els antecedents familiars  
de Sant Jordi
A càrrec de La Senyoreta (La Perleta)
Sabíeu que Sant Jordi tenia una cosina, que era cavallera, i que 
també va fer fora un drac? I una àvia que no tenia mai por? I una 
germaneta que li va ensenyar a somiar? Sovint la història no expli-
ca tot el que ens ha fet ser com som.

Dissabte 23 abril / matí / Plaça Major
EXPOSICIÓ / Gratuït

XI Trobada Internacional de 
Mascotes de les Biblioteques 
del Pla de l'Estany
Trobada anual de les mascotes de les diferents biblioteques esco-
lars de Banyoles i el Pla de l’Estany.
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Dissabte 15 gener / 12 h / Museu Darder
PRESENTACIÓ DE LLIBRE / Gratuït

Blau
D'Assum Guardiola
Finalista del Premi Just M. Casero 2019. Una novel·la que viatja en-
tre les platges de la Costa Brava i d'Eivissa i de revelacions enca-
denades entre dues amigues amb una assignatura pendent.

Dissabte 5 febrer / 12 h / Museu Darder
PRESENTACIÓ DE LLIBRE / Gratuït

Tenim un cor per a tu
De Marta Gubau i Mariona Visa
Hi ha gent que agafa alguna malaltia greu al llarg de la vida. D’al-
tres, en pateixen diverses, jo les he sofert totes! I és que dec ser de 
mena egoísta… tot per a mi! Així i tot, penso que soc afortunada, 
ho he anat superant. 

Dissabte 12 març / 12 h / Museu Darder
PRESENTACIÓ DE LLIBRE / Gratuït

Maria, la trementinaire
De Dolors Salvador i Marta R. Gustems
L’àvia de la Maria és trementinaire. La  seva mare també. Com 
que l’àvia ja és  gran, aquest any la mare demana a la Maria si la 
vol acompanyar a vendre les plantes i els remeis que han preparat 
durant l’any.

Presentacions
Llibres, discos, còmics, revistes... la Biblioteca programa 
presentacions de publicacions recents ja sigui per la seva 
importància o pel seu vincle amb Banyoles i comarca.



Pàg. 33Cultura Banyoles | Biblioteca

Mensual / Biblioteca Comarcal
CONCURS / Gratuït

L'endevinalla de la Rita
Qui l'encerta l'endevina!
Cada mes la Rita Xuclalletres proposa una endevinalla. Per parti-
cipar-hi cal emplenar, amb la vostra resposta, la butlleta que tro-
bareu 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 butlletes 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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Dilluns 17 gener � Divendres 25 febrer / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ / Gratuït

Els + llegits, les + vistes,  
els + escoltats #2021
Com cada any, amb les estadístiques proporcionades pel Servei 
de Biblioteques de la Generalitat, elaborem el rànquing dels llibres 
de narrativa, pel·lícules, sèries i música més prestats durant el dar-
rer any a la Biblioteca de Banyoles. 

Dimarts 1 març � Dijous 31 març / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ / Gratuït

Veus de dones
Recull documental sobre feminismes i dones escriptores d’ara i 
d’abans per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les 
Dones, i per difondre el fons Francesca Bartrina de literatura i dona. 

Divendres 1 abril � Dissabte 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 organit-
zem l’exposició Àlbums il·lustrats, una selecció d’àlbums de tots 
els temps.

Exposicions
Exposicions sobre autors, creadors i temes d'actualitat  
que s'habiliten al vestíbul d'entrada de la Biblioteca.
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Dilluns 2 maig � Divendres 10 juny / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ / Gratuït

Extra! Còmic 2022
Una mostra d’algunes de les novetats més recents. El còmic és 
una narració seqüencial d’il·lustracions que expliquen una història. 
Considerat el novè art, en l’actualitat viu una era daurada. La irrup-
ció de nous creadors i l’exploració de diferents formats i tècniques 
han revolucionat el gènere.
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Altres serveis

