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Disseny i maquetació:
Irene Mercader � www.irenemercader.com
Imatge de la portada:
Anna Estarriola, 2019.
"Reincarnation alert, the acrobat and the next one to perform",
(‘Alerta de reencarnació, l’acròbata i el següent a actuar’).
Instal·lació / 1 canal de vídeo i so, guix, teixits, silicona i fibres
sintètiques / 150 × 140 × 140 cm.
En un escenari, la figura estàtica d’una acròbata gemega
silenciosament. Amagat darrere seu, un animal minúscul espera el
seu torn per entrar en escena. L’obra ha estat exposada al Mänttä
Art Festival i al Oulu Museum of Art i actualment pertany a la
col·lecció permanent de la Heino Art Foundation.
Fotografia de la portada: Jukka Kiistala
Impressió: Lith Gràfiques
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Trobareu diverses novetats en la programació cultural del
darrer quadrimestre de l’any. Una de les més destacades és
l’ampliació de l’oferta de cinema amb la incorporació d’un cicle
anual adreçat al públic infantil i familiar.
En aquest darrer llibret de Cultura Banyoles de 2021 hi incloem
per primer cop, a més, la programació de festes i cultura
popular. Ho fem des de la convicció que la frontera entre allò
culte i allò popular en la cultura és totalment porosa i que
pretendre separar-les és un artifici. En aquest sentit, una de les
cites més esperades de l’any és la Festa Major de Sant Martirià,
profundament renovada gràcies a la Comissió de la Festa,
a les entitats i a la coordinació de tota aquesta societat civil
organitzada amb l’Ajuntament. Esperem que enguany puguem
gaudir-la plenament i així rescabalar-nos de la cancel·lació de
l’any anterior.
L’artista protagonista de la portada d’aquest llibret és una
membre de la petita diàspora banyolina que vas trobant arreu
del món. Es tracta de l’Anna Estarriola, que fa anys que busca –i
troba- a Finlàndia les oportunitats que se li negarien en aquest
nostre país que no és capaç d’absorbir tot el talent que genera.

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

Activitats familiars o adreçades a infants.
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Arts
escèniques
El Teatre Municipal, l'Auditori de l'Ateneu
i La Factoria d'Arts Escèniques acullen
anualment 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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Serveis a l’espectador
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— Un cop adquirides les entrades es poden descarregar al mòbil o portar-les impreses. D’aquesta manera, es pot accedir directament a la
sala sense passar per la taquilla.
— Algunes de les entrades adquirides per internet, que gaudeixen
d’un descompte, requereixen l’acreditació a la taquilla per tal de validar-ne el descompte.
— El Teatre Municipal disposa d’alces per als més menuts.

— Les persones amb mobilitat reduïda tenen espais reservats als nostres 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.
Venda d'entrades

— 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).
Informacions i descomptes

— Els menors d’un any tenen entrada gratuïta, en els espectacles familiars, 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’Inclusió 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 modernes (a determinar per l’organització).
— 50 % Descompte per a l'alumnat 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.
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Dijous 16 setembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / 3 €

Com jo vulgui (As I want)
Docs del mes
El moviment feminista a Egipte està agafant més força que mai.
Cada cop hi ha més dones que s’atreveixen a alçar la veu contra
l’assetjament sexual, però aquesta irrupció de coratge ve de lluny.

Divendres 17 setembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / Gratuït

Triangle de sol
El Bòlit Mentor

A partir de dinàmiques activades amb l’alumnat, el film explora
les idees de domesticació, doma i assilvestrament com a miralls
de formes de ser i estar al món. La peça és el resultat de la residència del col·lectiu nyamnyam a l’Institut Josep Brugulat dins el
programa educatiu Bòlit Mentor, del Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona.

Dissabte 18 setembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSICA CLÀSSICA / 12 €

Trio Da Vinci
Contrastos

Maria Florea al violí, Marion Platero al violoncel i Àlex Ramírez al
piano, formats com a músics amb membres d’algunes de les agrupacions de cambra més emblemàtiques, ens oferiran un programa
de contrastos, amb obres de Haydn, Beethoven, Turina i Piazzolla.

Diumenge 19 setembre / 19 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL/ Gratuït

Descendents

Associació Moviment Afrobanyolí Social
amb la col·laboració de SICOM i ENTREPOBLES
“I tu d’on ets?” Aquesta és una de les discriminacions que han
d’afrontar molts catalans i catalanes. Un qüestionament constant,
tant a nivell institucional com social, que les converteix en les creadores de la seva pròpia identitat.
Després del documental hi haurà un col·loqui.
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Divendres 24 i dissabte 25 setembre / 20 h / La Factoria
Diumenge 26 setembre / 19 h / La Factoria
TEATRE / 12 €

Al llindar de l'oblit
Eironeia Produccions

Tres noies molt joves, que s'han pogut salvar d'un naufragi, arriben a Siracusa. Es refugien en un magatzem d'una urbanització
d'alt estànding. No coneixen el perill al qual s'exposen.

Dissabte 25 setembre
11 h i 12:30 h / Pati escola de la Vila, Baldiri Reixac
17 h i 18:30 h / Plaça Xesco Boix
ESPECTACLE FAMILIAR / Gratuït

Sobre rodes
Cia. Yldor Llach

Encetem la temporada de teatre familiar amb un espectacle de
bicicleta acrobàtica que ha voltat arreu del món. Amb una combinació de tècnica i humor, l'artista extreu la poesia d'un objecte
quotidià com és la bicicleta.

Dissabte 25 setembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA / 4,5 €

La dona il·legal
Cicle Gaudí

En Fernando Vila és un advocat d'immigració que accepta un cas
aparentment senzill: evitar la deportació d'una jove kosovar, la zita
Krasniqi. Tot canvia quan la noia apareix morta al Centre d'Internament d'Estrangers.

Divendres 1 i dissabte 2 octubre / 20 h / La Factoria
Diumenge 3 octubre / 19 h / La Factoria
DANSA / 10 €

MUT

Cia. Indans
MUT és una peça de dansa que posa de manifest la vulnerabilitat
dels drets, on el tot cada dia és menys tot. Paraules oblidades i
enterrades sota la creença d'una vida justa. Sentim que la humanitat ha perdut el respecte i veiem com el dret solemne a viure una
vida digne es va esvaint i esdevenint un record.
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Dissabte 2 octubre / 20 h / Teatre Municipal
TEATRE / 18 €

La Mascarada
Cia. Els Pirates Teatre

Angelina Fontaine i la seva criada Nicolaua viuen amb certa preocupació i molta burla les ànsies de popularitat del seu marit. Ell,
Tomàs Jourdain, tindrà dos dies per aprendre a ser una persona
influent, cosa que farà amb l’ajuda del seu amic Dorante.

