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Vam reprendre la cultura. L’hem hagut de tornar a reprendre.  
I la tornaríem a reprendre tantes vegades com fes falta, inven-
tant nous espais i formats. I no ho hem fet sols, sinó colze a 
colze amb les entitats i agents de la ciutat. Hem treballat per 
demostrar que la cultura és segura tot adaptant equipaments, 
aforaments i activitats. Perquè la cultura forma part de l’ADN 
d’una Banyoles que no seria la mateixa sense la seva vitalitat 
cultural i associativa. Perquè la cultura és necessària, no un 
mer entreteniment sinó una eina essencial per al benestar 
emocional de les persones i la salut de les nostres democrà-
cies, un poderós antídot contra la insensibilitat, el desànim i la 
manipulació de les consciències. 

I si la cultura és necessària, també ha de ser per a tothom. 
Com assegurava que havia de ser-ho la poesia Gabriel Celaya: 

Poesía para el pobre, poesía necesaria / como el pan de cada día, 
/ como el aire que exigimos trece veces por minuto, / para ser y 
en tanto somos dar un sí que glorifica. 

Per això us presentem aquesta programació cultural intensa, 
diversa i a l’abast de tots els públics. Us convidem a gaudir, a 
sentir, a deixar-vos interpel·lar, a reflexionar i a emocionar-vos 
amb ella.

Miquel Cuenca i Vallmajó
Regidor de Cultura i Patrimoni cultural i Festes

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

Imatge de la portada:
"Mots de calç i sal", La Factoria d'Arts Escèniques de Banyoles, 
2020. Imatge de Sergi Batlle de l'acció de Jaume Geli i Miquel 
Torrent sobre una de les cinc instal·lacions. Reproducció d'un 
fragment d'ala del Tupolev SB-100 "Katiuska" accidentat a l'estany 
de Banyoles el 1938. Obra de Jaume Geli, construida en ferro 
oxidat, estructures de seient recuperades i cremades, politges  
de diferents origens, corda i cable.

Cultura Banyoles | Presentació
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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.

Cultura Banyoles | Índex de continguts

Arts escèniques 6

Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany – Banyoles 16
� Hora del conte 18
� Club de lectura 20
� Cinc cèntims de creació local 22
� Presentacions 24
� Exposicions 25
� Concursos 26

Museus de Banyoles – Patrimoni 28
� Exposicions 30
� Activitats divulgatives 31
� Tardes de ciència 35
� Dijous culturals 36
� Altres activitats 37

Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany 38

Escola Municipal de Música de Banyoles 40
� Cursos formatius 42

Aula de Teatre 44



Pàg. 7Cultura Banyoles | Arts escèniques

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

 — 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, es requereix 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 16 gener / 19 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSICA PER A COBLA / Gratuït

75 anys d'un Somni
Cobla La Principal de la Bisbal i Criatures
Acte dedicat a commemorar el 75è aniversari de l'estrena de la 
sardana "Somni" del mestre Manel Saderra Puigferrer. La Cobla La 
Principal de la Bisbal compartirà escenari amb el grup de música 
popular Criatures.

Dijous 14 gener / 20:30 h / Auditori de l’Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / 3 €

Allò que no et mata...
Docs del Mes
Una potent i sòbria pel·lícula que trenca el silenci de les violacions 
en entorns de confiança sense victimitzar a les dones.

Diumenge 17 gener / 19 h / Auditori de l’Ateneu
MÚSICA PER A COBLA / Gratuït

Presentació disc 
Cassià Casademont
Cobla Ciutat de Girona
El mestre Cassià Casademont Busquets (1875-1963) és un dels 
músics més il·lustres que ha donat Banyoles, compositor de cen-
tenars d'obres i diverses òperes. La Cobla Ciutat de Girona presen-
ta aquest disc que recupera algunes de les seves millors sardanes.

Dissabte 23 gener / 20:30 h / Auditori de l'Ateneu
ÒPERA / 12 €

Haydn: La Canterina
Cia. El Teatre de les Comèdies
La Canterina és una òpera còmica en dos actes que Joseph Haydn 
va compondre el 1766. Una caricatura de la vanitat i l'ambició que 
podrem escoltar adaptada al català.

Divendres 29 gener / 20:30 h / La Factoria d'Arts Escèniques
TEATRE / 12 €

Fairfly
Cia. La Calòrica
La companyia La Calòrica ens parla en clau d’humor sobre la bom-
bolla de les start-ups i la cultura de l’emprenedoria.

