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Passa a diverses poblacions del nostre país que, durant els
llargs mesos de tardor, hivern i primavera, són autèntics erms
culturals però que de sobte, a l’estiu, hi floreix del no res un
festival amb primeres figures. Aquest és un tipus d’ecosistema
cultural desequilibrat en què els festivals no són tant el
moment culminant de l’any com una excepció, esdeveniments
fugissers que no fertilitzen el terreny sociocultural i, per tant,
no contribueixin a que res sòlid hi arreli.
A Banyoles, en canvi, els festivals hi arriben com el colofó a
la vida cultural que es desplega durant tot el curs. És el cas
del FEM Jazz, el Nit de Bosc, l’Ethno Catalonia, el Festival
Folklòric, el Troba’m Festival de Màgia o el Festival 17820,
que complementen perfectament l’oferta cultural que podem
gaudir durant la temporada. I és el cas, sobretot, de l’(a)phònica,
el Festival de la Veu de Banyoles, la cita cultural més important
de l’any a la nostra ciutat, que enguany esperem potser amb
més delit que mai després de la cancel·lació de l’edició anterior.
Amb la canícula la cultura no s’atura sinó tot el contrari. Per
això la Biblioteca Pública consolida el cicle estiuenc Lletres
al Claustre. Si l’any passat va estar dedicat a Carner, ara ho
fa a Dostoievski i la literatura russa. I és que la cultura d’un
país petit com el nostre ha de ser tant zelosa d’allò propi com
cosmopolita, universal i oberta a totes les influències foranies
que la puguin enriquir.

Disseny i maquetació:
Irene Mercader � www.irenemercader.com
Imatge de la portada:
Josep Masdevall Vidal, 2020.
"A qualsevol cel hi puc veure el mar", petites accions trobades;
un d'aquests dimecres de primavera després de pintar.
Fotografia de la portada: Ricard Abate
Impressió: Lith Gràfiques

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

Serveis a l’espectador

Pàg. 7

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

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

— 50 % Descompte pels alumnes de l’Aula de Teatre i l’Escola de Música,
llevat dels espectacles familiars.
— 15 % Descompte:
—
—
—
—
—
—
—

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

Aquests descomptes no són acumulables.
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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.

Cultura Banyoles | Biblioteca

Serveis

Pàg. 15

— 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

Hivern (del 13 de setembre al 20 de juny inclosos)

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

Estiu (del 21 de juny al 12 de setembre inclosos)

— Matins: de dimarts a divendres, de 10:30 h a 14 h.
— Tardes: de dilluns a dijous, de 16 h a 20 h
Biblioteca i bústies de retorn tancades:

— Sant Joan: De les 14 h. de dimecres 23 de juny,
a les 16 h. de dilluns 28 de juny.
— Festes d'Agost: Del 17 al 22 d'agost.
Horari Biblioestany
(Caseta de Fusta)

Ens trobareu a

De l'1 al 30 de juliol (ambdós inclosos)

— Dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 11 h a 13:30 h.
Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany � Banyoles
c/ Llibertat, 155 1r
17820 Banyoles
Tel. 972571602
biblioteca@ajbanyoles.org

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

Coincidint amb la temporada de bany, la Biblioteca es posa el
banyador i se'n va a la zona de la Caseta de Fusta per oferir als
banyistes un servei ben relaxant: el préstec de diaris, revistes,
còmics i altres lectures possibles mentre es pren un bany.

Dijous 1 juliol / 11 h / Zona de bany Caseta de Fusta
HORA DEL CONTE / Gratuït

Els contes d'en Joan
A càrrec de Joan de Boer

En Joan va estudiar contologia a la Universitat d'Iràs i no en Tornaràs, per això, coneix tots els contes del món. Al Biblioestany explicarà els seus millors contes i ens farà passar una molt bona estona.

Dijous 8 juliol / 11 h / Zona de bany Caseta de Fusta
HORA DEL CONTE / Gratuït

Un biliondó de contes
A càrrec de Lídia Clua

Contes fantàstics, sorprenents, divertits o entranyables... Un biliondó de contes que es poden explicar des de qualsevol racó, fins i
tot per telèfon... Sessió basada en els contes de Giani Rodari.