Diumenge 3 octubre / 19 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSICA I POESIA / 12 €

El nus la flor

Maria Mauri, Enric Casasses i Daniel Ariño
El nus la flor és un recull de poemes inèdits d’Enric Casasses musicats pel compositor Daniel Ariño per a veu cantada i veu parlada.
La combinació alternada de les dues veus configura aquest cicle,
que s’encadena de manera orgànica i diàfana.

Divendres 8 octubre / 20 h / Factoria d'Arts Escèniques
TEATRE / 15 €

Una galaxia de luciérnagas
Amb Anna Alarcón
Una galaxia de luciérnagas parteix d'una experiència personal.
D'un fet violent, un assalt. I de les seves conseqüències. De l'acceptació. Perquè el record perdura. Intacte. Esperant una escletxa,
l'escapatòria. La fabulació.

Diumenge 10 octubre / 17 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA FAMILIAR / 5 €

El grúfal i la filla del grúfal
Basada en el best-seller de Julia Donaldson
Descobreix l’encantador món del Grúfal i de la seva petita filla, la
Grufaleta…Dues aventures plenes de tendresa i valors, best-sellers de l’escriptora Julia Donaldson, referent de la literatura infantil moderna.
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Dijous 14 octubre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / 3 €

El retorn, la vida
després de l'ISIS
Docs del mes

L'accés exclusiu d'Alba Sotorra al camp d'al-Roi, al nord-est de Síria ens mostra la dura realitat d'un grup de dones atrapades pel
seu passat com a membres d'ISIS. El penediment sincer mereix
una segona oportunitat?

Dijous 21, divendres 22 i dissabte 23 octubre
20 h / Teatre Municipal
Diumenge 24 i dilluns 25 octubre / 19 h / Teatre Municipal
TEATRE / 15 €

Primavera

Espectacle emmarcat en la Festa Major 2021
Avui és l'aniversari de la Rosa i tota la família es reuneix per celebrar-lo. Vídua, jubilada i amb els fills ja grans i emparellats, la Rosa
aprofita l'ocasió per comunicar-los què vol fer a partir de llavors. I
és que la Rosa, ben entrada la tercera edat, ha decidit tenir un fill.

Dissabte 23 octubre / 12 h / Auditori de l'Ateneu
ESPECTACLE FAMILIAR / 5 € anticipada / 7 € taquilla

Andròmines

Cia. Samfaina de colors
Torna Samfaina de Colors amb un espectacle poètic que ens parla
de la fugacitat del temps i permet a l’espectador sentir i emmirallar-se en els records de la infantesa. Jugant amb andròmines tornarem a ser petits per un instant i redescobrirem els tresors del
passat.

Diumenge 24 octubre / 12 h / Auditori de l'Ateneu
ESPECTACLE FAMILIAR / 5 € anticipada / 7 € taquilla

Les aventures
del lleó vergonyós
Cia. El Pot Petit

El Pot Petit ens convida a descobrir les aventures del LLeó Vergonyòs. Un viatge ben divertit amb titelles i música en directe.
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Divendres 29 i dissabte 30 octubre
20 h / Teatre Municipal
Diumenge 31 / 19 h / Teatre Municipal
TEATRE / 15 €

Primavera

Espectacle emmarcat en la Festa Major 2021
Avui és l'aniversari de la Rosa i tota la família es reuneix per celebrar-lo. Vídua, jubilada i amb els fills ja grans i emparellats, la Rosa
aprofita l'ocasió per comunicar-los què vol fer a partir de llavors. I
és que la Rosa, ben entrada la tercera edat, ha decidit tenir un fill.

Dijous 28 octubre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CURTMETRATGE / Gratuït

I'm Lina

de Juli Suárez - LGC Films
La Lina és una nena siriana que pateix un trauma a causa d'alguns
dels episodis de violència que ha viscut durant el seu exili. Haurà
de lluitar contra els seus monstres interiors i, alhora, començar a
situar-se dins una nova societat, on tot és desconegut per ella.
Després del curtmetratge hi haurà una xerrada-col·loqui amb
membres del Centre català d'ajuda al refugiat.

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

Les dues nits d'ahir
Cicle Gaudí

Una nit d'estiu l’Eric roba les cendres d’en Pol, el seu amic recentment mort. Aquella mateixa nit, l’Eric i els seus dos millors amics
l’Ona i en Marcel, fan un viatge en cotxe per llançar les cendres.

Dissabte 6 novembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
FLAMENC / 12 €

Mariola Membrives

Concert III de la residència artística de l'Ateneu - CMEM
Mariola Membrives ens oferirà el final d’un work in progress que
haurà començat uns dies abans amb l’estada de la cantant a la
nostra ciutat. Yerma sola, una de les obres de teatre de Federico
García Lorca, es convertirà en cançons i coreografia, una obra amb
diferents personatges esdevinguda en un monòleg musicalitzat.
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Diumenge 7 novembre / 17 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA FAMILIAR / Gratuït

La revolta dels contes
Nominada al premis Oscar 2018

La Revolta dels Contes és una revisió moderna i políticament incorrecte de clàssics de la literatura infantil, una pel·lícula irreverent
per a nens i nenes desperts i intel·ligents.

Divendres 12 novembre / 20 h / Teatre Municipal
TEATRE / 18 €

El gegant del pi
De Pau Vinyals

El gegant del Pi és un monòleg a dues veus, per trobar les paraules
de tots els silencis que habiten una família. Un viatge del poble a la
ciutat, de la ciutat al mig del bosc i del bosc al menjador de casa.
De què seríem capaços per defensar casa nostra? Què no faríem
per salvar un fill?

Dissabte 13 novembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSIQUES MODERNES / 11 € anticipada / 14 € taquilla

Miquel Gil

Amb motiu dels 20 anys de l'edició d’uns dels discs cabdals de la
música d’arrel a casa nostra, Orgànic (Sonifolk, 2001), Miquel Gil
i la seva banda revisiten el treball que va suposar un abans i un
després en la carrera del cantador de Catarroja.