Dies a concretar / Biblioteca Comarcal
AULA D'ESTUDI / Gratuït

Aula d'estudi
La Biblioteca obre, fora del seu horari habitual, i ofereix un espai 
silenciós i tranquil, apte per a l'estudi 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 web de la Biblioteca

Maig i juny - Dies a determinar / Biblioteca Comarcal
FORMACIÓ / Gratuït

Formació digital
ATENA: nou sistema de Biblioteques  
Públiques de Catalunya
Atena unifica els catàlegs de totes les biblioteques públiques de 
Catalunya des del qual ja podeu accedir a través d’internet als 15 
milions de llibres i documents dels fons de totes les biblioteques 
públiques de Catalunya. 
Cal demanar dia i hora a la Biblioteca





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.  
Diumenges, de 10:30 h a 14 h.

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

Per a dates especials consulteu la web dels Museus de Banyoles.

Per a visites guiades als Museus de Banyoles cal reserva prèvia: 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Museu Darder
Plaça dels Estudis, 2
17820 Banyoles
Tel: 972574467

Museu Arqueològic
Placeta de la Font, 11
17820 Banyoles
Tel: 972572361

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

*IMPORTANT
El Museu Arqueològic es troba en plena fase de reforma i ampliació i per 
aquest motiu l'exposició permanent del museu no és visitable.
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Dissabte 9 abril � Dilluns 6 juny / Museu Darder
EXPOSICIÓ / Gratuït

Empremtes del passat
Aproximació al món de la paleontologia que proposa un viatge en 
el temps per a descobrir animals i plantes que van viure ara fa mi-
lions d'anys.

Dissabte 18 juny � Diumenge 11 setembre / Museu Darder
EXPOSICIÓ / Gratuït

XX Concurs de Fotografia  
de la natura
Paisatges meteorològics
Exposició de les millors fotografies presentades en la darrera con-
vocatòria del concurs. 
Inauguració i lliurament de premis: divendres 17 de juny, 20 h

Dissabte 15 gener � Diumenge 27 març / Museu Darder
EXPOSICIÓ / Gratuït

Brigades internacionals   
i multilingüisme
Una comunitat multilingüe i heterogènia conviu i sobreviu a una 
guerra, amb un denominador comú: el compromís de lluitar per un 
ideal. Com diuen ells mateixos: “Parlem diferents idiomes però una 
mateixa llengua”.

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. Les exposicions temporals 
dels Museus de Banyoles es podran visitar al Museu Darder.
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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.

Dissabte 8 gener / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític   
de la Draga
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 gener / 11 h / Museu Darder
ACTIVITAT FAMILIAR / 5 €

Descobrim els insectes
Els insectes 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? Doncs veniu en família i al Museu Darder ho descobrireu. 
Ep! Els hi farem una casa...

Dissabte 22 gener / 11 h / Museu Darder
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït amb reserva prèvia

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

Visita al Parc Neolític   
de la Draga
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 
caçaven, què cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dissabte 29 gener / 19 h / Monestir de Sant Esteve
VISITA GUIADA / 4 €*

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? 
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

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

Visita al Parc Neolític   
de la Draga
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 6 febrer / 11 h / Camp de Futbol de Banyoles
VISITA GUIADA / Gratuït amb reserva prèvia

Entrem al laboratori   
de nàiades
Activitat emmarcada dins el Dia Mundial  
de les Zones Humides
Al laboratori de cria de nàiades del Consorci de l’Estany coneixerem 
la important tasca que s’hi du a terme. Coneixerem el cicle de vida 
de les nàiades i, a través d’elles, la biodiversitat de l’ecosistema.
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Dissabte 12 febrer / 11 h / Monestir de Sant Esteve
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït amb reserva prèvia

L'Abat Bonitus i les seves 
històries 
Conte amb titelles
L’abat Bonitus és molt vellet i despistat, però fa molts i molts anys 
va ser un personatge molt important, ja que era l’amo i senyor de 
Banyoles i de l’estany.