Dissabte 30 gener / 20:30 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSIQUES MODERNES / 12 € anticipada - 15 € taquilla

Pau Vallvé
L'artista barceloní Pau Vallvé torna a Banyoles per presentar el 
disc La vida és ara, un àlbum de cançons que neixen durant el 
confinament en solitari i que segons el mateix artista implica un 
canvi d'etapa.

Diumenge 31 gener / 12 h i 17 h / Teatre Municipal
ESPECTACLE FAMILIAR / 5 € anticipada - 7 € taquilla

Klee
Cia. Addaura Teatre Visual
Endinsem-nos en família en el món de l'artista Paul Klee a través 
de la màgia, la dansa, la manipulació d'objectes, els titelles, i el 
teatre amb llum negre. Actuació en directe de Vassil Lambrinov, 
violinista de Blaumut.

Dijous 28 gener / 20:30 h / Auditori de l’Ateneu
CINEMA / 4,5 €

Uno para todos
Cicle Gaudí
Un professor interí assumeix la tasca de ser tutor d'una classe de 
sisè de primària en un poble completament desconegut per a ell. 
Quan descobreix que ha de reintegrar un alumne malalt a l'aula, es 
troba amb el problema que gairebé cap dels seus companys vol 
que torni.

Cultura Banyoles | Arts escèniques
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Dijous 11 febrer / 20:30 h / Auditori de l’Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / Gratuït

Premis VOC a Banyoles
Premis VOC és un projecte impulsat per Òmnium Cultural amb 
la finalitat d'estimular la producció de continguts audiovisuals de 
qualitat en llengua catalana, contribuir a la seva difusió i ampliar-ne 
el públic. En aquesta mostra de cinema i audiovisual es podran 
veure els millors curtmetratges, websèries, videoblogs i nous for-
mats audiovisuals en català.

Dijous 4 febrer / 20:30 h / Auditori de l’Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / 3 €

Advocate
Docs del Mes
Jueva i advocada, Lea Tsemel és un terratrèmol de l’advocacia a 
Israel, ja que està especialitzada en la defensa de presoners po-
lítics palestins.

Dissabte 13 febrer / 20:30 h / Auditori de l’Ateneu
FLAMENC / 12 €

Rocío Márquez
Visto en el Jueves
La que fou artista resident l'any 2015, la gran cantaora Rocío Már-
quez, torna cinc anys després a l'Auditori de l'Ateneu per a presen-
tar el disc Visto en el Jueves i consagrada ja com una de les veus 
més destacades del flamenc actual.

Dijous 18 febrer / 20:30 h / Auditori de l’Ateneu
CINEMA / 4,5 €

La boda de Rosa
Cicle Gaudí
A punt de fer 45 anys, la Rosa s'adona que ha viscut sempre per 
als altres i decideix marxar, deixar-ho tot i prémer el botó nuclear. 
Vol agafar les regnes de la seva vida i complir el somni de tenir un 
negoci propi.

Divendres 19 febrer / 20:30 h / Teatre Municipal
TEATRE / 15 €

Les variacions Bilderberg
Una farsesca mirada crítica i hilarant a les estructures del poder,  
de la mà d’Oriol Grau, Alexandra Palomo i el banyolí Albert Mora.

Dissabte 20 febrer / 20:30 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSIQUES MODERNES / 20 € anticipada - 23 € taquilla

Ramon Mirabet
A la tercera va la vençuda: després de reprogramar dues vegades 
aquest concert, Ramon Mirabet presenta les seves cançons en un 
nou format, especial, recollit i ple d'encant, a Banyoles.

Dijous 25 febrer / 20:30 h / Auditori de l’Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / Gratuït

Premis VOC a Banyoles
Premis VOC és un projecte impulsat per Òmnium Cultural amb 
la finalitat d'estimular la producció de continguts audiovisuals de 
qualitat en llengua catalana, contribuir a la seva difusió i ampliar-ne 
el públic. En aquesta mostra de cinema i audiovisual es podran 
veure els millors curtmetratges, websèries, videoblogs i nous for-
mats audiovisuals en català.

Divendres 26 febrer / 20:30 h / La Factoria d'Arts Escèniques
TEATRE / 12 €

Elda i Daniel
Amb Meritxell Yanes i David Planas
Un nou exercici d’intimitat teatral del mateix equip que durant cinc 
anys ha emocionat el públic amb Ventura.