Dimarts 16 novembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / Gratuït

Les religions a Banyoles
Amb motiu de la Setmana de la Tolerància Religiosa, presentem
aquest documental que ha estat realitzat en col·laboració de les
diferents confessions religioses de Banyoles.
Un recorregut pels temples i les creences de la nostra ciutat (catòlics, cristians evangèlics i musulmans).
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Dijous 18 novembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / 3 €

Lobster Soup
Docs del mes

En Krilli prepara la sopa de llagosta. El seu germà Alli seu amb els
vells pescadors, l'últim boxejador de l'illa i el traductor del Quixot a
l'islandès. Cada dia troben una solució als grans problemes del món.

Divendres 19 novembre / 20 h / La Factoria d'Arts Escèniques
TEATRE / 15 €

El bon policia
Maldà produccions

El bon policia és una comèdia d'embolics on dos bons jans es veuen abocats a situacions hilarants posant en evidència els prejudicis socials i l'arbitrarietat de la justícia.

Diumenge 21 novembre / 12 h i 17 h / Teatre Municipal
ESPECTACLE INFANTIL / 5 € anticipada / 7 € taquilla

Les croquetes oblidades
Cia. Les Bianchis, text de Clàudia Cedó

La companyia de teatre familiar Les Bianchis s'ha aliat amb la dramaturga Clàudia Cedó i el director Israel Solà i ha parit un espectacle que fa riure i emociona a parts iguals. Una història d'aventures
que reivindica la tristesa i el record (Oriol Puigtaulé, Núvol).

Dijous 25 novembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
FLAMENC / 12 €

Cayana

Activitat emmarcada al festival FlamenGi
Cayana és un projecte de flamenc que reuneix les arrels folklòriques comunes entre la música popular ibèrica, llatinoamericana i
el flamenc amb un repertori flamenc fresc i personal, amb temes
propis i cants populars.

Pàg. 14

Cultura Banyoles | Arts escèniques

Divendres 26 novembre / 20 h / Teatre Municipal
TEATRE / 18 €

La dona del tercer segona
Amb Àurea Márquez
La dona del tercer segona ha demanat plegar abans del súper on
treballa. Vol poder arribar a la reunió d’escala que, com sempre,
s’ha convocat massa d’hora. No hi va gairebé mai a aquesta mena
de reunions. Però avui creu que hi ha de ser. Perquè ha d’explicar
una cosa important a tots els seus veïns.

Diumenge 28 novembre / 19 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA / 4,5 €

Cicle Gaudí

Títol pendent de confirmar.

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

Dijous 2 desembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / 3 €

Mothers
Docs del mes

La legislació del Marroc tipifica com a delicte les relacions sexuals
fora del matrimoni i una dona pot ser condemnada a presó si es
queda embarassada sense estar casada. L’avortament també és
il·legal, només està permès quan l’embaràs posa en risc la salut de
la dona i l’home ha de donar el seu consentiment.

Divendres 3 desembre / 20 h / Teatre Municipal
TEATRE / 18 €

Història d'un senglar (o
alguna cosa de Ricard)
Amb Joan Carreras
Quina distància hi ha entre l'actor i el personatge? Tots dos són
ambiciosos i intel·ligents, tenen ànsia de poder i no volen perdre el
temps amb mediocres. Una peça que gira al voltant dels mecanismes de poder contemporanis, el desig i el ressentiment.
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Dissabte 4, diumenge 5, dilluns 6, dimarts 7
i dimecres 8 desembre 19 h / Factoria d'Arts Escèniques
MUSICAL / 5 € anticipada / 7 € taquilla

Scrooge
Cor de Teatre

Per començar el desembre i despertar l’esperit nadalenc Cor de
Teatre torna amb la seva adaptació a cappella del Conte de Nadal
de Charles Dickens.

Dissabte 4 desembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
JAZZ / 12 €

Girona Jazz Project
Homentatge a Thad Jones

La Girona Jazz Project impulsa un concert d’homenatge al trompetista i director de big band Thad Jones per a commemorar el
seu pas per Banyoles coincidint amb el quarantè aniversari de
l’efemèride i celebrar un dels moments seminals del jazz gironí
contemporani.

Divendres 10 desembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSIQUES MODERNES / 8 € anticipada / 11 € taquilla

Steve Smyth

El pop amb tocs de blues i folk de Steve Smyth arriba a Banyoles en el marc del Festival NEU! Una mescla d'energia visceral i
dolçor íntima.

Dissabte 11 desembre / 20 h / La Factoria d'Arts Escèniques
TEATRE / 12 €

Els àngels no tenen fills
De Clàudia Cedó - Cicle Verbatim

Què legitima a una part de la societat a decidir sobre els drets sexuals i reproductius d’una altra part? Què fa creure a una part de
la comunitat que és més vàlida que una altra per a la maternitat/
paternitat?
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Diumenge 12 desembre / 17 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA FAMILIAR / 5 €

El cargol i la balena
Dels productors de El Grúfal

Amb esperit inquiet i ganes de descobrir món, un petit cargol
s’embarca en un viatge, a la cua d’una balena geperuda, a través
dels mars. Però, un dia, la balena perd el rumb i acaba encallada a
una badia aïllada.

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

Els àngels no tenen fills
De Clàudia Cedó - Cicle Verbatim

Què legitima a una part de la societat a decidir sobre els drets sexuals i reproductius d’una altra part? Què fa creure a una part de
la comunitat que és més vàlida que una altra per a la maternitat/
paternitat?

Divendres 17 desembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA / 4,5 €

Cicle Gaudí

Títol pendent de confirmar.

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

Dissabte 18 desembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
MUSICAL / 12 €

Ombres i llum
Cor de Teatre

Cor de Teatre s’ha guanyat la reputació d’intèrprets de referència
del repertori vocal polifònic. A l’espectacle Ombres i llum el cant
a capella d’obres excel·lents d’èpoques diverses dialoga amb tres
personatges antics, tres ombres que il·luminen la vida del present:
Antígona, Cassandra i Lisístrata.
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Diumenge 19 desembre / 12 h i 17 h
La Factoria d'Arts Escèniques
ESPECTACLE FAMILIAR / 5 € anticipada / 7 € taquilla

Núvol Núvol
Cia. Periféria Teatro

Llum és un ésser màgic que viu als núvols. Un dia, un aviador s'estavella contra el seu núvol i Llum li dóna les seves ales perquè pugui tornar a casa. A partir d'aquest moment ja no podrà tornar a
volar i acabarà caient a la Terra.