Dijous 15 juliol / 11 h / Zona de bany Caseta de Fusta
HORA DEL CONTE / Gratuït

Els contes de la granja
A càrrec de David Planas

De ben petit m’agradava molt anar a la granja dels meus avis i els
ajudava a la feina. Quan ja n’estava cansat, el meu avi m’explicava
contes sota l’ombra d’una figuera. Contes que moltes vegades
tenien a veure amb la seva feina de granger.
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Dijous 22 juliol / 11 h / Zona de bany Caseta de Fusta
HORA DEL CONTE / Gratuït

Una Aleta blau-verda
A càrrec d'Anna Batlle Rico

La Dragona Ramona, que viu a l’Estany, fa anys que té tothom atemorit perquè es menja una persona cada dia. Potser la Noa i els Esperxats de l'Estany podran fer-hi alguna cosa...? El conte us donarà
la resposta i us l'explicarem just en el lloc dels fets!

Dijous 29 juliol / 11 h / Zona de bany Caseta de Fusta
HORA DEL CONTE / Gratuït

Aventures d'aigua dolça
i salada
A càrrec de Gra de sorra

Una sessió de contes dedicada als amants de les aventures remullades? Al Biblioestany, naturalment! Històries plenes d'acció,
divertides, esbojarrades, amb un punt de fantasia i ab-so-lu-tament refrescants!
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Lletres al claustre.

Les nits blanques: Dostoievksi i la literatura russa.
Enguany Lletres al claustre es consolida amb una nova edició
que commemora el bicentenari de Dostoievski i que versarà
sobre alguns dels grans autors i temes de la literatura russa.

Dimarts 6 juliol / 19 h / Claustre del Monestir
CONFERÈNCIA / Gratuït

Xalàmov i la literatura
del Gulag
A càrrec de Pau Freixa
Potser els Relats de Kolimà de Varlam Xalàmov són el testimoni
literari més impressionant del Gulag i d’aquesta experiència carcerària que travessa i influencia tota la literatura russa, començant
per les Memòries de la casa morta de Dostoievski.

Dimarts 13 juliol / 19 h / Claustre del Monestir
CONFERÈNCIA / Gratuït

"Crim i càstig": Dostoievski
i la Rússia del segle XIX
A càrrec de Miquel Cabal Guarro
Pocs llibres han tingut tanta influència en la literatura moderna
com Crim i càstig. En català en teníem una versió llegendària d’Andreu Nin, i ara s’ha atrevit a oferir-ne una de nova –esplèndida- el
protagonista d’aquesta conferència, Miquel Cabal Guarro.

Dimarts 20 juliol / 19 h / Claustre del Monestir
CONFERÈNCIA / Gratuït

"El Mestre i Margarita" de
Bulgàkov, una novel·la de culte
A càrrec de Xènia Dyakonova
Si hi ha un llibre que es pot considerar de culte en la literatura russa, aquest és sens dubte El Mestre i Margarita. Sàtira, tragèdia,
misticisme i crítica social es fonen en aquesta obra xocant, divertida i provocadora del metge i escriptor Mikhaïl Bulgàkov.
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Dimarts 27 juliol / 19 h / Claustre del Monestir
LLETRES AL CLAUSTRE / Gratuït

Así era Lev Tolstói
A càrrec de Selma Ancira

El mestre de tots els mestres, l’escriptor més influent de la literatura russa i un dels grans novel·listes de tots els temps. La professora mexicana i gran traductora de la seva obra Selma Ancira ens
acostarà a la figura polièdrica -filòsof, anarquista cristià, pacifistadel comte Lev Tolstoi.
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Club de lectura

Exposicions

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

Dimarts 1 juny � Dimecres 30 juny / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ / Gratuït

Frederico García Lorca

Exposició paral.lela a l'(a)phònica,
Festival de la Veu de Banyoles

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

Canciones

Llegirem i comentarem poemes i fragments d'algunes de les seves
obres cabdals. Activitat paral·lela als concerts de l'artista resident
de l'Ateneu-CMEM 2021, la cantaora Mariola Membrives.

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

(a)phònica 2021

Conductor: Albert Torrescasana

Sentiu veus a la Biblioteca? Són les d’(a)phònica! Entre les prestatgeries hi trobareu un espai dedicat al festival, amb la discografia,
les lletres de les cançons i les imatges dels grups que hi actuaran.

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

Dissabte 12 juny � Dilluns 4 octubre
Mobles Tarradas / EXPOSICIÓ / Gratuït

Miquel Aguirre

Del pla urbanístic de 1936 a la Banyoles olímpica

Un empresari local amb aspiracions de reconeixement públic decideix fer campanya per assolir l'alcaldia del seu poble contracta un
assessor polític sense escrúpols vingut a menys.