Cultura Banyoles | Arts escèniques
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Divendres 5 | Dissabte 6 març / 20:30 h / Auditori de l’Ateneu
Diumenge 7 març / 19 h / Auditori de l’Ateneu
TEATRE MUSICAL / 12 €

Llàgrimes de sirena
Cor de Teatre
Aquesta nova producció de Cor de Teatre és un clam musical con-
tra la devastació del planeta provocada per la cobdícia humana. 
Llàgrimes de sirena és un espectacle patrocinat per TEISA en 
commemoració del seu centenari.

Dijous 11 març / 20:30 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.

Divendres 12 març / 20:30 h / Teatre Municipal
TEATRE / 15 €

El silenci dels telers
A partir del llibre d’Assumpta Montellà. coneixerem a partir de la 
vides de quatre dones el dia a dia de les colònies tèxtils catalanes.

Diumenge 28 febrer / 12 h i 17 h / La Factoria d'Arts Escèniques
ESPECTACLE FAMILIAR / 10 € anticipada - 12 € taquilla

KL'AA, la teva cançó
Cia. Inspira teatre
Un meravellós viatge musical per descobrir el món. Una experièn-
cia visual per a infants de 0 a 5 anys a través de la veu i la cançó. 
Kl'aa, la teva cançó ha rebut el Premi Feten 2020 al Millor especta-
cle per a la Petita Infància.

Diumenge 21 març / 19 h / La Factoria d'Arts Escèniques
TEATRE / 12 €

Lo Nuestro
Sala Flyhard
III Premi Teatre Barcelona al Millor text original. Els Guerrero 
Fernández ja tenen la taula parada, el raïm a punt i la tele posada 
per veure les campanades. Tot està llest per donar la benvinguda 
a un nou any, on esperen que canvii la seva sort.

Diumenge 14 març / 12 h i 17 h / Teatre Municipal
ESPECTACLE FAMILIAR / 5 € anticipada - 7 € taquilla

Orbital
Cia. Farrés Brothers
Orbital gira al voltant d'una abraçada pendent. I del llarg viatge de 
tres amics per fer-la real. Un espectacle per a tota la família que 
parla de les relacions interplanetàries, les òrbites humanes i la ci-
ència, fet amb poètica, amor i humor.

Dissabte 20 març / 20:30 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSICA CLÀSSICA I FLAMENC / 12 €

GIOrquestra amb 
Mariola Membrives
El amor brujo
La GIOrquestra i la cantaora Mariola Membrives, artista resident 
de l'Ateneu 2021, interpreten el cèlebre ballet simfònic amb "cante 
jondo" El amor brujo de Falla entre d'altres obres.
Artista resident de l'Ateneu - CMEM 2021

Dissabte 13 març / 20:30 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSIQUES MODERNES / 8 € anticipada - 11 € taquilla

Ginestà
La banda del germans barcelonins Serrasolsas presenta les 
cançons de l'àlbum homònim, premi Enderrock per votació po-
pular al Millor disc de cançó d'autor. Pop costumista, reivindica-
tiu i detallista.

Cultura Banyoles | Arts escèniques
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Dijous 25 març / 20:30 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 amb el suport de les Diputacions de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona, la Generalitat de Catalunya i la Fundació Víctor 
Grífols i Lucas.

CULTURA BANYOLES 
FORMA PART DEL 

PROGRAMA D'INCLUSIÓ 
SOCIAL APROPA CULTURA, 
QUE OFEREIX AVANTATGES 

ESPECIALS PER A COL·LECTIUS 
EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL
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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

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
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Dijous 21 gener / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
HORA DEL CONTE / Gratuït

Els contes de la maleta 
de Can Font
A càrrec de Meritxell Yanes
Els meus avis tenien tota la casa plena de contes. Els recollien de 
tot arreu fins que no n'hi van cabre més. Els van guardar tots dins 
d'una maleta que només s’obrirà quan cridem tots junts: "Que sur-
tin contes, que tinc ganes d'escoltar!".