Diumenge 19 desembre / 19 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / Gratuït

Un any més

De Juli Suàrez - LGC Films
Un any més és el retrat particular del pintor Paco Bernal decidit,
tot i les seves adversitats físiques, a celebrar la festa del seu 54è.
aniversari. Rosa, la seva germana, juntament amb un petit cercle
d'amistat, organtizen els preparatius d'aquest esdeveniment.
Després del documental hi haurà la xerrada "Art i discapacitat.
L'exemple de Paco Bernal".

Diumenge 26 desembre
Diumenge 2, dijous 6, dissabte 8 i diumenge 9 gener
18 h / Teatre Municipal
TEATRE / 12 €

Els Pastorets de Banyoles
Cor de Teatre
Després d’un any sense Pastorets, a causa de la pandèmia, tornem
amb més força per emocionar tota la família. Més de 25.000 espectadors en 24 anys avalen aquest espectacle genuïnament banyolí.
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25
ANYS

L’AULA DE TEATRE CELEBRA ELS SEUS 25 ANYS!
Durant curs 2021-2022 ens esperen diferents actes de celebració.
Estigueu atents a les nostres xarxes socials!
@auladeteatrebanyoles
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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
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Serveis
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— Servei de préstec.

— Servei d’informació i assessorament lector.
— Servei d’internet i ofimàtica.

— Servei de formació: visites a grups i individualitzades sobre els serveis 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, especialitzat en literatura i dona.
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:

— Dilluns 11 d'octubre

— Dissabte 23 d'octubre

— Dilluns 15 i dimarts 16 de novembre (inventari)
— Dimarts 7 de de desembre

— Divendres 24 de desembre (tarda)
— Divendres 31 de desembre (tarda)
— Dimecres 5 de gener (tarda)
Ens trobareu a

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

Setembre � Desembre 2021

Hora del conte

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

Dijous 16 setembre / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
HORA DEL CONTE / Gratuït

La princesa del pèsol i el
príncep dels matalassos
A càrrec de Capgiralla contes
El príncep Pep s’ha ben enamorat de la Berta, però el rei i la reina
volen casar-lo amb una princesa de veritat. Per això s’empescaran
un pla per descobrir si realment la Berta és una autèntica princesa.

Dijous 30 setembre / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
BIBLIONADONS / Gratuït

Animalets

A càrrec de Joan de Boer
Contes per als més petits amb tot un seguit d'històries protagonitzades per animalets. Amb elements visuals i sonors captarem la
seva atenció perquè sentin la màgia dels contes.

Dijous 7 octubre / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
HORA DEL CONTE / Gratuït

Bruixes i bruixots
A càrrec de Gra de sorra

Sessió de contes protagonitzada pels éssers màgics. Històries
fantàstiques plenes de bruixes i de bruixots, que, com nosaltres, no
són ni dolents ni bons.
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Dissabte 16 octubre / 12 h / Biblioteca Comarcal
CONTES EN ANGLÈS / Gratuït

Story Time

By BNY Language Corner
L'Story time és l'equivalent a 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 28 octubre / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
BIBLIONADONS / Gratuït

Les formigues també ballen
A càrrec d'Ada Cusidó
La Formiga Pruna és mandrosa de mena, però avui ens ha d’ajudar a
cantar cançons amb el Cargol Banyes llargues. Sessió de cançons,
jocs de falda i moixaines per compartir amb els nostres petits.

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

Petita & Gran

A càrrec de Creixent amb art
Què tenen a veure Frida Kahlo, Coco Chanel, Amelia Earhart o
Agatha Christie? Doncs que totes quatre van ser unes dones extraordinàries. Petita & Gran narra la vida d'aquestes dones de forma divertida, poètica, amb disfresses, música i art

Dissabte 20 novembre / 12 h / Biblioteca Comarcal
CONTES EN ANGLÈS / Gratuït

Story Time

By BNY Language Corner
L'Story time és l'equivalent a 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.
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Dijous 25 novembre / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
BIBLIONADONS / Gratuït

Del sol a la lluna

A càrrec de Carmina Rabasseda
Del Sol a la Lluna és una sessió en què gaudirem de l'emoció i la
màgia de la veu. Contes i cançons infantils, des de les més conegudes fins aquelles que, amb el temps, han quedat adormides en
un calaix.

Dijous 16 desembre / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
HORA DEL CONTE / Gratuït

Ka-Ke-Ki contes de neu
i turrons
A càrrec de La Senyoreta (La Perleta)

Petits sons, historietes, titelles, poesia i música per als més petits
de la casa. Cançons, objectes i titelles serviran per enllaçar petites
narracions i crear un món màgic i sorprenent.
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Laboratori de lectura

Tallers per experimentar, observar, descobrir i apropar els
àlbums il·lustrats al públic familiar i gaudir-ne, plegats, de la
lectura visual i escrita.
Activitat recomanada per a infants majors de 4 anys.

Dijous 14 octubre / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
LABORATORI DE LECTURA / Gratuït

Els camins (poètics)
de les ciutats
A càrrec de Karo Kunde

Totes les ciutats tenen carrers i racons particulars que les fan úniques. Al Laboratori descobrirem els encants visuals i literaris de diferents indrets, reals i ficticis, de la literatura infantil i ens deixarem
emportar per la imaginació.

Dijous 2 desembre / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
LABORATORI DE LECTURA / Gratuït

Nadal

A càrrec de Karo Kunde
Ja és l'època de les celebracions nadalenques: el pessebre, els turrons, l’arbre de Nadal, les guerres de neu... cada indret i cada família
té les seves tradicions. I els personatges dels nostres contes preferits? La Florentina, l'Olívia, l’Elmer o el Bru, com celebren el Nadal?
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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 23 setembre / 17 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA INFANTIL / Gratuït

Lila trotamundos

de Teresa Radice; il·lustrat per Stefano Turconi
La Lila té el cap ple de pardals, i tot sovint, viu als núvols. Viu en
un circ i viatja constantment, cosa que li permet conèixer persones i llocs molt interessants. Un còmic divertit, imaginatiu i ple
d’aventures.
Conductor: Xavi Garcia, bibliotecari

Dimecres 6 octubre / 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.
Titles: to be anounced. Moderator: Susan Baker

Dilluns 18 octubre / 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. Els pares, a més a més, discuteixen tota l'estona. En Nicolau, cansat, se n’anirà, tot sol, a una illa.

