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

Imatge de la portada: 
Aitor Climent, 2019.

Sotamonestir (28,1 x 29,6 cm.)
Tinta ferrotànnica de falguerola sobre paper de canyís.

La peça pertany a un projecte elaborat l'any 2019 anomenat “Bosc 
urbà en la postmodernitat”. La proposta cerca documentar dife-
rents indrets de la ciutat de Banyoles que l'urbanisme ha anat
abandonant amb el pas dels segles. La manera de fer-ho ha estat 
emprant la natura incipient d'aquests llogarets.

Impressió: Lith Gràfiques
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Deia l’escriptora Doris Lessing que “la biblioteca és la institu-
ció més democràtica de totes,  perquè ningú no ens pot dir 
què hem de llegir, ni quan, ni com”. I el filantrop Andrew Car-
negie assegurava que ”damunt la terra no hi ha cap bressol 
de democràcia comparable a la Biblioteca Pública Gratuïta, 
aquesta república de les lletres on ni el rang, ni el càrrec, ni la 
riquesa mereixen cap mena de consideració.”

Però, essent doncs l’equipament sociocultural més democrà-
tic, obert i important de tots, cal dir-ho: mai la nostra ciutat 
ha gaudit d’una biblioteca a l’alçada de les seves dimensions 
i necessitats, ni tampoc de la seva condició de capital de co-
marca. Ara, afrontem el repte de saldar aquest deute històric 
amb la nova biblioteca de La Providència. Un espai que, com 
a mínim, quadruplicarà les dimensions de l’equipament actual, 
en un entorn privilegiat, amb diversos parcs i places, i una ubi-
cació estratègica, a mig camí del Barri Vell i La Farga. Després 
de les diferents reunions internes, de l’enquesta i de la sessió 
participativa, es farà la presentació pública del programa fun-
cional de la nova biblioteca, és a dir, el document que determi-
na quin model de biblioteca volem per a la ciutat. 

Aquesta serà una cita important en un quadrimestre que en-
cetarà la tercera edició del Festival 17820. I que inclourà com 
a proposta destacada un cicle Shakespeare de luxe de la mà 
de Salvador Oliva, cicle que serà alhora una oportunitat d’ho-
menatjar el propi Oliva, un dels intel·lectuals més brillants que 
ha donat Banyoles, en el seu vuitantè aniversari.

Miquel Cuenca i Vallmajó
Regidor de Cultura i Patrimoni cultural i Festes
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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 com-
pra anticipada d’entrada, inscripció prèvia o són d’entrada lliure fins a 
completar aforament.

Activitats familiars o adreçades a infants.



Pàg. 5Cultura Banyoles | Índex de continguts

Arts escèniques 6
 
Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany  ―  Banyoles 18
� Hora del conte 20
� Club de lectura 22
� Exposicions documentals 25
� Dijous il·lustrats 26
� Cicle Shakespeare 28
� Presentacions 29
� Concursos 30
� Altres activitats 31

Museus de Banyoles  ―  Patrimoni 32
� Exposicions 34
� Activitats divulgatives 35
� Dijous culturals 40
� Tardes de ciència 41
 � Jornades Europees del Patrimoni 42
 � XXVIII Col·loqui de Tardor 43
� Activitats de Nadal  44

Espai expositiu municipal Can Tarradas 46

Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany 50

Ateneu  ―  CMEM 52

Aula de Teatre 54

Festes i Cultura popular 56



Arts 
escèniques

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

El Teatre Municipal, l'Auditori de l'Ateneu 
i La Factoria d'Arts Escèniques acullen la 
programació estable d'arts escèniques: teatre, 
música, cinema o dansa, així com tot tipus 
d'expressions artístiques destinades a tots  
els públics.



Pàg. 7Cultura Banyoles | Arts escèniques

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 — 50 % Descompte per als socis de Joventuts Musicals dels concerts 
organitzats per l’entitat, i un 10 % dels concerts de músiques moder-
nes (a determinar per l’organització).

 — 50 % Descompte per a l'alumnat de l’Aula de Teatre i l’Escola de Músi-
ca, llevat dels espectacles familiars.

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

Aquests descomptes no són acumulables.

Serveis a l’espectador

Venda d'entrades

Informacions i descomptes
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Diumenge 25 setembre / 18 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSICA CLÀSSICA / 12 €

Kebyart Ensemble
Artista resident de l'Ateneu - CMEM: Concert II
L’Artista resident oferirà un recital que obrirà amb el quartet que 
Mozart dedicà al rei de Prússia i continuarà amb els quatre movi-
ments per a quartet que Mendelssohn va compondre al llarg de la 
seva vida i el primer quartet de saxos del reconegut clarinetista i 
compositor Jörg Widmann.

Dijous 29 setembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / 3 €

El Secreto del Doctor 
Grinberg
Docs del Mes
El 1994, i en ple clímax de la seva carrera, el doctor mexicà Jacobo 
Grinberg va desaparèixer misteriosament. Les estranyes circums-
tàncies de la seva desaparició han donat peu a múltiples hipòtesis 
i teories que han contribuït a ocultar la veritat del cas.

Divendres 30 setembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSICA CLÀSSICA / 10 €

Carles Marigó
Breaking Bach és un concert sorprenent on es planteja el repte 
estètic de trencar amb la tradició alimentant-se d’influències tan 
eclèctiques com la música electrònica, el hip hop, Carles Santos, 
Paco de Lucía, Joan Magrané, Franz Liszt i, com a fil conductor, 
Johann Sebastian Bach.

Dissabte 24 setembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA / 4,5 €

Escape Room
Cicle Gaudí
Quatre amics. Una habitació. Molts secrets. I una única via de sor-
tida: la veritat. La comèdia més delirant de la temporada capgira 
els plans de dues parelles disposades a passar una gran nit a un 
escape room. 
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Divendres 7 octubre / 20 h / La Factoria d'Arts Escèniques
TEATRE / 12 €

El més bonic que podem fer
Sixto Paz Produccions amb Pau Roca
La Carmen Urondo Ezcurrechea va escapar de dues guerres, va 
ser tinent de l’exèrcit Roig i va viure la clandestinitat i l’exili. Aquesta 
obra parla de la vida d’una dona anòmina i valenta que  travessa el 
segle XX però, per damunt de tot, és la història d’una àvia explica-
da al seu net.