Dijous 11 febrer / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
HORA DEL CONTE / Gratuït

Màgia!
A càrrec de Sessi Sitjà
«Pataplís pataplàs», «Abracadabra», «Baldaquí pirulí» i «Màgia 
potàgia» són paraules plenes de màgia que, de conte en conte, 
ens aniran sorprenent amb els prodigis inesperats que es pro-
dueixen amb l'ajuda d'una vareta màgica de veritat. Per a públic 
a partir de 4 anys.

Dijous 25 febrer / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
HORA DEL CONTE / Gratuït

La màquina de no fer soroll
A càrrec de la Senyoreta (La Perleta)
El silenci també té coses bones. Però què faríem si les ciutats dei-
xessin de fer soroll? Una història que ens explica el plaer de saber 
escoltar i ser conscients de l'entorn on vivim. Això sí, a La màquina 
de no fer soroll et serà impossible riure sense fer soroll.

Hora del conte
L'hora del conte són sessions de narració de contes per a infants 
majors de 3 anys i també sessions específi ques per a nadons.

Dijous 25 març / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
BIBLIONADONS / Gratuït

BiBicontes
A càrrec de David Planas
BiBiContes són cançons, música, titelles, poesia i sons. 30 minuts 
dedicats als més petits de la casa. Cançons, objectes i titelles ens 
serveixen per enllaçar petites narracions per obrir un món màgic i 
imaginari, lliure de pol·lució, als més petits de la casa.

Dissabte 13 febrer / 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.

Dissabte 13 març / 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 11 març / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
HORA DEL CONTE / Gratuït

Contes populars catalans
A càrrec de Joan de Boer
Contes populars catalans és un espectacle de narració oral de-
dicat a les nostres rondalles. Reviurem alguns dels contes po-
pulars catalans més coneguts i en donarem a conèixer d'altres 
que gairebé ja havien desaparegut. Una sessió d’homenatge als 
contes nostrats.
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Dijous 28 gener / 17 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA INFANTIL / Gratuït

El segrest de la bibliotecària
de Margaret Mahy
Uns bandits segresten la senyoreta Ernestina Laburnum, que no 
és rica, ni té parents famosos... Els bandits l'han triat perquè és la 
bibliotecària del poble i estan convençuts que l'Ajuntament estarà 
disposat a pagar un enorme rescat per recuperar-la, perquè sense 
ella la biblioteca no pot rutllar...
Conductor: Xavi Garcia, bibliotecari

Dijous 18 març / 17 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA INFANTIL / Gratuït

L'illa de Paidonèsia
d'Oriol Canosa
En Nicolau Rouretort, un nen de nou anys, viatja en vaixell amb els 
seus pares i s'avorreix. Ben tip, agafarà en préstec un dels bots de 
salvament i se n’anirà a una illa petita. Aquí començarà una aventura 
en què l'illa s'omplirà d’infants i que s’embolicarà de mala manera. 
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.

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

Temps de gel
de Fred Vargas
Un thriller sense precedents. Fred Vargas demostra de nou que 
l’indiscutible èxit popular no està renyit amb la qualitat literària, i 
es referma un cop més com una de les veus narratives més po-
tents d’Europa.
Conductor: Albert Torrescasana, traductor

Dimarts 9 març / 19 h / Museu Darder
CLUB DE LECTURA / Gratuït

Ànima de tramuntana
de Núria Esponellà
Ànima de tramuntana és un relat intimista i evocador que ens trans-
porta de Rhode a Arse, passant per Indika i Empòrion, amb el pai-
satge de l’Empordà antic de rerefons. Ens hi acompanyarà l'autora.
Activitat emmarcada en els actes de commemoració del Dia de la Dona  
i en els actes de difusió del Fons Francesca Bartrina, de literatura i dona.

Dimecres 3 febrer / 20 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS / Gratuït

English Reading Club
Join us in reading a wide variety of authors with the opportunity 
to practise your English in relaxed discussions with Susan Baker.
Titles: To be announced
No Charge! Most books and articles will be provide by the Library.  
You may be asked to buy one book per term.

Dimecres 3 març / 20 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS / Gratuït

English Reading Club
Join us in reading a wide variety of authors with the opportunity 
to practise your English in relaxed discussions with Susan Baker.
Titles: To be announced
No Charge! Most books and articles will be provide by the Library.  
You may be asked to buy one book per term.
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Dimarts 2 febrer / 20 h / Auditori de l'Ateneu
COL·LOQUI / Gratuït

Francesc Figueras
L’arquitecte municipal
Francesc Figueres (1902-1992) va ser arquitecte municipal des 
del 1928 al 1972. Va realitzar la planificació urbana de Banyoles, 
i va inspirar i ajudar a executar grans projectes de la ciutat, com 
el nou cementiri, els banys públics, l'escorxador i molts habitat-
ges unifamiliars.