Diumenge 13 febrer / 11 h / Museu Darder
ACTIVITAT FAMILIAR / 5 €

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

Dissabte 26 febrer / 19 h / Monestir de Sant Esteve
VISITA GUIADA / 4 €*

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? 
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Diumenge 20 febrer / 11 h / Banys vells
VISITA GUIADA / 4 €*

El Rec Major: un passeig 
històric i natural
Itinerari que ressegueix el recorregut del rec Major des de l'Estany 
fins al centre de Banyoles per conèixer el desenvolupament indus-
trial de la ciutat vinculat a la presència de l’aigua. 
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta
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Diumenge 27 febrer / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític   
de la Draga
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 5 març / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític   
de la Draga
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 5 març / 16 h / Museu Darder i Estany
ACTIVITAT FAMILIAR / 5 €

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. 

Dissabte 5 març / Museu Darder
CURS / Gratuït amb reserva prèvia

Taller d'astronomia 3
El matí es farà un concurs de Mars Terraforming. A la tarda, quatre 
xerrades curtes sobre Mart, exoplanetes, asteroides i forats negres. 
Més informació i inscripcions: www.astrobanyoles.org
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Diumenge 6 març / 11 h / Camp de Futbol de Banyoles
VISITA GUIADA / 4 €*

Entrem al laboratori   
de nàiades
Visitarem les instal·lacions del laboratori de cria de nàiades del 
Consorci de l’Estany, on coneixerem quina tasca s’hi du a terme 
i perquè és important. Ens centrarem en conèixer el cicle de vida 
de les nàiades i, a través d’elles, la biodiversitat de l’ecosistema.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dissabte 12 març / 11:30 h / Plaça Major
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït amb reserva prèvia

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

Dissabte 12 març / 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 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... 
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Diumenge 13 març / 11 h / Banys vells
VISITA GUIADA / 4 €*

El Rec Major: un passeig 
històric i natural
Itinerari que ressegueix el recorregut del rec Major des de l'Estany 
fins al centre de Banyoles per conèixer el desenvolupament indus-
trial de la ciutat vinculat a la presència de l’aigua. 
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta
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Dissabte 19 març / 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

Com ha de 
ser Banyoles 
culturament?

Dimecres 19 de gener a les 20 h
Auditori de l’Ateneu

Presentació del procés d'elaboració del Pla 
Estratègic de Cultura de Banyoles.

Diumenge 20 març / 11 h / Museu Darder
ACTIVITAT FAMILIAR / 5 €

Descobrim els insectes
Els insectes 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? Doncs veniu en família i al Museu Darder ho descobrireu. 
Ep! Els hi farem una casa...

Dissabte 26 març / 11 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 possi-
bilitat 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 26 març / 19 h / Monestir de Sant Esteve
VISITA GUIADA / 4 €*

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? 
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta



Com ha de 
ser Banyoles 
culturament?

Dimecres 19 de gener a les 20 h
Auditori de l’Ateneu

Presentació del procés d'elaboració del Pla 
Estratègic de Cultura de Banyoles.
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Diumenge 27 març / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític   
de la Draga
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 2 abril / 17 h / Banys vells
VISITA GUIADA / 4 €*

El Rec Major: un passeig 
històric i natural
Itinerari que ressegueix el recorregut del rec Major des de l'Estany 
fins al centre de Banyoles per conèixer el desenvolupament indus-
trial de la ciutat vinculat a la presència de l’aigua. 
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Diumenge 3 abril / 11 h / Camp de Futbol de Banyoles
VISITA GUIADA / 4 €*

Entrem al laboratori   
de nàiades
Visitarem les instal·lacions del laboratori de cria de nàiades del 
Consorci de l’Estany, on coneixerem quina tasca s’hi du a terme 
i perquè és important. Ens centrarem en conèixer el cicle de vida 
de les nàiades i, a través d’elles, la biodiversitat de l’ecosistema.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dissabte 2 abril / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític   
de la Draga
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 9 abril / 11 h / Museu Darder i Estany
ACTIVITAT FAMILIAR / 5 €

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 15 abril / 22 h / Monestir de Sant Esteve
VISITA GUIADA / 4 €*

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? 
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dissabte 9 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 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... 
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dissabte 16 abril / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític   
de la Draga
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 16 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

Dissabte 30 abril / 11 h / Museu Darder
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït amb reserva prèvia

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.