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.

Els cadàvers del candidat

Conductor: Albert Torrescasana

Arquitectes i ciutat

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

Les nits blanques.
Dostoievksi i la
literatura russa.

Exposició que acompanya al cicle Lletres al claustre que commemora el bicentenari de Dostoievksi que versarà sobre alguns dels
grans autors i temes de la literatura russa.
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Dijous 1 juliol � Dimecres 15 setembre / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ / Gratuït

Lectures refrescants d'estiu

Propostes per gaudir de la lectura durant l'estiu: novel·les i guies
de viatges, llibres de manualitats, pel·lícules clàssiques, assaig divulgatiu, llibres d’excursionisme, material per aprendre idiomes i
molt més.
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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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Altres serveis i activitats

Dilluns 28 juny � Divendres 20 setembre
Biblioteca Comarcal / FORMACIÓ LECTORA / Gratuït

Quadern d'estiu: A l'estiu
tota bíblio viu!
A la Biblioteca trobareu un quadern d'estiu adreçat als infants d'entre 9 i 12 anys. Un quadern per dibuixar, llegir, badar i passar-s'ho
bé. Si acabes el quadern tindràs un obsequi que podràs recollir a
la Biblioteca.

Dies a concretar / Biblioteca Comarcal
FORMACIÓ / Gratuït

Formació digital

ATENEA: nou sistema de Biblioteques
Públiques de Catalunya
Atenea unifica els catàlegs de totes les biblioteques públiques de
Catalunya, des del qual ja podeu accedir a través d’internet als 15
milions de llibres i documents dels fons de totes les biblioteques
públiques de Catalunya. Formació pràctica. Durada: 1 h. aprox.
Dies a concretar, cal demanar hora i dia a la Biblioteca.

SUMMER OF FOLK
23 JULIOL - 1 AGOST 2021
BANYOLES
RESIDÈNCIA I FESTIVAL
FOLK INTERNACIONAL
ETHNO.CAT
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Museus de
Banyoles
� Patrimoni

El Museu Darder i el Museu Arqueològic
conserven, investiguen i difonen el patrimoni
natural i cultural per posar-lo a l’abast de
tothom amb l’exposició dels seus fons i tot tipus
d’activitats. També gestionen, com a extensions
dels 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.

Horari d'atenció al
públic (Museus):

Pàg. 27

Hivern (de l'1 de gener al 30 de juny i de l'1 de setembre al 31 de
desembre):

— 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 (mesos de juliol i agost):

— Matins: de dimarts a dissabte, de 10:30 h a 14 h. Diumenges, de
10:30 h a 14 h.
— Tardes: de dimarts a dissabte, de 16 h a 19 h.
— 24/06/2021: Dijous. Sant Joan. Tancat.

— 15/08/2021: Diumenge. Mare de Déu d’Agost. Obert matí i tarda.
— 16/08/2021: Dilluns. Festa local. Obert matí.

— 11/09/2021: Dissabte. Diada de Catalunya. Obert matí i tarda.
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

www.museusdebanyoles.cat
@museusbanyoles
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Exposicions

Activitats divulgatives

Fins al diumenge 27 juny / Museu Arqueològic
EXPOSICIÓ / Gratuït

Dijous 17 juny / 22 h / Monestir de Sant Esteve
VISITA GUIADA / 4 €*

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

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 19 de juny � Diumenge 12 setembre / Museu Darder
EXPOSICIÓ / Gratuït

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

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.

Llapis, paper i bombes
(1936-1939)

XIX Concurs de fotografia
de la natura
Amfibis i rèptils

Exposició de les millors fotografies presentades en la darrera
convocatòria del concurs (2020-2021). Inauguració i lliurament de
premis el dia 18 de juny, a les 8 del vespre. Després del lliurament
de premis, s'oferirà un refrigeri als assistents.

Dissabte 3 juliol � Diumenge 12 setembre / Museu Arqueològic
EXPOSICIÓ / Gratuït

Peret Blanc de Beget

Activitat emmarcada en l'Ethno Catalonia
i coproduïda per Càntut i Ésdansa
Considerat l’últim músic sense solfa del país, en Pere Sala (19171993) va ser-ne el més virtuós i representatiu. Amb el seu instrument a coll i anant a peu per pobles, ermites o masies, aquests
músics eren els animadors de festes majors, festes petites, rosers, aplecs, casaments i, fins i tot, matances del porc.

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.