Dimarts 9 febrer / 20 h / Auditori de l'Ateneu
COL·LOQUI / Gratuït

Jordi Masgrau
Equipaments i habitatges de la ciutat
Jordi Masgrau (1928-2015) va realitzar una gran quantitat de 
projectes a les comarques gironines. A Banyoles i entorn desta-
quen l’edifici del Club Natació Banyoles, la clínica Salus Infirmo-
rum, la fàbrica de Xocolates Torras i diversos habitatges unifa-
miliars i plurifamiliars.

Dimarts 16 febrer / 20 h / Auditori de l'Ateneu
COL·LOQUI / Gratuït

Jeroni Moner
El patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic
Jeroni Moner (1940) segueix en actiu com a arquitecte a Banyoles. 
De la seva obra destaquen les instal·lacions olímpiques de rem, el 
Museu Arqueològic, l’Arxiu Comarcal i el claustre del Monestir. Va 
ser un dels fundadors del grup Tint i el 2017 rebé la Medalla d'Or 
de la ciutat de Banyoles. 

Cinc cèntims de creació local
Espai de converses i debat sobre artistes i creadors de 
Banyoles. Enguany el cicle està dedicat a l'arquitectura i ha  
estat comissariat per Marc Riera i Pau Sarquella, arquitectes  
de Banyoles.

Dimarts 23 febrer / 20 h / Auditori de l'Ateneu
COL·LOQUI / Gratuït

Josep Riera
Arquitectura, urbanisme i cultura 
Josep Riera (1950-2008) va realitzar l'estudi olímpic -amb la con-
seqüent transformació de Banyoles-, alguns edificis de la Vila 
Olímpica, l’escola i el pavelló de Can Puig o l’adequació de l’entorn 
de l’estany. Com a activista cultural, i amb gran vocació de servei, 
va formar part del Grup Tint.

Dissabte 6 març / 12 h / Oficina de Turisme de l'Estany
VISITA GUIADA / Gratuït amb inscripció prèvia

Visita arquitectònica 

El cicle finalitzarà amb una visita guiada que ens aproparà a al-
gunes obres cabdals dels quatre arquitectes, recorrent l’arqui-
tectura i el patrimoni de la ciutat des de principis del segle XX 
fins a l’actualitat.
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Dissabte 23 gener / 12 h / Sala d’actes Ajuntament
PRESENTACIÓ DE LLIBRE / Gratuït

Pickwick
A càrrec de Jaume Coll
Per molts crítics, Pickwick és la millor novel·la de Dickens i també 
la millor traducció del poeta Josep Carner. Ara, el banyolí Jaume 
Coll n’ha fet aquesta nova edició bilingüe, amb el text anglès acarat 
i amb les il·lustracions de la primer edició anglesa. El primer gran 
esdeveniment editorial de l’Any Carner encara en curs.

Dilluns 4 gener � Diumenge 31 gener / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ / Gratuït

Els bons propòsits
Llibres per ajudar-vos amb nous propòsits 
i/o oblidar-vos dels vells.
Cada any el comencem amb un munt de nous propòsits. D'objec-
tius i il·lusions mai no ens en manquen malgrat que no sempre els 
podem assolir. Aquí teniu un recull de llibres que us ajudaran a ges-
tionar els nous propòsits... i a oblidar-vos dels vells.

Dissabte 20 febrer / 12 h / Sala d’actes Ajuntament
PRESENTACIÓ DE LLIBRE / Gratuït

L'emperador
A càrrec de Pau Freixa
El banyolí Pau Freixa ha fet la primera traducció catalana d’una de 
les obres mestres del periodista polonés Ryszard Kapuscinski. 
L’emperador és un relat fascinant i terrible alhora del règim de Hai-
le Selassie a Etiòpia i una reflexió sobre la naturalesa del poder.

Dilluns 1 febrer � Diumenge 28 febrer / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ / Gratuït

Els + llegits, les + vistes,  
els + escoltats #2020
Com cada any, amb les dades estadístiques que ens proporcionen 
el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona i el Servei de 
Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, exposem la llista dels 
llibres, pel·lícules i discs més demanats de l'any anterior.