Dissabte 24 abril / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític   
de la Draga
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 17 abril / 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...
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Diumenge 1 maig / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític   
de la Draga
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 30 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 possi-
bilitat 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 7 maig / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític   
de la Draga
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 7 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 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... 
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta
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Dissabte 14 maig / 22 h / Museu Darder
VISITA TEATRALITZADA / Gratuït amb reserva prèvia

Anem de nit al museu   
amb el Senyor Darder
Activitat emmarcada dins La Nit dels Museus
Aquesta nit, Francesc Darder, atabalat per la feinada de la inau-
guració del Museu que ha cedit a Banyoles, s’hi ha acostat i ho ha 
trobat tot tancat i fosc perquè encara no han instal·lat la llum. Què 
hi farà, amb tots els curiosos que s’ha trobat davant la porta? 

Dissabte 14 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

Diumenge 8 maig / 11 h / Camp de Futbol de Banyoles
VISITA GUIADA / 4 €*

Entrem al laboratori   
de nàiades
Visitarem les instal·lacions del laboratori de cria de nàiades del 
Consorci de l’Estany, on coneixerem quina tasca s’hi du a terme 
i perquè és important. Ens centrarem en conèixer el cicle de vida 
de les nàiades i, a través d’elles, la biodiversitat de l’ecosistema.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Diumenge 15 maig / 11 h / Museu Darder
ACTIVITAT FAMILIAR / 5 €

Descobrim els insectes
Els insectes 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? Doncs veniu en família i al Museu Darder ho descobrireu. 
Ep! Els hi farem una casa...
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Dimecres 18 maig / Museu Darder
JORNADA DE PORTES OBERTES

Dia Internacional  
dels Museus
Visita lliure al Museu Darder.  
Museu Arqueològic tancat per reformes.

Dissabte 21 maig / 11:30 h / Plaça Major
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït amb reserva prèvia

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

Divendres 20 maig / 22 h / Monestir de Sant Esteve
VISITA GUIADA / 4 €*

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? 
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Diumenge 21 maig / 17 h / Banys vells
VISITA GUIADA / 4 €*

El Rec Major: un passeig 
històric i natural
Itinerari que ressegueix el recorregut del rec Major des de l'Estany 
fins al centre de Banyoles per conèixer el desenvolupament indus-
trial de la ciutat vinculat a la presència de l’aigua. 
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta
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Dissabte 4 juny / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític   
de la Draga
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 22 maig / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític  
de la Draga
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 28 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 possi-
bilitat 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 4 juny / 18 h / Museu Darder i Estany
ACTIVITAT FAMILIAR / 5 €

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. 
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Diumenge 5 juny / 11:30 h / Vil·la romana de Vilauba
VISITA TEATRALITZADA / Gratuït amb reserva prèvia

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.

Dissabte 11 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

Diumenge 12 juny / 11 h / Camp de Futbol de Banyoles
VISITA GUIADA / 4 €*

Entrem al laboratori   
de nàiades
Visitarem les instal·lacions del laboratori de cria de nàiades del 
Consorci de l’Estany, on coneixerem quina tasca s’hi du a terme 
i perquè és important. Ens centrarem en conèixer el cicle de vida 
de les nàiades i, a través d’elles, la biodiversitat de l’ecosistema.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta
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Dissabte 15 gener / 19 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

Residu zero a casa
A càrrec d'Ester Peñarrubia  
(Doctora en Enginyeria Agrònoma)
La cultura del residu zero ens dóna estratègies per portar un estil 
de vida més sostenible, prevenint i reduint al mínim els nostres resi-
dus mentre gaudim de beneficis com l’estalvi de diners i de temps.

Dissabte 12 febrer / 19 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

Disseny d'enzims   
d'interès industrial
A càrrec de Sílvia Osuna, investigadora de l'Institut  
de Química Computacional de la UdG i de l'ICREA
La modificació dels enzims per adaptar-los a les necessitats in-
dustrials i l’avantatge de les simulacions computacionals.