Diumenge 2 octubre / 18 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA / Gratuït

Un amor intranquilo
Projecció emmarcada a la campanya  
"La diversitat ets tu"
La Leila i en Damien s’estimen amb bogeria. Tots dos lluiten per 
mantenir unida a la família tot i la bipolaritat d’en Damien. Encara 
que ell mai podrà oferir-li el que ella desitja.

Dissabte 8 octubre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSIQUES MODERNES / 8 € anticipada / 11 € taquilla

Dissonance
Presentació oficial del disc  
"Theodor Heuss Strasse (THS)"
L’any 2019, la mítica banda banyolina Dissonance va oferir a Stutt-
gart un dels concerts més memorables de la seva trajectòria. The-
odor Heuss Strasse (THS) és un homenatge a aquesta ciutat ale-
manya i una reivindicació del post-punk enèrgic de la banda.

Diumenge 9 octubre / 17 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA FAMILIAR / 5 €

Supercuc
Animals del bosc, no tingueu por, el Supercuc és aquí! Llarg, fort i 
amb habilitats sorprenents, serà capaç d’ajudar aranyes i gripaus, 
a sortir de les pitjors situacions. Però, qui rescatarà el Supercuc 
quan el malvat llangardaix el capturi?

Cultura Banyoles | Arts escèniques
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Dissabte 15 octubre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSICA DE COBLA / 5 €

Cobla Montgrins
Cobla a 4 veus: Un Viatge Musical
La Cobla Montgrins incorpora les veus i el ritme de l'orquestra en 
un nou format amb un total de 16 artistes dalt l'escenari. La cobla 
és una formació versàtil amb una gran riquesa sonora que dona 
peu a explorar diferents àmbits i gèneres musicals, i el repertori 
variat d’aquest espectacle n’és un exemple.

Diumenge 16 octubre / 18 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA / 4,5 € 

Toscana
Cicle Gaudí
A través d’un seguit de personatges que encarnen diverses crisis, 
Toscana ens ofereix un viatge emocional pel pas del temps i els 
somnis frustrats en forma de comèdia.

21, 22, 28 i 29 octubre / 20 h / Teatre Municipal 
23, 24 i 30 octubre / 18 h / Teatre Municipal
TEATRE / 12 €

Un mort a Can Puig
Espectacle emmarcat a la Festa Major
La misteriosa mort de l’Esteve Puig la nit de la seva festa de com-
promís provocarà una desastrosa successió de catàstrofes i el 
caos envairà els personatges, les històries, les habitacions i fins i 
tot les parets de la seva mansió.

Dijous 13 octubre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / 3 €

Rebellion
Docs del Mes
Extinction Rebellion és un grup d'acció directa contra el canvi cli-
màtic. Un thriller sobre els orígens del moviment, les lluites d'egos 
i el xoc generacional.



Pàg. 11Cultura Banyoles | Arts escèniques

Diumenge 23 octubre / 12 h / Auditori de l'Ateneu
CONCERT FAMILIAR / 5 €

Pels més menuts
Espectacle emmarcat a la Festa Major 
La companyia “Pels més menuts” ens oferirà molt més que un con-
cert de música: faran un espectacle amb experiències sensorials 
compartides amb els infants. Una experiència d’intercanvi i pro-
ximitat on el descobriment de la música en viu crearà moments 
intensos i màgics.

Dissabte 22 octubre / 12 h / Auditori de l'Ateneu
ESPECTACLE FAMILIAR / 5 € anticipada / 7 € taquilla

Miranius, l'aventura  
d'habitar el món
Espectacle emmarcat a la Festa Major
Grills, aranyes, abelles, ocells, talps i formigues. La vida s’escampa 
per tots els racons. Miranius és un espectacle, de la companyia De 
Paper, sobre la coexistència de diverses espècies animals, i sobre 
les conseqüències que hi té l’empremta humana.

Divendres 4 novembre / 20 h / Factoria d'Arts Escèniques
TEATRE / 12 €

La setena porta
Cia. Pirates Teatre
La setena porta és un espectacle de poesia, humor, crítica social 
i algun striptease en la nova adaptació d’Els Pirates Teatre a partir 
de diferents obres de Joan Brossa.

Diumenge 6 novembre / 17 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA FAMILIAR / 5 €

Solan & Eri, missió a la lluna
50 anys després de la mítica arribada de l’home a la Lluna, el So-
lan i l’Eri s’embarquen en una aventura espacial, per fer-hi el segon 
pas. Amb l’ajuda del seu amic inventor i d’enginyoses eines, acon-
seguiran construir la seva nau i arribar a l’espai?
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Diumenge 13 novembre / 12 i 17 h / Teatre Municipal
ESPECTACLE FAMILIAR / 5 € anticipada / 7 € taquilla

Un vestit nou per a 
l'emperador
Cia. La Pera Llimonera
Petits i grans! Joves i ancians! Acosteu-vos i contempleu l'únic ves-
tit capaç de satisfer al presumit Emperador!

Divendres 18 novembre / 20 h / La Factoria d'Arts Escèniques
TEATRE / 12 €

Pòsit
de Meri Yanes
Pòsit és un al·legat en forma d'obra de teatre a favor del sentit de 
l'humor en l'acompanyament de les persones que pateixen la ma-
laltia d'Alzheimer. Un homenatge als cuidadors i cuidadores, su-
port vital dels malalts dependents.

Dissabte 19 novembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
FLAMENC / 12 €

Alba Carmona
Espectacle emmarcat al festival FlamenGi
Estudiosa de la música d'arrel, Alba Carmona investiga entre els 
sons de les diferents músiques populars i la música moderna. Ha 
trepitjat escenaris de tot el món i ha col·laborat amb artistes com 
Perico Sambeat, Carlos Saura, Chano Domínguez, Las Migas o Mi-
guel Poveda, entre d'altres.

Dissabte 12 novembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSIQUES MODERNES / 10 € anticipada / 13 € taquilla

Magalí Sare
La cantant i compositora Magalí Sare presenta el seu segon disc, 
Esponja (Segell Microscopi, 2022). Un viatge de pop mediterrani, 
amb tocs folklòrics i experimentals, que comptarà amb la col·labo-
ració especial del músic banyolí Pau Brugada, productor del disc.
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Dijous 24 novembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / 3 €

Estimada Sara
Docs del Mes
Un emotiu retrat de la Sara, la primera taxista d'Afganistan, una 
dona poderosa que trenca barreres patriarcals. Un testimoni d'una 
realitat que ja no existeix.