Dissabte 13 març / 12 h / Sala d’actes Ajuntament
PRESENTACIÓ DE CÒMIC / Gratuït

Llibre de cavalleries
A càrrec de Julià Guillamon i Toni Benages
Espectacular adaptació al còmic de la novel·la d’aventures medi-
evals i fantàstiques de Joan Perucho, el protagonista de la qual 
és un banyolí. Julià Guillamon n’ha adaptat el text i Toni Benages 
les il·lustracions.

Dilluns 1 març � Dimecres 31 març / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ / Gratuït

Literatura i dona
Recull dels volums més destacats del Fons Francesca Bartrina així 
com de les noves adquisicicions relatives a literatura i dona per 
commemorar el Dia de la Dona i difondre el mateix Fons.

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.

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

Cultura Banyoles | Biblioteca
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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 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.

Dilluns 22 febrer � Dimecres 31 de març / Biblioteca Comarcal
CONCURS / Gratuït

XXVè Concurs "Per Sant 
Jordi, un punt de llibre"
Tema: la cultura, la lectura i la fantasia
Us proposem que dibuixeu el vostre propi punt de llibre amb les 
cartolines que trobareu a la Biblioteca. 
Hi ha tres categories: Petits (P0 a P4, fins als 4 anys) - Mitjans (P5 a 
2n, de 4/5 fins als 7/8 anys) - Grans (3r a 6è, de 8/9 fins als 12 anys).

Concursos
Els concursos son 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.

Consulta tota la programació
actualitzada a www.cultura.banyoles.cat
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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 propis 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

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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Dissabte 16 gener / 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...

Diumenge 10 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 
pagessos i ramaders neolítics.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dissabte 9 gener � Diumenge 7 març / Museu Darder
EXPOSICIÓ / Gratuït

Coralls: indicadors  
del canvi climàtic
L’exposició inclourà exemplars autòctons i exòtics de coralls del 
fons del Museu Darder, per aprendre a conèixer una mica millor 
els cnidaris i els esculls coral·lins, i alhora buscar solucions per a 
conservar-los, ja que es veuen afectats pel canvi climàtic.

Dissabte 23 gener � Diumenge 21 març / Museu Arqueològic
EXPOSICIÓ / Gratuït

Valentí Fargnoli.  
El paisatge revelat
L'exposició recorda un dels fotògrafs més destacats de la primera 
meitat del segle XX. Subratlla la tasca del fotògraf com a docu-
mentalista visual excepcional, així com també, per la seva partici-
pació en el projecte de reconstrucció cultural i de salvaguarda del 
patrimoni iniciada pels noucentistes.

Dissabte 20 març � Dimecres 30 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.

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.

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 16 gener / 16:30 h / Museu Darder
TALLER FAMILIAR / Gratuït

Descobrim els insectes
Vols saber com són els insectes, què mengen, on viuen, com can-
vien al llarg de la seva vida? En família i al Museu Darder ho desco-
brireu. Ep! També els farem una casa!
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Dissabte 13 febrer / 16:30 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.

Dissabte 20 febrer / 11:30 h / Museu Arqueològic
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït

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.

Dissabte 13 març / 17 h / Vil·la romana de Vilauba
VISITA GUIADA / 4 €*

Vilauba en 3D
Entrem a la vil·la romana
Ens passejarem per la part residencial de la vil·la i amb l'ajuda de 
la recreació virtual en 3D entendrem com funcionava la casa, com 
s'organitzaven els seus habitants...
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Diumenge 24 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 
pagessos i ramaders neolítics.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Diumenge 28 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 
pagessos i ramaders neolítics.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dissabte 6 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 
pagessos i ramaders neolítics.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dissabte 6 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 
pagessos i ramaders neolítics.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dijous 4 març / 19 h / Museu Darder
PRESENTACIÓ LLIBRE / Gratuït

El cas de la xinxeta
de Lourdes Corbera
La bogeria de l’enamorament i la cerca d’un sentit a la vida contro-
len els fils que mouen els protagonistes d’El cas de la xinxeta: la 
Daniel·la, metgessa a l’Hospital Clínic de Barcelona, el Josep-Lluís, 
arqueòleg al jaciment de la Draga a Banyoles, i l’Agnès, estudiant 
de literatura a la Universitat de Barcelona.