Dissabte 12 març / 19 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

Què és la intel·ligència 
artificial?
A càrrec de Karina Gibert (IDEAI-UPC)
Una disciplina transversal amb aplicacions diverses que requereix 
d'un marc ètic sòlid.

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.
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Dissabte 9 abril / 19 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

Com es detecta una nova 
partícula al CERN?
A càrrec d’Adrià Salvador Salas (CERN)
Veurem com es descobreix una partícula al CERN, el laboratori de 
física de partícules més gran del món.

Dissabte 14 maig / 19 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

Descobriment de l'espai  
més proper
A càrrec de Quim Tarradas, matemàtic
A l'Edat Antiga l'interès es centrava en buscar respostes que per-
metessin predir diferents fenòmens naturals. Com s'ho van fer per 
descobrir les distàncies entre els cossos celestes, i quins concep-
tes matemàtics van necessitar per fer tots aquests raonaments?

Dissabte 11 juny / 19 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

Astrofotografia:  
Història, present i futur
A càrrec de Kilian Vindel (membre d'Astrobanyoles)
En aquest Tardes de Ciència farem una síntesi de la història, pre-
sent i futur de l’Astrofotografia. Una disciplina que, per raons evi-
dents, està estretament lligada amb la fotografia.
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Dijous 10 febrer, 10 març, 7 abril, 12 maig i 9 juny 
17 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

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.

Divendres 21 gener, 18 febrer, 18 març, 22 abril i 20 maig
19 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït amb reserva prèvia

Cicle de Medi Ambient
Objectiu 2030, per un Pla de l'Estany sostenible
S'analitzen els problemes ambientals que afecten a nivell plane-
tari i es fan propostes per fer de la nostra comarca un espai més 
sostenible.

Altres cicles de conferències
Els Museus de Banyoles, i molt especialment el Museu Darder, 
acullen d'altres cicles de conferències els continguts i títols  
dels quals s'aniran anunciant gradualment.
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Dimecres 16 febrer / 19:30 h / Museu Darder
CURS / 40 €*

Curs de sortides 
ornitològiques 2022
Vols conèixer millor les comunitats d'ocells del nostre entorn i sa-
ber com evolucionen al llarg de l'any?
*Socis de Limnos 30 €

Divendres 1 abril / 20 h / Museu Darder
LLIURAMENT DE PREMIS / Gratuït

Premi Astrobanyoles 
de Recerca i Divulgació 
Científica
Lliurament dels premis als guanyadors  
de la Dotzena Edició.

Altres activitats



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* Hivern
 — De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de 15:30 h a 18 h. 

Estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre)
 — De dilluns a divendres, de 8 h a 15 h.

*Amb cita prèvia.

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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Divendres 28 gener / 19 h / Museu Darder
PRESENTACIÓ DE LLIBRE / Gratuït

Les pesqueres de l'estany  
de Banyoles
de Jeroni Moner
Durant molts anys Jeroni Moner (1940-2021) va estudiar les pes-
queres de l’estany. Aquest llibre és el resultat de les seves investiga-
cions. Amb dades inèdites i s’hi expliquen les especificitats úniques 
de la seva construcció i com han esdevingut un símbol de Banyoles.

Dijous 10 febrer / 20 h / Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany
CONFERÈNCIA / Gratuït

Banyoles. Variacions Urbanes
A càrrec de l'arquitecte Pau Sarquella
El 1936 l’arquitecte Francesc Figueras va planificar com hauria de 
ser el futur urbanístic de Banyoles. En motiu de la digitalització de 
l'Avantprojecte d'Eixamplis i Reforma Interior de l'any 1936, s’ha 
preparat aquesta xerrada per analitzar la proposta de Francesc 
Figueras i comparar-la amb la Banyoles actual.





www.ateneu.banyoles.cat 
 @AteneuCMEMBanyoles
 @ateneubanyoles
 @ateneubanyoles 
 @AteneuCMEMBanyoles

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

L’Ateneu – Centre Municipal d’Estudis Musicals 
és un equipament municipal dedicat a la música 
on hi conviuen i s’interrelacionen la formació, 
l’exhibició i la creació tant des de l’Auditori 
de l’Ateneu, com des de l’Escola Municipal de 
Música de Banyoles (EMMB) i l’oferta de cursos 
formatius de l’Ateneu.