Robatori sacríleg
al Monestir de Banyoles
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Visita al Parc Neolític

Activitat emmarcada en les Jornades Europees
d'Arqueologia
En la visita al parc, podrem entrar a dins les reconstruccions de
les cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a dia d’un grup de
pagesos i ramaders neolítics. Esbrinarem què menjaven, què caçaven, què cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.

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

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

Pàg. 29

Juny � Setembre 2021

Pàg. 30

Cultura Banyoles | Museus

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

Dissabte 3 juliol / 12 h / Parc Neolític de la Draga
PRESENTACIÓ LLIBRE / Gratuït

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.

de Lourdes Corbera

Diumenge 27 juny / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Dissabte 3 juliol / 19 h / Vil·la romana de Vilauba
VISITA TEATRALITZADA / Gratuït

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

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

Divendres 2 juliol / 19 h / Museu Arqueològic
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït

Diumenge 4 juliol / 11:30 h / Museu Darder
VISITA TEATRALITZADA / Gratuït

Avui fem de neolítics

Visita al Parc Neolític

El joc #DeBanyoles

Tira el dau, avança caselles, supera els reptes i respon les preguntes. 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?

El cas de la xinxeta

La bogeria de l’enamorament i la cerca d’un sentit a la vida controlen els fils que mouen els protagonistes del llibre: una metgessa,
un arqueòleg i una estudiant.
Presentació a càrrec de Lourdes Corbera, autora.

Nuptialis

Anem al museu
amb el Sr. Darder!

Francesc Darder acompanya els visitants al museu que acaba de
crear i els explica com ha portat tot el material des de Barcelona,
quines històries hi ha darrera alguns dels objectes i què espera
d’aquesta nova aventura.

Dissabte 3 juliol / 10:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Dimecres 7 juliol / 19 h / Museu Darder
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït

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.

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!

Visita al Parc Neolític

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

Descobreix el Museu Darder!
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Dissabte 10 juliol / 11 h / Museu Darder
ACTIVITAT FAMILIAR / 5 €

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

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...

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 10 juliol / 18 h / Vil·la romana de Vilauba
VISITA GUIADA / Gratuït

Dissabte 17 juliol / 18 h / Museu Arqueològic
VISITA GUIADA / 4 €*

Descobrim els insectes

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

Visita al Parc Neolític

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

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

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

Divendres 23 juliol / 16:30 h / Museu Darder i Estany
ACTIVITAT FAMILIAR / 5 €

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

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

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

Dissabte 24 juliol / 11 h / Banys Vells
VISITA GUIADA / 4 €*

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...

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.

Visita al Parc Neolític

Robatori sacríleg
al Monestir de Banyoles
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Exploradors de l'Estany

El Rec Major: un passeig
històric i natural
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta
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Diumenge 25 juliol / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Dimecres 4 agost / 19 h / Museu Darder
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït

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.

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!

Dimecres 28 juliol / 19 h / Museu Arqueològic
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït

Divendres 6 agost / 19 h / Museu Arqueològic
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït

Visita al Parc Neolític

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

Descobreix el Museu
Arqueològic!

T’imagines com eren els animals que vivien a l’actual Banyoles fa
més d’un milió d’anys? O t’has preguntat quins estris o eines feien
servir les persones de la prehistòria que hi vivien fa milers d’anys?
Vine amb família a descobrir tot això i més, tot jugant, observant i
investigant al Museu Arqueològic!

Descobreix el Museu Darder!

El joc #DeBanyoles

Tira el dau, avança caselles, supera els reptes i respon les preguntes. Posa a prova tot el que saps de Banyoles! Tu i el teu equip sereu els primers a acabar de fer la volta a l'Estany?

Dissabte 31 juliol / 17 h / Parc Neolític de la Draga
ACTIVITAT FAMILIAR / 5 €

Dissabte 7 agost / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

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.

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.

Diumenge 1 agost / 11:30 h / Museu Darder
VISITA TEATRALITZADA / Gratuït

Dissabte 7 agost / 19 h / Vil·la romana de Vilauba
VISITA TEATRALITZADA / Gratuït

Avui fem de neolítics

Anem al museu amb
el Sr. Darder!
Francesc Darder acompanya els visitants al museu que acaba de
crear i els explica com ha portat tot el material des de Barcelona,
quines històries hi ha darrera alguns dels objectes i què espera
d’aquesta nova aventura.