Conductor: Gemma Soler (Servei Educatiu) i Xavi Garcia (bibliotecari).
Ens hi acompanyarà l’autor. Coorganitzat amb el Servei Educatiu del Pla
de l’Estany.
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Dimarts 19 octubre / 19 h / Museu Darder
CLUB DE LECTURA / Gratuït

Visc, i visc, i visc
de Maggie O'Farrell

Visc, i visc, i visc és un llibre de memòries, però un llibre de memòries peculiar: Maggie O’Farrell hi narra disset moments en què
la seva vida va córrer perill i va estar a punt d’escapar-se-li entre
els dits.
Conductor: Albert Torrescasana

Dimecres 3 novembre / 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.
Titles: to be anounced. Moderator: Susan Baker

Dijous 4 novembre / 17 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA INFANTIL / Gratuït

La Fina Ensurts
de Joan Bustos

La Fina és bufona, molt bona nena i ho aprova tot, però això és un
gran problema. Per què? Perquè en el món on viu, Espantilàndia,
cal ser lleig, mala persona i suspendre-ho tot per no ser un «friqui».
Conductor: Xavi Garcia, bibliotecari

Dimarts 16 novembre / 19 h / Museu Darder
CLUB DE LECTURA / Gratuït

Trenca-t'hi el cap
de David Bueno

Assaig divulgatiu interessantíssim en què l'autor fa un repàs de
l’evolució de la humanitat i teoritza sobre el fet cultural com a motor per a l’evolució humana.
Conductor: Albert Bayó, matemàtic i membre d'Astrobanyoles.
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Dimecres 1 desembre / 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.
Titles: to be anounced. Moderator: Susan Baker

Dijous 9 desembre / 17 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA INFANTIL / Gratuït

Un indi com tu i jo
d'Erna Sassen

En Boaz és un nen un pèl solitari a qui li canvia la perspectiva de les
coses quan coneix l’Aixa, una nena nouvinguda, que a partir d’ara
serà la seva companya de classe.
Conductor: Xavi Garcia, bibliotecari

Dimarts 21 desembre / 19 h / Museu Darder
CLUB DE LECTURA / Gratuït

Nosaltres en la nit
de Kent Haruf

La proposta que l’Addie Moore fa al seu veí Louis Waters —si li
agradaria anar a casa seva per dormir amb ella— sacsejarà profundament les seves vides i les seves expectatives. Tots dos fa
anys que són vidus i saben què és la soledat.
Conductor: Albert Torrescasana
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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.

Dissabte 18 setembre / 12 h / Museu Darder
PRESENTACIÓ DE LLIBRE / Gratuït

Te amo, gracias: un camino
para transitar el duelo
A càrrec de Kimi Turró
Segona edició del llibre que narra l’experiència dolorosa de la mort
del fill de l'autora per un accident de moto i de la transformació del
dolor en vida, amor i gratitud.

Dissabte 2 octubre / 12 h / Museu Darder
PRESENTACIÓ DE LLIBRE / Gratuït

Panikkar i Banyoles
A càrrec de Xavier Serra, coordinador de l'edició
catalana i d'Esteve Serra Arús, traductor
S'explicarà la història de com diverses sincronies han permès que
diferents banyolins hagin participat en l'edició catalana de l'Opera
Omnia Raimon Pannikar, de la qual Una cristofania n'és el darrer
tom publicat fins ara, el dotzè de la vintena prevista.

Dissabte 13 novembre / 12 h / Museu Darder
PRESENTACIÓ DE LLIBRE / Gratuït

Parla bé, collons!

A càrrec de La incorrecta
(Júlia i Valentina Planas Costabella)
Una guia incorrecta del català, feta amb humor i amor per la nostra llengua. Aquí hi trobaràs nocions ortogràfiques, morfològiques
i sintàctiques del català perquè puguis anar pel món parlant-lo i
escrivint-lo millor que Pompeu Fabra.
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Dissabte 18 desembre / 12 h / Museu Darder
PRESENTACIÓ DE LLIBRE / Gratuït

La llum i el dol

A càrrec de Francesc Marfulleda, traductor
Gesulado Bufalino és un dels escriptors més excepcionals que
ha donat Sicília, per bé que no tan conegut a casa nostra com
Giuseppe Tomasi di Lampedusa o Leonardo Sciascia. A banda
de les seves novel·les, destaca aquest lúcid assaig que retrata Sicília amb tots els seus contrastos i que ha traduït al català
Francesc Morfulleda.
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Altres activitats

Dimarts 9 novembre / 19 h / Museu Darder
COL·LOQUI / Gratuït

Drets Lingüístics

A càrrec de Mariona Miret, Macarena Denhart
i Valentina Planas
Converses sobre els drets lingüístics, drets humans bàsics, individuals i col·lectius, drets que afecten les possibilitats de desenvolupament personal, social, econòmic i cultural. En el marc de les
residències Faberllull Olot.
Coorganitza: Residència Faberllull Olot
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Exposicions

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

Fins al 4 octubre / Espai expositiu Can Tarradas
EXPOSICIÓ / Gratuït

Arquitectes i ciutat

Del pla urbanístic de 1936 a la Banyoles olímpica
Exposició concebuda pels comissaris del cicle, Marc Riera i Pau
Sarquella, juntament amb l’Estudi Oliver Gràfic i la regidoria d’Urbanisme que convida a reflexionar sobre la construcció de la ciutat
del segle XX. La mostra, significarà la re-obertura del passatge de
Mobles Tarradas, com a espai públic i d’exposició.

Dijous 16 setembre � Dissabte 30 octubre / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ / Gratuït

Arquitectura i urbanisme

Exposició documental per finalitzar el cicle Cinc cèntims de creació local 2020 amb l’objectiu, més enllà del nostre entorn, de reflexionar sobre l’arquitectura i l’ urbanisme del segle XXI i del futur de
les nostres ciutats.