Ateneu
� CMEM



Pàg. 65Cultura Banyoles | Ateneu – CMEM

Escola Municipal de Música  
de Banyoles 

 — Oferta formativa
Pla d’estudis reconegut pel Departament d’Educació de la Genera-
litat de Catalunya que ofereix una formació mixta clàssica, moderna 
i tradicional 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.

 — Instruments 
L’EMMB ofereix ensenyaments de violí, viola, violoncel, contrabaix, 
guitarra, guitarra elèctrica, baix, piano, percussió, flauta travessera, 
trompeta, trombó, saxo, clarinet, veu, tenora, tible i fiscorn.

 — Formacions col·lectives
Jove Orquestra de Banyoles, Banyoles Big Band, Orquestra de gui-
tarres, Cors, Cambres i Combos.

Altres serveis Ateneu – CMEM  — Cursos formatius adreçats a la ciutadania
 — Ateneu Bar
 — Lloguer d’aules i espais per a entitats

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
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Dilluns 7 febrer � Divendres 11 febrer / Auditori de l'Ateneu
Gratuït

Audicions col·lectives
Els alumnes dels grups estables de l’EMMB i els conjunts instru-
mentals, cambres i combos de l’escola interpretaran diferents 
concerts a l’Auditori de l’Ateneu durant una setmana per a mostrar 
davant de públic el repertori que han anat treballant durant el curs. 

Dilluns 4 abril � Divendres 8 abril / Auditori de l'Ateneu
Gratuït

Audicions individuals 
d'instrument
Els alumnes de l’EMMB actuen a l’Auditori de l’Ateneu durant una 
setmana interpretant amb el seu instrument el repertori que han 
anat treballant durant el curs.

Dimecres 26 gener / Auditori de l'Ateneu
Gratuït

Jam Session
L’alumnat de l’Escola Municipal de Música de Banyoles oferirà una 
Jam Session a l’Auditori de l’Ateneu. Es tracta d’una activitat on els 
joves músics interpreten estàndards sense partitures, aprenent a 
improvisar. Una bona ocasió per sentir de prop els joves músics i 
cantants de la nostra ciutat.

Activitats EMMB
A banda del vessant formatiu, l’EMMB organitza audicions, 
concerts, colònies, intercanvis i trobades, amb la participació de 
l’alumnat, del professorat i de músics convidats. Això fa de l’EMMB 
un agent involucrat amb l’entorn social i cultural de Banyoles.
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Dijous 26 maig � Diumenge 29 maig
Gratuït

Participació al FEMJazz!
Un any més l’EMMB participarà al Festival d’Emergències Musicals 
FEMJazz! en una col·laboració pendent de concretar.

Divendres 3 juny / Ateneu - CMEM
Gratuït

Jornada de portes obertes 
Jornada de portes obertes adreçada a totes aquelles persones in-
teressades a inscriure’s o obtenir informació sobre el pla d’estudis 
de l’escola i a visitar les instal·lacions.

Divendres 3 juny � Diumenge 5 juny
Gratuït

Participació a l'Exposició  
de Flors de Banyoles
Els alumnes de l’EMMB oferiran un concert en el marc de l’Exposi-
ció de Flors de Banyoles. La formació de l’escola que hi participarà 
està pendent de concretar.

Dijous 16 juny � Dimecres 22 juny
Gratuït

Concerts de final de curs 
Formacions estables i d'altres fetes per l'ocasió oferiran aquests 
concerts de música en grup.
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Cursos formatius
L’Ateneu – CMEM ofereix cursos formatius a partir de temàtiques 
relacionades amb la música. Aquests cursos complementen 
l’oferta educativa de l’EMMB i obren l’Ateneu a nous usuaris, 
llenguatges i disciplines musicals amb l’objectiu de contribuir  
a la formació cultural i acostar la música a la ciutadania.