Diumenge 20 novembre / 16 h i 19 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA / 4,50 €

Alcarràs
Cicle Gaudí
Durant generacions, la família Solé ha cultivat una gran extensió 
de presseguers a Alcarràs, una petita localitat rural de Catalunya. 
Però aquest estiu, després de vuitanta cultivant la mateixa terra, 
potser serà la seva última collita.

Divendres 25 novembre / 20 h /Teatre Municipal
TEATRE / 15 €

Monopoli
Amb Edu Buch i Sara Espígol
Text guanyador del X Combat de Dramatúrgia de Temporada Alta 
2020 de Marta Monegal.  Un espectacle vibrant que interpel·la 
directament al públic i que reflexiona sobre el valor de l’individu, 
els límits de la llibertat i com el capitalisme modifica les relacions 
humanes.

Dissabte 26 novembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSICA CLÀSSICA / 12 €

Kebyart Ensemble, Pablo 
Barragán i Albert Cano Smit
Artista resident de l'Ateneu - CMEM: Concert III
Descobrirem el quartet de saxos amb piano i clarinet. Una forma-
ció colorista capaç de recrear des de la intimitat més cambrística 
fins a l’explosió orquestral més espectacular. El plat fort serà l’ar-
ranjament de la suite de L’ocell de foc d’Stravinsky.
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Divendres 2 desembre / 20 h / Teatre Municipal
TEATRE / 20 €

M'hauríeu de pagar
De Jordi Prat i Coll
Espectacle inclòs a la programació de Temporada Alta 2022 Tres 
monòlegs sobre la soledat d’un dels creadors catalans més con-
nectats amb la modernitat teatral europea. És la història de tres 
veus, de tres personatges, de tres revelacions. Amb Àurea Már-
quez, Albert Pérez i Francesc Cuéllar.

3, 4, 5 i 6 desembre / 18 h / La Factoria d'Arts Escèniques
TEATRE / 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.

Dijous 8 desembre / 17 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA FAMILIAR / 5 €

El Nadal del Sr. Branquilló
El senyor Branquilló viu al gran roure d’un parc infantil amb la seva 
senyora Branqueta i els seus tres fills. El pare Branquilló s’endin-
sarà en una èpica aventura a través de les quatre estacions que 
el portarà molt lluny de casa seva. Tornarà a temps per celebrar 
el Nadal amb la seva família? Una història màgica que anirà acom-
panyada de les aventures d’un bruixa molt simpàtica i la seva es-
combra voladora!

Dijous 1 desembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA DOCUMENTAL / 3 €

Karaoke Paradise
Docs del Mes
Qui canta els mals espanta. El gèlid paisatge de Finlàndia amaga 
una passió contagiosa pels karaokes. Garatges, bar, el saló de 
casa... Tohtom és benvingut.
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Diumenge 11 desembre / 12 i 17 h 
La Factoria d'Arts Escèniques
ESPECTACLE FAMILIAR / 5 € anticipada / 7 € taquilla

La pastissera i els follets
Cia. L'Estaquirot Teatre
La companyia l'Estaquirot Teatre el 2023 celebren 50 anys i aques-
ta serà la seva última temporada. No hem volgut perdre doncs 
l’oportunitat de gaudir, un cop més, d’un dels seus espectacles, La 
pastissera i els follets.

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

Cesk Freixas
Presentació del disc "Direm nosaltres"  
a les comarques gironines
Després de Memòria, el cantautor penedesenc Cesk Freixas pre-
senta Direm nosaltres, un àlbum basat en el poemari homònim de 
Roc Casagran, que també l’acompanya en directe oferint els seus 
propis versos.

Divendres 16 desembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CINEMA / 4,5 €

La voluntaria
Cicle Gaudí
Cansada de la seva vida de jubilada i de comparar-se amb les se-
ves amigues que són àvies, la Marissa decideix viatjar a un camp 
de refugiats grec. A l’arribar-hi descobreix una realitat que no havia 
imaginat i que la porta a explorar els límits entre l’amor i la neces-
sitat de sentir-se útil.

Dissabte 17 desembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
JAZZ / 10 €

Movin'wes
El sextet Movin’Wes ens oferirà l’espectacle Movin’ Christmas, un 
recull de les nadales més conegudes de la tradició americana, an-
glosaxona i catalana passades pel sedàs dels arranjaments jazzís-
tics amb la veu de Sara Terraza al capdavant. 
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26 i 30 desembre / 18 h / Teatre Municipal 
6, 7 i 8 gener / 18 h / Teatre Municipal
TEATRE / 12 €

Els Pastorets de Banyoles
Aquest any tornem amb més força, i alguna novetat, per emocio-
nar tota la família. Orquestra, cor, actrius i actors es fusionen per 
interpretar aquest espectacle genuïnament banyolí.



Banyoles construirà la seva nova Biblioteca Pública 
a l’antic convent de La Providència. Un equipament 

que serà quatre vegades més gran que l’actual, 
en una ubicació estratègica i un entorn privilegiat. 
En aquest web et podràs informar i participar en 
aquest procés de la nova Biblioteca de Banyoles: 

www.novabiblioteca.banyoles.cat

Per a més informació, contacta’ns a:
      novabiblioteca@ajbanyoles.org                  



Biblioteca 
Comarcal del  
Pla de l’Estany
� Banyoles

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

www.bibgirona.cat/bibliotecadebanyoles
 @bibliotecabanyoles
 @BiblioBanyoles
 @bibliotecadebanyoles



Pàg. 19Cultura Banyoles | Biblioteca

Serveis  — Servei de préstec.
 — Servei d’informació i assessorament lector.
 — Servei d’internet i ofimàtica.
 — Servei de formació: visites a grups i individualitzades sobre els ser-
veis de la Biblioteca.

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

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

Horari Biblioteca Estiu (del 20 de juny a l'11 de setembre)
 — Matins: de dimarts a divendres, de 10:30 h a 14 h.
 — Tardes: de dilluns a dijous, de 16 h a 20 h.