Cultura Banyoles | Museus
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Dissabte 27 març / 16 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. Posarem en pràc-
tica algunes de les activitats dutes a terme pels habitants del po-
blat ara fa uns 7.400 anys, així com la mòlta de blat, la ceràmica 
o la cacera.

Diumenge 21 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 
pagessos i ramaders neolítics.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dissabte 27 març / 11 h / / Museu Darder
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït

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. Ep! No ho diguis a 
ningú però t’emportaràs una part d’ells...

Dissabte 9 gener / 19 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

Gats, gossos i tigres  
sota el mar?
Tendim a pensar que només els humans som capaços de dur a 
terme estratègies de qualsevol tipus ( joc, defensa, atac,...). Però, 
poden éssers vius “menyspreables” com els cucs marins desen-
volupar també comportaments tan complexos i dirigits cap a ob-
jectius concrets?

Dissabte 13 febrer / 19 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

Tècniques de reproducció 
assistida. Avui i demà
La reproducció assistida permet que moltes dones tinguin fills tot i 
patir problemes de fertilitat. Tècniques basades en la manipulació 
in vitro de gàmetes, oócits i espermatozous, o d’embrions faciliten 
l’embaràs. Veurem les diferents tècniques disponibles a dia d’avui.

Dissabte 13 març / 19 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

30 anys de dinàmica  
del territori de Catalunya  
des dels satèl·lits
Introducció a la Teledetecció i explicació de l’anàlisi de les imatges 
i el resultat de les dades quinquennals dels darrers 30 anys (com 
augmenta la superfície de bosc, disminueix la de conreus, etc).

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 20 març / 17 h / Museu Arqueològic
VISITA GUIADA / 4 €*

Banyoles medieval:  
del carrer al monestir
Itinerari per conèixer com es va fundar Banyoles i com s'hi vivia 
durant l'edat mitjana.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Cultura Banyoles | Museus
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Dissabte 27 març / 21 h / Monestir de Sant Esteve
CONCERT / Gratuït

Carles Belda
El romanç de "Les històries naturals"
En Carles Belda, ara Onofre de Dip, ara Antoni de Montpalau, ara 
el General Cabrera, narrarà, sonarà l'acordió, llegirà i cantarà per 
fer-nos viatjar del Maestrat a la Cerdanya, tot passant per Pratdip, 
Barcelona, Gandesa i Berga.
Activitat paral·lela a l'exposició "Vampirs a Banyoles!"

Dijous 11 febrer / 17 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

Dijous Culturals
Temàtica pendent de confirmar.

Dijous 11 març / 17 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

Dijous Culturals
Temàtica pendent de confirmar.

Altres activitats

Cultura Banyoles | Museus

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 fa 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.

 — 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.

 — Descàrrega i lectura de les publicacions de l’Arxiu en línia.
 — Publicacions pròpies.
 — Publicació d’articles de difusió a la premsa local.

Serveis

Horari d'atenció al públic  — Matins: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 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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Oferta formativa

Escola  
Municipal  
de Música  
de Banyoles

www.ateneu.banyoles.cat
 @AteneuCMEMBanyoles
 @ateneubanyoles

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 � CMEM.

 — 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

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
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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

Oferta formativa

La Factoria Arts Escèniques
C/ Mossèn Baldiri Reixach, 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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Sant Martirià, cos sant de Banyoles
de Francesca Español 
Aquest llibre vol omplir un buit existent sobre el patró de Banyoles, Sant Martirià. Intenta esbrinar els inicis del 
seu culte a l’església de Sant Esteve. A més a més, tracta de l’arribada del cos sant i com el sant va esdevenir la 
devoció més important de la població de Banyoles. Es mostra el contingut, tant religiós com cívic, de la veneració 
d’aquest sant.

El llibre se centra, però, en les � gures artístiques més importants que ens mostren el culte a sant Martirià a 
Banyoles i dedica una especial cura a estudiar l’arqueta de Sant Martirià, sense deixar de costat el retaule de 
Nostra Senyora de l’Escala. Fa un recorregut pels reliquiaris on es guardava el cos del sant i acaba 
amb l’arqueta gòtica, que encara es conserva avui dia. Igualment, inclou un repàs 
de les recents vicissituds de l’arqueta de Sant Martirià.

EL TROBAREU

A LA VENDA

A PARTIR 

DEL DIA 16 

DE DESEMBRE

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