Dissabtes 12, 19 i 26 març / Ateneu - CMEM
CURS / 38 € tot el cicle

Qui té por del rock?
Una visió cultural d'uns anys clau  
en la història de la música del segle XX
Un recorregut per la història del rock dels anys 50-70 de la mà d’un 
dels crítics més reconeguts, autor de les biografies autoritzades 
de Velvet Underground, Bruce Springsteen o Neil Young.
Professor: Ignacio Julià, crític musical

Dissabte 2 abril / Ateneu - CMEM
TALLER / 18 € família

Balla rock'n roll
Taller per a famílies amb nens/es de 2 a 6 anys
Taller de dinàmiques musicals i jocs basats en la música rock adre-
çat a famílies amb nens i nenes dos a sis anys. A partir de l’obra de 
grans noms de la història del rock com Elvis Presley, Little Richard 
o Chubby Checker, aprendrem a moure’ns a ritme de rock.
Professora: Mireia Monterde

Dissabte 12 febrer / Ateneu - CMEM
TALLER / 18 €

Com es crea una música  
per a òpera?
Procés creatiu d'una peça musical
Basant-nos en l'òpera Puges o baixes de Paco Viciana, el músic 
banyolí ens oferirà un viatge extraordinari i únic sobre el procés de 
creació musical i la producció d'una obra operística.
Professor: Paco Viciana, músic i compositor
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Dissabtes 30 abril, 7 i 14 maig / Ateneu - CMEM
TALLER / 42 € tot el cicle

Taller de percussió corporal
Aprèn a moure el cos com si fos un instrument
La percussió corporal és una eina mitjançant la qual l’indivi-
du aprèn a connectar amb si mateix i a expressar-se lliurement. 
Aquest curs es dirigeix a totes aquelles persones interessades a 
conèixer aquesta disciplina i acostar-se a la música i a la dansa.
Professora: Neus Plana, flauta travessera i percussió corporal

D'octubre a juny / Ateneu - CMEM
CURS REGULAR / 40 € mes (nadó+acompanyant)

Música i moviment  
en família
Iniciació musical per a nadons, pares i mares
Una oportunitat per a enfortir i afavorir el vincle entre el nadó i els 
seus familiars mitjançant la música. 
Professora: Mireia Monterde

D'octubre a juny / Ateneu - CMEM
CURS REGULAR / 80 € mes

Musicoteràpia
Sessions individuals per a alumnes  
amb necessitats educatives especials
Un espai que afavoreix el desenvolupament integral de les persones.
Professora: Paula Costabella

D'octubre a maig / Ateneu - CMEM
CURS REGULAR / 20 € mes 

Avui, música
Iniciació musical per adults
Una proposta per a descobrir l’experiència de la música en un am-
bient lúdic i assequible.
Professora: Meritxell Roure



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 té com objectiu la 
formació integral de l'alumnat a través de la 
creació i l’expressió teatral basada sempre  
en el respecte a la diversitat. 

 @auladeteatrebanyoles



Pàg. 71Cultura 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)
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Divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29 maig 
La Factoria d'Arts Escèniques
ESPECTACLE FINAL DE CURS / Gratuït

Tallers de final de curs  
Aula de Teatre
Tallers de final de curs on els alumnes de l’Aula de Teatre posaran 
en pràctica i mostraran els diversos continguts treballats durant el 
curs. Tot l’equip docent i alumnes us esperen amb moltes ganes!

Activitats
Les activitats de l’Aula de Teatre inclouen assaigs oberts, assistència 
a espectacles dins la programació estable, la festa anual TotsxTots, 
masterclass amb professors convidats, etc. Aquests espais de 
trobada són fonamentals per la formació integral de l’alumnat, 
oferint-los una experiència àmplia dins el món artístic.



Si amb els trucs d’un mag 
et quedes bocabadat, 
T tela!

Si somies una història 
que t’ha encantat, 
T tela!

Sigues benvingut a l’espectacle!

Si et petes de riure 
amb un pallasso divertit, 
T tela!

Si balles 
amb la música que has sentit, 
T tela!

Sigues benvingut a l’espectacle!