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

Per a dates especials consulteu la web de Cultura Banyoles.
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Dissabte 15 octubre / 12 h / Biblioteca Comarcal
CONTES EN ANGLÈS / Gratuït

The World's Worst Witch
By Kids & Us
La Lily està aprenent a ser bruixa, com la seva mare, però no se’n 
surt. No sap fer encanteris ni preparar pocions i vola molt mala-
ment amb l’escombra. Com s’ho farà la Lily per convertir-se en una 
bona bruixa?

Dijous 10 novembre / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
HORA DEL CONTE / Gratuït

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

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

Story Time
By Language Corner
Contes en format reduït perquè els més petits puguin gaudir de la 
narració de contes en anglès en un espai tranquil i agradable i, en 
acabat, podran pintar els personatges de les històries.

Hora del conte
Sessions de narracions de contes per a infants majors de 3 anys 
i també sessions específiques per a nadons.
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Dijous 24 novembre / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
BIBLIONADONS / Gratuït

Menudaines
A càrrec de Carmina Rabasseda
Una sessió de contes i cançons perquè els més menuts gaudeixin 
tranquil·lament de la música i de la màgia dels contes.

Dijous 15 desembre / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
BIBLIONADONS / Gratuït

Per Nadal cada conte al...
A càrrec de David Planas
Doncs sí, per Nadal tots els contes tenen el seu lloc, com les ove-
lles, i el seu lloc serà la Biblioteca de Banyoles. El Tió i els Tres Reis 
ens acompanyaran en aquesta sessió on de ben segur que ens ho 
passarem molt bé.
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Dimarts 20 setembre / 20 h / Museu Darder
CLUB DE LECTURA / Gratuït

La drecera
De Miquel Martín
El narrador de la novel·la, tot just sortit de la infantesa, viu en un 
petit poble de l’Empordà. Amb el pas del temps, replegarà la seva 
mirada sobre l'entorn que el va veure créixer i que sembla perillar, 
amenaçat per un nou model de vida. 
Conductor: Albert Torrescasana, traductor i professor. Ens acom-
panyarà l'autor.

Dijous 22 setembre / 17 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA INFANTIL / Gratuït

Les germanes Grémillet
Guió: Di Gregorio / Dibuix: Barbucci
Les germanes Grémillet troben una misteriosa fotografia de la 
seva mare embarassada, però qui és el nadó? L’única manera 
d’esbrinar-ho és endinsar-se al bosc ple de secrets de la família 
Grémillet. A banda, comentarem les lectures estiuenques.
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.

Dijous 22 setembre / 20 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS / Gratuït

Save Me the Waltz
By Zelda Fitzgerald
The first and only novel by the wife of F. Scott Fitzgerald. During the 
years when Fitzgerald was working on Tender Is the Night, Zelda 
Fitzgerald was preparing her own story, which parallels the narra-
tive of her husband, throwing a fascinating light on F. Scott Fitzge-
rald’s life and work. 
Moderator: Matthew Tree, writter in English and Catalan



Pàg. 23

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

Com escriure realment 
malament
D'Anne Fine
En Mateu, que ha passat per tota mena d’escoles, ha aterrat en una 
de nova on tothom és amable i educat. El seu company de taula, 
però, no para de moure’s i de fer sorolls estranys. Relat d’humor.
Conductor: Xavi Garcia, bibliotecari

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

El cas misteriós  
del Dr. Jekyll i Mr. Hyde
De Robert Louis Stevenson
Relat d'una investigació extraordinària i esgarrifosa entre la boira i 
els carruatges del Londres victorià.
Amb Jaume Bayó, matemàtic i membre d’Astrobanyoles  
i Salvador Oliva, traductor de la novel·la.

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

El llibre blau de Nebo
De Manon Steffan Ros
El petit Siôn i la seva mare sobreviuen aïllats en un racó inhòspit 
del nord de Gal·les després d’una catàstrofe nuclear. Els dos com-
parteixen un diari on mostren com s’adapten a aquesta nova reali-
tat, i on plasmen tot allò que no gosen dir-se. 
Conductor: Albert Torrescasana, traductor i professor

Dijous 24 novembre / 20 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS / Gratuït

Stet
By Diana Athill
A founding editor of the prestigious publishing house Andre 
Deutsch, Ltd., Athill takes us on a guided tour through the cor-
ridors of literary London, offering a keenly observed, devilishly 
funny, and always compassionate portrait of the glories and pit-
falls of making books. 
Moderator: Matthew Tree, writter in English and Catalan

Cultura Banyoles | Biblioteca
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Dimarts 20 desembre / 19 h / Museu Darder
CLUB DE LECTURA / Gratuït

La princesa sou Vós
De Blanca Llum Vidal
Amb estil barroc i, per això modern, La princesa sou Vós és un Wer-
ther en temps de poliamor. Blanca Llum Vidal desmunta les relaci-
ons de poder dins el discurs amorós. 
Conductor: Albert Torrescasana, traductor i professor.  
Ens acompanyarà l'autora.

Dijous 1 desembre / 17 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA INFANTIL / Gratuït

El misteri del paper  
de vàter volador
D'Anna Cabeza
La Carme, la Rosalia i l’Ascensió, acompanyades del seu estimat 
net, viatjaran a Nova York. L’hotel on s’allotgen serà l’escenari de 
dos grans misteris: un segrest i la desaparició del paper de vàter!
Conductor: Xavi Garcia, bibliotecari. Ens acompanyarà l'autora.
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Dimarts 13 desembre - Dijous 5 gener / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ DOCUMENTAL / 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, mú-
sica, guies de viatges, et. perquè tothom pugui gaudir de les festes 
a la seva manera i amb la nostra companyia.

Dimarts 4 octubre - Dilluns 31 octubre / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ DOCUMENTAL / Gratuït

Festes de Sant Martirià 2022
Activitat inclosa a la Festa Major 2022
Programes de festes, articles, fotografies per fer un recorregut a la 
història de les Festes Majors de Sant Martirià.

Exposicions documentals
Exposicions sobre autors, creadors i temes d’actualitat que 
s’habiliten al vestíbul de la Biblioteca.

Dimecres 2 novembre - Dimecres 30 novembre 
Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ DOCUMENTAL / Gratuït

Any Joan Fuster
Exposició emmarcada en la commemoració dels 100 anys del 
naixement de Joan Fuster i Ortells (Sueca, 1922 - 1992), assa-
gista, dietarista, historiador, crític literari, activista cultural i poeta.