Dimarts 2 novembre � Dimarts 30 novembre / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ / Gratuït

XVII Setmana de la Ciència
al Pla de l'Estany
Activitat emmarcada dins la XVII Setmana
de la Ciència al Pla de l'Estany

Exposició dels cartells creats pels alumnes dels instituts del Pla de
l’Estany. Enguany la temàtica del cartell versarà sobre sostenibilitat, ja sigui des del punt de vista econòmic, social o mediambiental.
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Dilluns 13 desembre � Dimecres 5 gener / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ / Gratuït

Per Nadal cada ovella
al seu corral

Suggeriments per preparar les festes de Nadal i per gaudir-les:
cuina, manualitats, jocs, tradicions, novel·les, contes, cinema, música, guies de viatges, et. perquè tothom pugui gaudir de les festes
a la seva manera i amb la nostra companyia.
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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.

Mensual / Biblioteca Comarcal
CONCURS / Gratuït

L'endevinalla de la Rita
Qui l'encerta l'endevina!
Cada mes la Rita Xuclalletres proposa una endevinalla. Per Participar-hi cal emplenar, amb la vostra resposta, la butlleta que trobareu a la Biblioteca o enviar un correu electrònic a biblioteca@
ajbanyoles.org indicant la resposta, el nom i cognom i l'edat. Entre
totes les butlletes i els correus correctes sortejarem un llibre. Per a
nens i nenes fins als 11 anys.
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Tandem Show
Senyores i senyors! Nens i nenes! Titelles i pirates! Pallassos
i equilibristes! Mags i trompetistes! I tota la fauna en general!
Benvinguts tots i totes a la nova temporada de teatre
familiar de T tela Banyoles!

Estigueu ben atents perquè els amics de Total Circ
anunciaran cada mes pels carrers de Banyoles, l’espectacle
de teatre familiar.

@ttelabanyoles
www.ttela.cat

Seguiu les nostres xarxes per saber on podreu trobar el
Tandem Show cada mes i no us perdeu les sorpreses que
tenim preparades!

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):
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— 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
Ens trobareu a

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
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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.

Dimarts 2 octubre � Diumenge 28 novembre / Museu Arqueològic
EXPOSICIÓ / Gratuït

Res a veure

Una col·lecció de records arqueològics
Arran de l'imminent tancament per reformes del Museu Arqueològic, l'artista Irena Visa proposa un homenatge a partir de les peces
que han format part de la seva col·lecció. Les vitrines són buides,
però les peces hi són presents a través del relat oral de diferents
testimonis vinculats al museu.

Dimarts 2 octubre � Diumenge12 desembre / Museu Darder
EXPOSICIÓ / Gratuït

Jordi Sabater Pi.
L'art de la ciència

Jordi Sabater Pi serà recordat per la troballa del Floquet de Neu, el
goril·la albí del zoo de Barcelona. Però també hi havia un Sabater
artista, dibuixant, fotògraf, observador del detall, a qui està dedicada aquesta exposició.
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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 18 setembre / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític

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

Dissabte 18 setembre / 17 h / Museu Arqueològic
VISITA GUIADA / Gratuït

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.

Dissabte 19 setembre / 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. A més, te n’enduràs
una petita part...
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Dissabte 25 setembre / 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 industrial de la ciutat vinculat a la presència de l’aigua.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dissabte 25 setembre / 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 possibilitat 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.

Diumenge 26 setembre / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític

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

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

Visita al Parc Neolític

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

Pàg. 40

Cultura Banyoles | Museus

Diumenge 3 octubre / 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 industrial de la ciutat vinculat a la presència de l’aigua.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dissabte 9 octubre / 11 h / Museu Darder
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït

Investiguem els mamífers
Activitat emmarcada dins les Jornades Europees
de Patrimoni
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’enduràs
una petita part...

Dissabte 9 octubre / 17 h / Museu Arqueològic
VISITA GUIADA / Gratuït

Banyoles medieval:
del carrer al monestir
Activitat emmarcada dins les Jornades Europees
de Patrimoni
Passajarem 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.

Diumenge 10 octubre / De 10:30 a 14 h / Museus de Banyoles
JORNADA DE PORTES OBERTES / Gratuït

Portes obertes als
Museus de Banyoles

Activitat emmarcada dins les Jornades Europees
de Patrimoni
Les Jornades Europees del Patrimoni van ser creades pel Consell
d’Europa l’any 1991 i des d’aleshores s’han anat celebrant cada
any durant un cap de setmana entre setembre i octubre.
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Diumenge 10 octubre / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / Gratuït

Visita al Parc Neolític

Activitat emmarcada dins les Jornades Europees
de Patrimoni
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.

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

Visita al Parc Neolític

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

Dissabte 16 octubre / 17 h / Vil·la romana de Vilauba
VISITA GUIADA / 4 €*

Vilauba en 3D
Entrem a la vil·la romana

La vil.la fou un centre d’explotació del territori d’època romana i en
coneixem la zona residencial, la rústica i la d’explotació. Ens passejarem per la casa i amb l’ajuda de la recreació virtual en 3D entendrem 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 17 octubre / 11 h / Museu Darder
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït

Descobrim els insectes
Quan arriba la primavera i els insectes ja surten a visitar-nos...
t’atreveixes a classificar-los? Vols saber com són, què mengen, on
viuen, com canvien al llarg de la seva vida?...en família i al Museu
Darder ho descobrireu. Ep! Els hi farem una casa...
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24, 25 i 26 octubre / Museus de Banyoles
JORNADA DE PORTES OBERTES / Gratuït

Portes obertes als
Museus de Banyoles
Festa Major de Banyoles 2021
Els Museus de Banyoles també estan de festa i obren les seves
portes a tothom que els vulgui visitar en horari d’obertura especial.

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

Visita al Parc Neolític

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

Diumenge 24 octubre / 19 h / Monestir de Sant Esteve
VISITA GUIADA / Gratuït

Robatori sacríleg
al Monestir de Banyoles

11 de gener de 1980, de nit, quan tothom dorm, un dels tresors
més preuats de Banyoles descansa tranquil·lament fins que desapareix... Seguirem la pista per descobrir qui i com va cometre
aquest robatori sacríleg...