Si els titelles 
et fan volar la imaginació, 
T tela!

Si anar al teatre 
és la teva il·lusió, 
T tela!

Sigues benvingut a l’espectacle!

Teatre familiar 
ttela.cat

Cançó composta i enregistrada  
per alumnes de l’Escola  
Municipal de Música  
de Banyoles (EMMB)



Festes  
i Cultura 
Popular

L'Area de Festes de l’Ajuntament de Banyoles es 
coordina amb les diferents entitats i comissions 
per fer possible el calendari d’activitats festives 
i de cultura popular de la ciutat, que inclou, 
entre d’altres, Nadal i Reis, el Carnestoltes, la 
Diada de Sant Jordi i la de Sant Joan, les Festes 
d’Agost i la Festa Major.

www.festesbanyoles.cat 
 @festesbanyoles
 @festesbanyoles
 @festesbanyoles
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Ajuntament de Banyoles - Festes
Passeig de la Indústria, 25
17820 Banyoles 
Tel. 972581848
festes@ajbanyoles.org

Ens trobareu a

Comissió de la Festa Major de Banyoles
somsfestesbanyoles@gmail.com
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Fins al divendres 17 febrer / Espai expositiu Can Tarradas
EXPOSICIÓ / Gratuït

Goita tu, quin ball de passada!
Exposició que recull la història del folklore festiu de la ciutat de 
Banyoles des de les seves primeres manifestacions -amb les fi-
gures emblemàtiques del drac, gegants i cavallets- fins a la con-
fabulació ciutadana actual de la festa major.

Dissabte 23 abril / Plaça Major
DIADA DE SANT JORDI / Gratuït

Sant Jordi 2021
Fira de roses i llibres, fira d'entitats, sardanes i activitats diverses 
per celebrar la Diada de Sant Jordi.

Dijous 26 maig � Diumenge 29 maig
JAZZ

28è FEMJazz!
Festival d'Emergències Musicals de Banyoles
El Taller de Música de Banyoles convoca els talents emergents de 
l'escena jazzística catalana per a quatre dies intensos de música i 
activitats paral·leles. L'últim cap de setmana de maig, Banyoles es 
converteix en la capital del swing!

Divendres 18 i dissabte 19 febrer 
Carnestoltes / Gratuït

Carnestoltes a Banyoles 
El Carnestoltes de Banyoles se celebra habitualment una setmana 
abans que a la resta de Catalunya. Concerts, balls de màscares, 
rua de carrosses i comparses i versots són els actes més desta-
cats d'un cap de setmana ple de diversió i disbauxa.
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Divendres 17 i dissabte18 juny
Gratuït

Nit de Bosc
Nit de Bosc és una festa de barri portada a terme pels joves de 
Can Puig, que cansats de l'escassa oferta cultural del barri, es van 
agrupar a fi de poder-li aportar una nova dimensió i de retruc a 
tota la ciutat.



Organigrama de l'Àrea de serveis a les persones. Cultura, patrimoni cultural i festes

Regidor de Cultura i Patrimoni Cultural
Miquel Cuenca

Àrea de Cultura i Festes
Mireia Llorens
Íngrid Calpe
Xavier Casadevall
Jordina Marco
Cristina Mas
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
Mireia Pairó
Edith Vallespín
Sandra Moradell

Biblioteca Comarcal 
Eva Martí
Xavi Garcia
Sílvia López
Marta Bramon

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
Ultano Gómez
Montse Jaén
Daniel Jané
Jordi Llongarriu
Andrea Mameli
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
Pau Cullell
Edgar Casellas
Josep Farràs

Museus de Banyoles
Lluís Figueras
Andrea Ferrer
Georgina Gratacós
Montsé Junqué
Serveis Educatius - EducArt
Olga del Aguila
Samantha Figueredo
Mar Medinyà
Oriol Masó
Gemma Bustins
Joshua Viladomat
Eva Duran
Sílvia Rodríguez
Clara Bayarri
Laia Guillamon
Anna Torrent
Blanca Garay

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



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

Amb el suport de:



www.cultura.banyoles.cat