Cultura Banyoles | Biblioteca
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Dijous 29 setembre / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
TALLERS FAMILIARS / Gratuït

Il·lustrem junts?
A càrrec de Txell Darné
Taller d’il·lustració on tastarem diferents tècniques de creació artís-
tica com el collage, el llapis de fusta o l’aquarel·la. A partir d’un tema 
inicial desenvoluparem la idea que volem explicar i crearem la imat-
ge que expressi aquesta idea. La Txell Darné és il·lustradora infantil.

Dijous 6 octubre / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
TALLERS FAMILIARS / Gratuït

Un passeig per la història  
dels àlbums il·lustrats
A càrrec de Marta Roig
Una proposta per jugar, passejar i descobrir algunes de les obres i 
els personatges de referència de la historia dels àlbums il·lustrats. 
La Marta Roig és especialista en literatura infantil i juvenil i creado-
ra de continguts per a Laboratoris de lectura.

Dijous 13 octubre / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
TALLERS FAMILIARS / Gratuït

La senyora Maria i la 
literatura infantil
A càrrec de Pep Molist
Com podem treballar la lectura a casa per tal que els nostres fills es-
devinguin lectors. La sessió oferirà criteris per triar bones lectures 
i en mostrarà exemples paradigmàtics. En Pep Molist és bibliotecari 
i escriptor de literatura infantil i juvenil. Autor d'Els llibres tranquils.

Dijous il·lustrats
Al llarg de 4 dijous, a cavall de setembre i octubre, realitzarem 
diferents activitats relacionades amb el món dels àlbums il·lustrats. 
Des de la il·lustració, passant per la història i la crítica dels àlbums, 
fins a la representació escènica d’alguns dels contes més populars.
Cicle adreçat al públic familiar
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Dijous 27 octubre / 17:30 h / Biblioteca Comarcal
HORA DEL CONTE / Gratuït

Coloríssim
A càrrec de Creixent en l'art
Una Hora del conte per on es passejaran alguns del personatges 
dels àlbums clàssics més acolorits com El petit blau i el petit groc, 
El petit  globus vermell o El petit rei de les flors. La Cristina Noguer 
és actriu i docent d'arts escèniques.
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Dijous 17 novembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CONFERÈNCIA I LECTURA DRAMATITZADA / Gratuït

Les tragèdies
El dramaturg anglès és famós especialment per les seves tragè-
dies, considerades obres mestres de la literatura universal i que ja 
formen part de l’imaginari col·lectiu global. Reviurem les caigudes 
tràgiques dels herois de Shakespeare i podrem escoltar algunes 
escenes del rei escocès, Macbeth.

Dijous 3 novembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CONFERÈNCIA I LECTURA DRAMATITZADA / Gratuït

Els sonets
Malgrat no ser l’obra més popular de Shakespeare, per a molts 
especialistes els sonets són el cim literari de la seva producció. 
L’amor, la bellesa, la política o la mort són els temes centrals 
d’aquesta col·lecció de poemes dels quals se’n podrà escoltar una 
selecció escollida per Salvador Oliva.

Cicle Shakespeare
Una introducció a Shakespeare de la mà de Salvador Oliva, poeta  
i traductor de la seva obra completa . Un cicle de conferències que 
inclou lectures dramatitzades a càrrec d’actors banyolins i que vol  
ser alhora un homenatge a Oliva en el seu 80è aniversari.

Dijous 10 novembre / 20 h / Auditori de l'Ateneu
CONFERÈNCIA I LECTURA DRAMATITZADA / Gratuït

Les comèdies
En les seves comèdies Shakespeare utilitza personatges de la 
baixa noblesa o la burgesia que viuen tot tipus d’embolics i malen-
tesos. Oliva oferirà un recorregut per les principals comèdies de 
Shakespeare acompanyat d’una lectura dramatitzada d’una esce-
na d’El somni d’una nit d’estiu.
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Presentacions
Llibres, discos, còmics, revistes... la Biblioteca programa 
presentacions de publicacions recents ja sigui per la seva 
importància o pel seu vincle amb Banyoles i comarca.

Dissabte 8 octubre / 12 h / Museu Darder
PRESENTACIÓ / Gratuït

La Sagi. Més alt, més lluny, 
més fort
De Gemma Busquets Ros, Genís Sinca i Tha
Llibre dedicat a l'Anna Maria Martínez Sagi, una dona que fou, fa 
gairebé cent anys, la primera dona a la directiva del Barça, va tenir 
el rècord de llançament de javelina, va fundar la secció femenina 
d'esports del Barça i va lluitar pel vot femení.

Dissabte 5 novembre / 12 h / Biblioteca Comarcal
PRESENTACIÓ / Gratuït

Maria, la perfumista
A càrrec de Dolors Salvador
La Maria, de plantes, en sap molt, perquè la mare i l’àvia eren tre-
mentinaires. La Maria, juntament amb una amiga, vol aprendre a 
fer colònies i sabons. Totes dues comencen a buscar informació 
sobre com fer perfums amb les flors. A poc a poc, aprendran a fer 
sabons, cremes i, el millor de tot, es faran una colònia especial per 
a cadascuna. Voleu acompanyar-les en aquesta aventura?

Dissabte 3 desembre / 12 h / Museu Darder
PRESENTACIÓ / Gratuït

Jocs d'escriptura aplicables  
a l'aula
De Maria-Nöelle Marange
La filòloga, lingüista i traductora, Marie-Nöelle Marange, ha publi-
cat una guia que estimula l’escriptura a joves estudiants a través 
de la creativitat. És un recull de fitxes adreçades a educadors i que 
afavoreix l’afició per a la lectura en alumnes d’entre 7 i 12 anys.
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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.

Concursos
Els concursos són activitats participatives adreçades al públic 
infantil que organitza la Biblioteca al llarg de l’any. Els infants hi 
poden participar, tot deixant volar la imaginació i/o a través de 
l’expressió plàstica i l’enginy.
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Dimecres 21 setembre / 20 h / Museu Darder
PRESENTACIÓ / Gratuït

Programa funcional  
de la nova Biblioteca
Presentació pública del programa funcional de la nova Biblioteca 
de Banyoles a La Providència, el document que determina el model 
de biblioteca i quins usos s'hi volen incloure, un cop celebrades di-
verses reunions, una sessió participativa i una enquesta ciutadana.  