Dissabte 30 octubre / 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 possibilitat de posar en pràctica algunes de les activitats dutes a terme
pels habitants del poblat ara fa uns 7.400 anys en aquell mateix
indret, així com la mòlta de blat, la ceràmica o la cacera.
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Dissabte 6 novembre / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític

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

Dissabte 7 novembre / 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 novembre / 11 h / Museu Darder
ACTIVITAT FAMILIAR / 4 €*

Descobreix el Museu Darder!
Com arriba l’aigua fins l’Estany? O com era un Museu fa més de 100
anys enrere? Si tens curiositat per descobrir la resposta a aquestes
preguntes, vine amb família al Museu Darder. Investigarem, observarem i ens divertirem per descobrir-ho!
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Diumenge 14 novembre / 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 industrial 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 20 novembre / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític

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

Diumenge 21 novembre / 11 h / Museu Darder
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït

En Blauet i el Follet
Conte amb titelles

En Blauet, un ocell que viu en indrets d’aigua, i el seu amic follet
que és molt entremaliat, ens explicaran una història sobre l’estany
de Banyoles, els animals que hi viuen i la importància de l’aigua.
Després ens fabricarem una corona amb l'emblema d'en Blauet.

Dissabte 27 novembre / 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 possibilitat 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.

Diumenge 28 novembre / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític

En la visita al parc, podrem entrar a dins les reconstruccions de
les cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a dia d’un grup de
pagesos i ramaders neolítics. Esbrinarem què menjaven, què caçaven, 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 4 desembre / 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.
Després ens fabricarem una corona amb l'emblema d'en Blauet.

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

Visita al Parc Neolític

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

Diumenge 5 desembre / 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 industrial de la ciutat vinculat a la presència de l’aigua.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dilluns 6 desembre / 19 h / Monestir de Sant Esteve
VISITA GUIADA / Gratuït

Robatori sacríleg
al Monestir de Banyoles
11 de gener de 1980, de nit, quan tothom dorm, un dels tresors
més preuats de Banyoles descansa tranquil·lament fins que desapareix... Seguirem la pista per descobrir qui i com va cometre
aquest robatori sacríleg...
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Dimecres 8 desembre / 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. A més, te n’enduràs
una petita part...

Dissabte 12 desembre / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític

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

Dissabte 18 desembre / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític

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

Diumenge 19 desembre / 11 h / Museu Darder
ACTIVITAT FAMILIAR / 5 €

Descobrim els insectes
Quan arriba la primavera i els insectes ja surten a visitar-nos...
t’atreveixes a classificar-los? Vols saber com són, què mengen, on
viuen, com canvien al llarg de la seva vida?...en família i al Museu
Darder ho descobrireu. Ep! Els hi farem una casa...
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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 9 octubre / 19 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

El sueño va sobre el tiempo:
agujeros negros y ondas
gravitacionales
A càrrec de Tomàs Andrade, astrofísic (UB)

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

Comas i Solà
encara desconegut

A càrrec de Ricard Martínez (Aster-Agrupació
Astronòmica de Barcelona)

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

Terratrèmols a casa.
Com els estudiem i com
podem conviure-hi
A càrrec de Maria Ortuño (Departament de Dinàmica
de la Terra i de l'Oceà. Facultat de Geologia. Universitat
de Barcelona)
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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.

Dijous 14 octubre / 17 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

Què cal saber de l'insomni
A càrrec del Col·legi de Farmacèutics de Girona

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

Crims històrics a Banyoles
i el Pla de l'Estany
A càrrec de Josep Grabuleda i Sitjà,
arxiver i historiador

Dijous 9 desembre / 17 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

La cuina del Telenotícies (què
hi ha darrere dels informatius
més vistos a Catalunya?)
A càrrec de Dani Bramon Batlle,
Cap de la Redacció de TV3
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Cicle de medi ambient - Objectiu 2030,
cap a un Pla de l'Estany sostenible
El Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, Astrobanyoles,
Limnos i el Museu Darder analitzen els problemes ambientals
que afecten a nivell planetari i fan propostes per fer de la nostra
comarca un espai més sostenible.
Divendres 17 setembre / 19 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

La COVID, fins quan?
A càrrec de Laura Guerrero, viròloga

Divendres 15 octubre / 19 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

L'ocàs dels combustibles
fòssils
A càrrec de Mariano Marzo, geòleg

Divendres 19 novembre / 19 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

Nous temps, nou clima
A càrrec de Josep Calbó, físic
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Col·loqui de Tardor		

Hospitals de guerra (1936-1939). L’hospital de guerra de
Banyoles i el doctor Jimeno.

Divendres 5 novembre / 19 h / Auditori de l'Ateneu
CONFERÈNCIA / Gratuït

La traumatologia a la
comarca del Pla de l'Estany
sota el paragidma dels vells
professors
A càrrec de Josep Lloveras Vives (Metge traumatòleg)
Dissabte 6 novembre / De 9 a 18:30 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

Xerrades i col·loquis

Es desenvoluparan les diverses ponències que integren el col·loqui i que aniran a càrrec d’especialistes en la matèria.

Diumenge 7 novembre / 10 h / Monestir de Sant Esteve
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA / Gratuït

Inauguració d'una placa
commemorativa de l'hospital
de guerra de Banyoles
Visita guiada al Monestir de Sant Esteve per conèixer els espais on
es va instal·lar l'hospital de guerra de Banyoles.

Pàg. 52

Cultura Banyoles | Museus

Activitats de Nadal		

Durant els dies de Nadal no festius i coincidint amb el període de
vacances escolars, els museus organitzen tallers de nadal com
a oferta de lleure infantil, adreçats a nens i nenes de 6 a 12 anys
(alumnes de primària).

27, 28, 29 i 30 de desembre i 3 i 4 de gener / de 9 a 13 h
Museus de Banyoles
ACTIVITAT INFANTIL / 20 € paquet de 2 dies

Tallers de Nadal als Museus
Aquest Nadal vine als Museus a fer els tallers i els jocs que, com
cada any, et proposem per passar unes bones festes! Els tallers
estan organitzats en blocs de dos dies cada un, teniu l'opció d'inscriure-us a tots els dies o a algun dels blocs de dos dies.
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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.

http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/pla_de_estany/
@arxiucomarcalplaestany
@acplaestany
@acplaestany
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Serveis

Pàg. 55

— 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 professors, 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.
Horari d'atenció al públic*

Hivern

— Matins: dimarts i dijous, de 9 h a 14 h.