Visita al Parc Neolític

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

Nuptialis

Els habitants de Vilauba estan de festa! Es casa la filla del propietari. Assistirem, com a convidats inesperats, a una cerimònia de
casament a la romana. Serà un casament tradicional seguint els
ritus o les coses es torçaran? Esperem que al final puguem brindar
per la salut dels nuvis.
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Diumenge 8 agost / 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.

Divendres 13 agost / 16:30 h / Museu Darder i Estany
ACTIVITAT FAMILIAR / 5 €

Exploradors de l'Estany

Descobrim tot el què ens amaga l’Estany i el seu entorn! En el Museu Darder ens endinsarem en la recerca del fons de l’Estany, la
seva vegetació i la fauna. Després tots junts, caminant, ens dirigirem cap a la vora de l’Estany on, amb els materials de recerca,
descobrirem i aprendrem un munt de coses jugant i divertint-nos.
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Dilluns 16 agost / Museus de Banyoles
PORTES OBERTES / Gratuït

Portes obertes als Museus
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.

Dijous 19 agost / 22 h / Monestir de Sant Esteve
VISITA GUIADA / 4 €*

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

Dissabte 14 agost / 18 h / Vil·la romana de Vilauba
VISITA GUIADA / 4 €*

Dissabte 21 agost / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Entrem a la vil·la romana

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.

Vilauba en 3D

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 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...

Visita al Parc Neolític

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

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

Diumenge 15 agost / 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 21 agost / 18 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.
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Dissabte 22 agost / 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

Dimecres 25 agost / 19 h / Museu Arqueològic
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït

Descobreix el Museu
Arqueològic!

T’imagines com eren els animals que vivien a l’actual Banyoles fa
més d’un milió d’anys? O t’has preguntat quins estris o eines feien
servir les persones de la prehistòria que hi vivien fa milers d’anys?
Vine amb família a descobrir tot això i més, tot jugant, observant i
investigant al Museu Arqueològic!

Dissabte 28 agost / 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.
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Dissabte 4 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

Diumenge 5 setembre / 11 h / Museu Darder i Estany
ACTIVITAT FAMILIAR / 5 €

Exploradors de l'Estany

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

Dijous 9 setembre / 16 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / Gratuït

Què ens expliquen els
arqueòlegs de la Draga?
Jornades de portes obertes per a conèixer les darreres troballes
al jaciment neolític de la Draga. Els mateixos arqueòlegs de l’excavació ens faran les explicacions sobre els treballs arqueològics
que s'estaran desenvolupant i els resultats més destacats.

Diumenge 29 agost / 11:30 h / Parc Neolític de la Draga
VISITA GUIADA / 4 €*

Dissabte 11 setembre / 17 h / Vil·la romana de Vilauba
VISITA GUIADA / 4 €*

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.

Entrem a la vil·la romana

Visita al Parc Neolític

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

Vilauba en 3D

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 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
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Diumenge 12 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
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MUSEUS DE BANYOLES
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CASAL D’ESTIU DELS MUSEUS

AiGUA!
APRENEM, JUGUEM

I ENS DIVERTIM!

DEL 5 AL 30 DE JULIOL I
DEL 30 D’AGOST AL 10 DE SETEMBRE
Informació i inscripcions:
www.museusdesbanyoles.cat
(a partir del 3 de maig)

ORGANITZA:

SUPORT:

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.

Cultura Banyoles | Arxiu Comarcal

Serveis

— 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*

— 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

http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/pla_de_estany/
@arxiucomarcalplaestany
@acplaestany
@acplaestany
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Escola
Municipal
de Música
de Banyoles
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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)

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).

— 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

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

— 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
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Activitats

Les activitats de l'EMMB inclouen concerts, audicions, trobades
o intercanvis i són un pilar fonamental de la formació musical
de l'alumnat, al mateix temps que una peça clau per fomentar la
implicació de l'escola en la vida social i cultural banyolina.

Dissabte 12 juny / 19 h / Claustre de Monestir
CONCERT FINAL DE CURS / Gratuït

Concert de la JOB Batenvic
i el Quartet Ateneu
al Festival Simfònic
Les dues seccions de la JOB Batenvic i el Quartet Ateneu oferiran
un concert en el marc del Festival Simfònic, que ofereix més d’un
centenar de concerts simultanis i gratuïts a 100 indrets del país.