Altres activitats



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)*:

Hivern (fins al 30 de juny)
 — 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.

Estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost)
 — Matins: de dimarts a diumenge, de 10:30 h a 14 h. 
 — Tardes: de dimarts a dissabte, de 16 h a 19 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

*IMPORTANT
El Museu Arqueològic es troba en plena fase de reforma i ampliació i per 
aquest motiu l'exposició permanent del museu no és visitable.
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Dissabte 8 octubre - Diumenge 8 gener / Museu Darder
EXPOSICIÓ / Gratuït

Remences, la lluita  
per la llibertat
L'exposició, comissariada per la historiadora Rosa Lluch, explica 
com vivia la pagesia entre els segles XII i XV, per què la causa de-
fensava -la lluita contra els mals usos feudals- va ser tant impor-
tant en el passat i per què ho és encara en el present.
Inauguració de l'exposició: Divendres 7, a les 19:30 h al Museu Darder.

Exposicions
Les col·leccions permanents dels Museus de Banyoles es 
complementen amb una programació d'exposicions temporals 
de temàtiques relacionades directament o indirectament 
amb el Museu Darder i el Museu Arqueològic. Les exposicions 
temporals dels Museus de Banyoles es podran visitar al Museu 
Darder mentre durin les obres del Museu Arqueològic.
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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 17 setembre / 17 h / Museu Arqueològic de Banyoles 
VISITA GUIADA / 4 €*

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

Diumenges 18 setembre, 16 octubre i 20 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 indus-
trial de la ciutat vinculat a la presència de l'aigua.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

17 i 25 setembre. 23 octubre. 12 i 27 novembre. 3 i 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 ca-
çaven, què cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta
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Dissabte 24 de setembre / 10:30 h / Museu Darder
TALLER / Gratuït

Dibuixem mamífers  
al Darder
Taller de dibuix de natura de 6 a 13 anys
T’agrada dibuixar animals? T’agraden els mamífers? En aquest ta-
ller aprendrem a dibuixar mamífers com ho fan els professionals 
de la il·lustració científica i farem servir uns models que s’estaran 
ben quiets: els mamífers d’arreu del món del Museu Darder.

Dissabtes 24 setembre i 29 octubre
17 h / Parc Neolític de la Draga / ACTIVITAT FAMILIAR / 5 €

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

Diumenges 2 octubre i 4 setembre
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...

Dissabte 1 octubre / 11:30 h / Plaça Major
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït

El joc #DeBanyoles
Tira el dau, avança les caselles, supera els reptes i respon a les pre-
guntes. Posa a prova tot el que saps de Banyoles! Tu i el teu equip 
sereu els primers a acabar de fer la volta a l’Estany? 
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Dissabte 15 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 territorid’època romana i en 
coneixem la zona residencial, la rústica i la d’explotació. Ens pas-
sejarem per la casa i amb l’ajuda de la recreació virtual en 3D en-
tendrem com eren les habitacions, quin era el seu sistema de vida 
i com s’organitzaven els seus habitants... 
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Divendres 7 octubre i 16 desembre
18 h / Museu Darder / CONFERÈNCIA / Gratuït

Cicle Objectiu 2030
Per un Pla de l'Estany Sostenible
En aquest cicle s’analitzen els problemes ambientals que ens 
afecten a nivell planetari i es plantejaran i debatran propostes per 
fer de la nostra comarca un espai més sostenible que contribueixi 
a la mitigació d’aquests problemes globals.

Dissabte 15 octubre / 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.

22, 23 i 24 octubre / Museu Darder
JORNADA DE PORTES OBERTES / Gratuït

Portes obertes als Museus  
de Banyoles
Activitat emmarcada en la Festa Major de Banyoles
Els Museus de Banyoles també estan de festa i obren les seves 
portes a tothom que els vulgui visitar en horari d'obertura especial.
Museu Arqueològic tancat per reformes.
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Diumenge 30 octubre i dimarts 6 desembre 
11 h / Monestir de Sant Esteve / 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.

Diumenge 23 octubre / 19 h / Monestir de Sant Esteve
VISITA GUIADA / Gratuït

Robatori sacríleg al   
Monestir de Banyoles
Activitat emmarcada en la Festa Major
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?

Diumenge 6 novembre i dijous 8 desembre
11 h / Museu Darder / ACTIVITAT FAMILIAR / 5 €*

Investiguem els mamífers
Vine amb família i descobrirem a través de l’observació moltes co-
ses dels mamífers de les nostres contrades. A l’Espai Darder, co-
neixerem mamífers de terres molt llunyanes. A més, te n’enduràs 
una petita part...
*Menors de 3 anys, entrada gratuïta

Dissabte 12 novembre / 12 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

Qui eren els remences?  
On vivien? Què van fer?
A càrrec de Rosa Lluch, historiadora
Activitat complementària a l'exposició "Remences, la lluita per la 
llibertat".
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Dissabte 19 novembre / 17 h / Museu Darder
VISITA GUIADA / Gratuït

Visita guiada  
al Museu Darder
El 1916 es crea el Museu Darder amb les col·leccions del veteri-
nari i taxidermista Francesc Darder (1852-1918). El 2007 es fa una 
remodelació integral. A l’Espai Darder s’explica l’origen dels mu-
seus de ciències naturals. A l’Espai Estany, les característiques 
de l’Estany de Banyoles.

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

Setmana de la Ciència
L’edició d’enguany té  com a fil conductor la innovació i el conei-
xement local com a motor de creixement, tot posant en valor els 
actius en innovació i ciència que hi ha arreu del país.
Organitzen: Centre de Recursos Pedagògics del Pla de l’Estany, 
Astrobanyoles, Ajuntament de Banyoles, Museu Darder.

Dissabte 19 novembre / 10:30 h / Museu Darder
TALLER / Gratuït

Dibuix de mamífers 
amb aquarel·les
Activitat emmarcada dins la Setmana de la Ciència
Aprendrem a dibuixar mamífers utilitzant aquarel·les i, com a mo-
dels, animals dissecats del fons del Museu Darder. Descobrirem 
com es treballa una il·lustració científica d'aquest grup d'animals i 
com s'aplica l'aquarel·la en la il·lustració científica.