— Tardes: dimarts i dijous, 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.
Ens trobareu a

Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany
Pl. Monestir, 30
17820 Banyoles
Tel. 972584070
acplaestany.cultura@gencat.cat
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Dissabte 11 setembre / 12 h / Arxiu Comarcal
CONFERÈNCIA / Gratuït

Els Segadors, de cançó eròtica
a himne nacional
A càrrec de Jaume Ayats, musicòleg
Una cançó eròtica. Aquest és l’origen d’Els Segadors, l’himne nacional de Catalunya: una cançó que cantaven els segadors quan treballaven a ple sol per tal de captar l’atenció de les noies i que es va
transformar, el 1640, en un crit de guerra.
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Consulta tota la programació
actualitzada a www.cultura.banyoles.cat

Escola
Municipal
de Música
de Banyoles
L’EMMB ofereix una formació musical àmplia
i diversa adreçada a la ciutadania de totes les
edats, perfils i interessos. Junt amb l’Auditori
de l’Ateneu i l’Ateneu Bar, conforma l’equipament
de l’Ateneu - Centre Municipal d’Estudis
Musicals (CMEM).

www.emmb.banyoles.cat
@emmbanyoles
@emmbanyoles
@emmbanyoles
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Oferta formativa
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— Formació estable

Pla d’estudis reconegut pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat 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, contrabaix, guitarra, guitarra elèctrica, baix elèctric, bateria, piano, flauta travessera, clarinet, trompeta, trombó, saxofon i veu. I a partir
de setembre també de tenora, tible i fiscorn.
— Formacions col·lectives
Jove Orquestra de Banyoles, Banyoles Big Band, Cors, combos,
cambres i conjunts instrumentals.

— Cursos formatius

Durant tot l’any s’ofereixen diversos cursos específics adreçats a
diferents col·lectius i públics.

Horari d'atenció al públic

Ens trobareu a

— 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

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
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Oferta formativa

— 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:
—
—
—
—
—
—
—

Horari d’atenció al públic
Ens trobareu a
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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)

— Matins: de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h.
La Factoria Arts Escèniques
C/ Mossèn Baldiri Reixac, 403
17820 Banyoles
Tel. 972581848
auladeteatre@ajbanyoles.org

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

Cultura Banyoles | Festes i Cultura Popular

Ens trobareu a

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

Comissió de la Festa Major de Banyoles
somsfestesbanyoles@gmail.com
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Setembre � Desembre 2021

Divendres 24 i dissabte 25 setembre
Claustre del Monestir de Sant Esteve
MÚSICA ELECTRÒNICA I ART DIGITAL / Gratuït

Festival 17820

El Festival 17820 arriba a la seva segona edició després que l'any
passat s'hagués de cancel·lar. Enguany les diferents propostes de
música electrònica i arts avançades es concentraran al claustre
del Monestir de Sant Esteve.

Divendres 8 octubre � Divendres 7 novembre
Espai expositiu Can Tarradas
EXPOSICIÓ / Gratuït

Goita tu, quin ball de passada!
Festa Major de Banyoles 2021
Exposició que recull la història del folklore festiu de la ciutat de
Banyoles des de les seves primeres manifestacions -amb les figures emblemàtiques del drac, gegants i cavallets- fins a la confabulació ciutadana actual de la festa major.

Dissabte 9 octubre / 11 h / Ajuntament de Banyoles
CULTURA POPULAR / Gratuït

Arribada del Drac
a Banyoles
Festa Major de Banyoles 2021

Amb l'arribada del Drac de Banyoles comencen els preparatius de
la Festa Major de Sant Martirià. Ve acompanyat per les Tabaleres,
que s'encarreguen d'avisar-nos abans dels actes més importants
de la festa.

Dijous 22 octubre � Dilluns 26 octubre
FESTES

Actes de la Festa Major
de Sant Martirià 2021
Festa Major de Banyoles 2021
La Festa Major de Sant Martirià es ve celebrant des de principis
del segle XIV i és el moment més important de l'any pel que fa a
festes i cultura popular.
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Dissabte 4 desembre � Diumenge 9 gener
Monestir de Sant Esteve
EXPOSICIÓ / Gratuït

Exposició de pessebres
57è Concurs de pessebres de Banyoles
L'Associació de Pessebristes de Banyoles convoca cada any el
Concurs de Pessebres en les seves diverses modalitats. Després
que l'any passat s'hagués d'exposar en diferents espais comercials de la ciutat, enguany torna a l'espai tradicional del Monestir.

Dissabte 18 desembre
Claustre del Monestir de Sant Esteve
FESTES / Gratuït

Arribada dels patges reials
Nadal i Reis
Les Festes de Nadal i Reis tenen el seu tret de sortida amb l’arribada del Patge Reial. Durant 15 dies l’Ambaixada Reial s’instal·la al
Claustre del Monestir, on tots els nens i nenes de la ciutat poden
anar a portar la seva carta per Ses Majestats els Reis d’Orient.

Dimecres 5 gener
FESTES / Gratuït

Benvinguda de Ses
Majestats els Reis d'Orient
Nadal i Reis
El moment més àlgid del programa d'actes de Nadal i Reis és,
sens dubte, el dia 5 de gener, on els més petits viuen l’arribada de
Ses Majestats els Reis d’Orient.
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Juny � Setembre 2021
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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

Museus de Banyoles
Lluís Figueras
Andrea Ferrer
Georgina Gratacós
Montsé Junqué

Serveis Educatius - EducArt
Marta Cornellà
Olga del Aguila
Samantha Figueredo
Mar Medinyà
Oriol Masó
Gemma Bustins
Joshua Viladomat
Elisabet Dalmau
Ariadna Rodriguez
Eva Duran
Sílvia Rodríguez
Clara Bayarri
Arxiu Comarcal
Núria Batllem
Josep Grabuleda
Carme Vizcaíno
Aula de Teatre
Genís Casals
Tere Solà
Paula Vilagran
Belín Boix
Andrea Portella
Berta Camps
Núria Corominas
Albert Olivas
Laura Masmiquel
Joan Gómez

Escola Municipal de Música
Equip administratiu
Clara Martinell
Joan Marquès
Glòria Masó
Sònia Bagudanch

Equip docent
Núria Abulí
Sam Atencia
Xavi Constans
Maria de Palol
Isabel Font
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

Cultura Banyoles

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

Amb el suport de:
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www.cultura.banyoles.cat