Dimarts 15 juny � Dimarts 22 juny Espais i horaris a concretar
CONCERT FINAL DE CURS / Gratuït

Concerts de final de curs

Després de més d’un any sense poder realitzar concerts, durant
aquests set dies les diferents formacions instrumentals i vocals de
l’EMMB oferiran concerts i audicions mostrant el repertori treballat
al llarg del curs.

Divendres 25 juny / 18 h / Auditori de l'Ateneu
CONCERT FINAL DE CURS / Gratuït

Concert del Cor Gran de
l'EMMB a l'(a)phònica
El Cor Gran de l’EMMB està format per una trentena de nois i noies
de 12 a 16 anys. Ens oferiran un repertori molt variat que va de la Missa breve de Léo Delibes a temes més contemporanis de pop i rock.
Serà una mostra del treball realitzat al llarg del curs i una oportunitat
per conèixer una de les formacions vocals més potents de l’EMMB.

Preinscripcions a l’Escola
Municipal de Música de Banyoles
Del 17 de maig a l’11 de juny de 2021
Des dels 3 anys fins a adults
Vine a conèixer l’EMMB!
Portes obertes del 31 de maig
al 4 de juny

Més informació i inscripcions
a emmb.banyoles.cat
Ateneu – CMEM de Banyoles
Plaça Major, 40 - 17820 Banyoles
972 57 60 49 - ateneu@ajbanyoles.org
www.ateneu.banyoles.cat
@emmbanyoles
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Aula de
Teatre
L'Aula de Teatre és un centre de formació
teatral ubicat a La Factoria d'Arts Escèniques.
La seva oferta educativa està adreçada a
infants, joves i adults. I te 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

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
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Activitats

Les activitats de l'Aula de Teatre inclouen assaigs oberts,
assistència a espectacles dins la programació estable, la festa
anual TotsxTots, masterclass amb professors convidats, etc.
Aquests espais de trobada són fonamentals per la formació
integral de l'alumnat, oferint-los una experiència àmplia dins
el món artístic.
Dissabte 19 juny | Diumenge 20 juny / Plaça davant Factoria Arts
Escèniques / ESPECTACLE FINAL DE CURS / Gratuït

Tallers de final de curs
Aula de Teatre

Després d’un curs 19/20 amb tallers virtuals, per fi l’Aula de Teatre de
Banyoles pot anunciar uns Tallers de Final de Curs 20/21 Presencials.
Molt similars al format de sempre però adaptats a les circumstàncies
actuals. Tot l’equip docent i alumnat us hi esperarà amb ganes de
recuperar el temps perdut sobre els escenaris!

PREINSCRIPCIONS
I MATRICULES
PREINSCRIPCIONS
De l’1 al 11 de juny
Antics alumnes matriculats al curs anterior
Del 14 al 25 de juny
Nous alumnes

MATRÍCULES
De l’1 al 17 de setembre
Període de matriculació
INFORMACIÓ: www.cultura.banyoles.cat
cultura@ajbanyoles.org / 972 58 18 48
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Organigrama de Cultura i Patrimoni Cultural
Regidor de Cultura i Patrimoni Cultural
Miquel Cuenca
Àrea de Cultura
Mireia Llorens
Íngrid Calpe
Jordina Marco
Eva Coll

Serveis tècnics - Punt de Fuga
Marc Paneque
Lluís Nadal
August Viladomat
Arnau Nadal
Valentín Sanz
Jose Montilla
Neus Masó
Ona Bosch
Albert Costa
Berta Gratacós
Ariadna Jimenez
Mireia Pairó
Laura Pujolàs
Edith Vallespín

Biblioteca Comarcal
Eva Martí
Xavi Garcia
Sílvia López
Marta Bramon

Museus de Banyoles
Lluís Figueras
Andrea Ferrer
Georgina Gratacós
Montsé Junqué

Serveis Educatius - Arqueolític
Marta Cornellà
Olga del Aguila
Samantha Figueredo
Mar Medinyà
Oriol Masó
Gemma Bustins
Joshua Viladomat
Elisabet Dalmau
Ariadna Rodriguez
Montse Buch
Sílvia Rodríguez
Clara Bayarri

Arxiu Comarcal
Núria Batllem
Josep Grabuleda
Carme Vizcaíno

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

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

Aula de Teatre
Genís Casals
Tere Solà
Paula Vilagran
Belín Boix
Andrea Portella
Berta Camps
Núria Corominas
Albert Olivas
Laura Masmiquel
Joan Gómez
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La programació de Cultura Banyoles es realitza conjuntament amb les següents
entitats i agents de la ciutat:

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