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

Robatori sacríleg al   
Monestir de Banyoles
11 de gener de 1980, de nit, en la foscor, quan tothom dorm, un 
dels tresors més preuats de Banyoles descansa tranquil·lament 
fins que desapareix... Seguirem la pista per descobrir qui i com va 
cometre aquest robatori sacríleg... Ens hi acompanyes? 
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta
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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 13 octubre / 17 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

Malalties de la pell
A càrrec de Mercè Planagumà, dermatòloga
Seguint amb les xerrades de medicina, la dermatòloga Mercè Pla-
nagumà ens acostarà a tot el que té a veure amb les malalties de la 
pell i a estratègies per prevenir-les.

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

La diversitat religiosa en  
la història de Catalunya
A càrrec de Dolors Bramon,  
doctora en Filosofia i Lletres
En el marc de la Setmana de la Diversitat Religiosa de Banyoles, la 
xerrada servirà per conèixer que des de l'antic, al nostre país, ja hi 
ha hagut la coexistència de diverses tradicions religioses.

Dijous 15 desembre / 17 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

Alternatives energètiques 
a la llar
A càrrec de Ramon Caralt, enginyer
L'autoconsum energètic, les energies renovables, què fer des de 
casa per canviar l'actual model energètic buscant fórmules per 
contribuir a la sostenibilitat i lluitar contra l'emergència climàtica.
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Tardes de ciència 
Cicle de xerrades coorganitzat per l'associació Astrobanyoles  
i el Museu Darder que pretén acostar la ciència en tots els seus 
vessants i de forma amena a tot tipus de públic.

Dissabte 8 octubre / 19 h / Museu Darder
CONFERÈNCIA / Gratuït

Com construir una ciutat 
a Mart
A càrrec de Guillem Anglada, astrofísic
L’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), ha imaginat la 
ciutat a Mart NÜWA, detallada a un extens projecte que inclou as-
pectes científics, d’enginyeria, arquitectònics, econòmics i socials.

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

100 científiques a l'Antàrtida
A càrrec d'Anna Cabré, física del clima i oceanògrafa
Una expedició de 100 científiques en el marc del programa Ho-
meward Bound busca aconseguir un món més sostenible i just, que 
sense igualtat de gènere no s’aconseguirà.

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

Les dades espacials: què són  
i per a què serveixen?
A càrrec de Toni Sellarès, matemàtic
L'objectiu de la xerrada és fer una introducció a les dades espa-
cials, presentar algunes de les tècniques geomètriques bàsiques 
que es fan servir per a processar-les i mostrar-ne diversos exem-
ples d’utilització i processament.
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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. Enguany es preveuen pel dies  
7, 8 i 9 d'octubre. 

Dissabte 8 octubre / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / Gratuït

Visita al Parc Neolític 
de la Draga
En la visita al parc, podrem entrar a dins les reconstruccions de 
les cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a dia d’un grup de 
pagesos i ramaders neolítics. Esbrinarem què menjaven, què ca-
çaven, què cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.

Dissabte 8 octubre / 17 h / Museu Arqueològic de Banyoles
VISITA GUIADA / Gratuït

Banyoles medieval: 
del carrer al campanar
Passajarem pels carrers per conèixer com es va fundar Banyoles i 
com s'hi viviva 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.

Diumenge 9 octubre / Museu Darder
JORNADA DE PORTES OBERTES / Gratuït

Jornada de portes obertes 
als Museus de Banyoles
El Museu Darder de Banyoles obre les seves portes a tothom que el 
vulgui visitar en el marc d’aquestes jornades.
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XXVIII Col·loqui de Tardor 
El trànsit cap a fonts renovables d’energia planteja una gran  
transformació territorial, però també obre la porta a altres 
models de gestió amb una generació distribuïda de proximitat. 
Els nous paisatges energètics emergents, tant geogràfics 
com socioeconòmics, seran analitzats en aquestes jornades 
organitzades pel Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles.

Divendres 4 novembre / 19 h / Auditori de l'Ateneu
CONFERÈNCIA / Gratuït

Els nous paisatges energètics
Dilemes i contradiccions
A càrrec del Dr. Ramon Folch i Guillèn, sociòleg.

Dissabte 5 novembre / 19 h / Museu Darder
PONÈNCIES I DEBATS / Gratuït

Ponències i debats
Normatives, regulacions, iniciatives, opinions d’experts, línies 
d’actuació i experiències diverses, tant des de l’àmbit públic com 
del sector privat.

Diumenge 6 novembre / Matí / Sant Esteve de Guialbes
VISITA GUIADA / Gratuït

Visita a la planta de biogàs 
de Vilademuls
Planta on es produeix energia elèctrica amb el biogàs generat a 
partir de residus ramaders.
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Activitats de Nadal

2 i 3, 4 i 5 gener / de 9 h a 13 h / Museus de Banyoles
ACTIVITAT INFANTIL / 20 € per paquet 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 la opció 
d'inscriure'us a tots els dies o a algun dels blocs de dos dies.
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Preinscripcions a l’Escola 
Municipal de Música de Banyoles

Una experiència que afavoreix el desenvolupament 
emocional i intel·lectual. Una escola que combina clàssica, 
moderna i tradicional. Des dels 3 anys fins a adults.
Vine a conèixer l’EMMB!

Més informació i inscripcions 
a emmb.banyoles.cat

Ateneu – CMEM de Banyoles
Plaça Major, 40 - 17820 Banyoles
972 57 60 49 - emmusica@ajbanyoles.org
www.ateneu.banyoles.cat
@emmbanyoles



L’edifici de Mobles Tarradas és una de les obres 
emblemàtiques de l’arquitecte Jeroni Moner. 
Construït el 1975, recentment ha estat adquirit 
per l’Ajuntament de Banyoles, que ha habilitat el 
singular passatge-aparador de la planta baixa 
com a espai expositiu.

Espai
expositiu 
municipal
Can Tarradas
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Horaris De dilluns a divendres, de 9 h a 20 h 
(només quan hi ha exposicions en curs)

Ens trobareu a Espai expositiu municipal Can Tarradas
c/ Mossèn Jacint Verdaguer, 17
c/ de la Divina Pastora, 38
17820 Banyoles
Tel. 972581848
cultura@ajbanyoles.org
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Dimecres 11 maig � Divendres 30 setembre
Can Tarradas i Espai Eat Art / EXPOSICIÓ / Gratuït

Escultures transitables
De l’arquitecte Josep Miàs
L’Ajuntament de Banyoles i la Fundació Lluís Coromina presenten 
aquesta exposició de Josep Miàs, arquitecte banyolí fundador del 
reconegut estudi MIAS Architects. La mostra, que posa en relleu 
obres tan significatives com la remodelació del Barri Vell, és un 
recull de les maquetes escultòriques exposades al Centre Pompi-
dou el 2020 i el Museu del Disseny el 2021.

Divendres 2 desembre � Diumenge 29 gener
Espai Expositiu Can Tarradas / EXPOSICIÓ / Gratuït

Sarajevo, guerra i pau
Fotografies de Gervasio Sánchez
Quan es compleixen 30 anys de la guerra de de Bòsnia-Hercegovi-
na, Sarajevo, guerra i pau presenta un recull de fotografies del pe-
riodista i Premio Nacional de Fotografía Gervasio Sánchez: unes en 
blanc i negre realitzades durant la guerra, que s’acaren amb d’altres 
d’actuals en color, fruit de la tasca de recerca de l’autor en els ma-
teixos escenaris del conflicte.

Divendres 7 octubre � Divendres 25 novembre 
Espai Expositiu Can Tarradas / EXPOSICIÓ

Ja arriben els Berrugues!
Activitat emmarcada en la Festa Major 2022 
Segona part de l’exposició que recull la història del folklore festiu 
de la citat de Banyoles. En aquesta ocasió els protagonistes seran 
els capgrossos o, com se'ls anomenava tradicionalment a Banyo-
les, els berrugues.





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

Arxiu 
Comarcal 
del Pla  
de l'Estany

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



Pàg. 51Cultura Banyoles | Arxiu Comarcal

 — Atenció i assessorament a:
 — Persones, empreses o entitats que requereixen informació de 

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

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

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

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

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

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

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

Serveis

Horari d'atenció al públic* Hivern
 — De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de 15:30 h a 18 h. 

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

*Amb cita prèvia.

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

Ens trobareu a



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

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

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

Ateneu
� CMEM
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Escola Municipal de Música  
de Banyoles 

 — Oferta formativa
Pla d’estudis reconegut pel Departament d’Educació de la Genera-
litat de Catalunya que ofereix una formació mixta clàssica, moderna 
i tradicional amb diferents itineraris segons l’interès i la dedicació 
de l’alumnat i que potencia la música en grup en paral·lel a l’estudi 
del llenguatge musical i de les classes individuals d’instrument. Més 
enllà del Pla d’estudis, existeix la formació musical per a adults, així 
com altres itineraris paral·lels.

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

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

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

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

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

Ens trobareu a



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

La Factoria Arts Escèniques
C/ Mossèn Baldiri Reixac, 403
17820 Banyoles
Tel. 972581848
cultura@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)

Altres serveis Aula de Teatre  — TEspecialitzats
Cursos formatius multidisciplinaris adreçats tant a l’alumnat com a la 
ciutadania en general.



Festes  
i Cultura 
Popular

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

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

Ens trobareu a

Comissió de la Festa Major de Banyoles
somsfestesbanyoles@gmail.com
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Divendres 30 setembre i dissabte 1 octubre 
Diversos espais de la ciutat
MÚSICA ELECTRÒNICA I ART VISUAL

Festival 17820
Enguany tindrà lloc la tercera edició del Festival 17820 de música 
electrònica i art visual. Durant dos dies es programaran diverses 
formes d'entendre l'electrònica en la música, des de poesia musi-
cada fins al ball més incansable, sota un espectacle d'art visual.

Dissabte 8 octubre / 11 h / Ajuntament de Banyoles
CULTURA POPULAR / Gratuït

Arribada del Drac
Activitat emmarcada en la Festa Major 2022
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 20 octubre � Dilluns 24 octubre
FESTES

Festa Major de Sant  
Martirià 2022
La Festa Major de Sant Martirià se celebra des de principis del se-
gle XIV i és el moment més important de l'any pel que fa a festes 
i cultura popular.

Divendres 7 octubre � Divendres 25 novembre 
Espai Expositiu Can Tarradas / EXPOSICIÓ

Ja arriben els Berrugues!
Activitat emmarcada en la Festa Major 2022 
Segona part de l’exposició que recull la història del folklore festiu 
de la citat de Banyoles. En aquesta ocasió els protagonistes seran 
els capgrossos o, com se'ls anomenava tradicionalment a Banyo-
les, els berrugues.
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Diumenge 4 desembre � Dilluns 9 gener 
Monestir de Sant Esteve / EXPOSICIÓ / Gratuït

Exposició de pessebres
58è. Concurs de pessebres de Banyoles
L'Associació de Pessebristes de Banyoles convoca cada any el 
Concurs de Pessebres en les seves diverses modalitats.

Dijous 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.



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
Albert Costa
Berta Gratacós
Edith Vallespín
Sandra Moradell
Alba Rost

Biblioteca Comarcal 
Eva Martí
Xavi Garcia
Sílvia López
Marta Bramon

Escola Municipal de Música

Equip administratiu
Clara Martinell
Joan Marquès
Glòria Masó
Clàudia Sarola
Equip docent
Núria Abulí
San Atencia
Xavi Constans
Pau Cullell
Maria de Palol
Josep Farràs
Ultano Gómez
Montse Jaén
Daniel Jané
Jordi Llongarriu
Andrea Mamelli
Natàlia Nesterchuck
Eva Ordàs
Montse Padrès
Esteve Palet
Isidre Palmada
Neus Plana
Oriol Pujolràs
Daniel Regincós
Càndid Rodríguez
Meritxell Roure
Enric Serras
Joan Solà-Morales
Pol Soler
Joan Urpinell

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

Arxiu Comarcal
Núria Batllem 
Josep Grabuleda
Carme Vizcaíno

Aula de Teatre

Coordinació
Genís Casals 
Equip docent
Tere Solà 
Paula Vilagran 
Belín Boix 
Andrea Portella 
Berta Camps 
Irene Vila
Laura Pujolàs
Lara Martínez





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



Amb el suport de:



www.cultura.banyoles.cat


