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ACTIVITATS PARAL·LELES

■ PORTES OBERTES als Museus de Banyoles
Entrada lliure al Museu Darder i al Museu Arqueològic 
Comarcal els dies 21, 22 i 23.
Horari Sant Martirià: 
Dissabte i diumenge de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i de 5 a 2/4 de 8.
Dilluns de 2/4 d’11 a 2 del migdia.

■ Museu Arqueològic. Sala d’exposicions temporals
Del 30 de setembre al 7 de gener. 
Desenterrant el Pla de l’Estany. 150 anys 
d’arqueologia a la comarca.
En un moment determinat entre els anys 1866 i 1868, 
el farmacèutic banyolí Pere Alsius va visitar per primera 
vegada la cova de la Bora Gran, a Serinyà. Buscava 
indicis de l’home prehistòric, restes d’un passat oblidat. 
L’arqueologia havia arribat a la comarca...
Organitza: Museu Arqueològic de Banyoles, Ajuntament 
de Banyoles. 
Amb el suport de: Diputació de Girona, Generalitat de 
Catalunya. Departament de Cultura.
ENTRADA GRATUÏTA

■ Museu Darder. Sala d’exposicions
Del 23 de setembre al 14 de gener. 
El Fluvià, tres comarques i un riu.
L’exposició permet conèixer amb detall el Fluvià des 
de diferents punts de vista, explorant quins en són els 

aspectes més singulars i la seva diversitat ecològica, 
paisatgística i cultural.
Organitza: Museu Darder, Ajuntament de Banyoles, 
Consorci de l’Estany, Museus d’Olot, Ajuntament 
d’Olot. Institut de Cultura, Museu de l’Anxova i de la Sal 
de l’Escala, Ajuntament de l’Escala. Amb el suport de: 
Diputació de Girona, Departament de Cultura
ENTRADA GRATUÏTA.

■ Sala Municipal d’exposicions El Tint
Del 20d’octubre al 10 de desembre. 
Exposició col·lectiva d’artistes del Pla de l’Estany.
En aquesta ocasió hem volgut assegurar el tret i us 
proposem una mostra dels treballs realitzats per 
artistes d’indiscutible rellevància del Pla de l’Estany. 
No hi seran tots, però ho són tots els que hi seran: 
Jaume Geli, Barraca, Lluís Güell, Lluís Pau, Tino Soriano, 
Gonzalo Tabuenca, Paco Daranes, Germans Palau 
Juncà, Joan Parra, Comalat, Lluís Roura, Kitu Pau i Xicu 
Cabanyes, entre d’altres no menys importants.

Inauguració divendres 20 d’octubre a 2/4 de 7 del 
vespre.
Horari Sant Martirià: Divendres de 6 a 9 del vespre. 
Dissabte de 11 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre. 
Diumenge de 11 a 2 del migdia.
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■ Espai Jove Cal Drac
Del 20 d’octubre al 3 de novembre. 
Retrospectiva de La Monstra
Artistes: Mar Rojo, Joe, Aitor Climent, Factor Aleatori, 
Mack’s Uve
En aquesta exposició de El Mirador de Cal Drac el públic 
podrà gaudir d’una retrospectiva de la mostra d’arts 
que es va poder veure en l’edició d’enguany del festival 
La Monstra.
Els artistes de La Monstra mostraran durant quinze 
dies les seves creacions pictòriques, audiovisuals, 
fotogràfiques... 

Inauguració: divendres 20 d’octubre a les 7 del vespre 
a Cal Drac
■ Local del Foment de la Sardana 
c/Abeurador, 10
Del 21 al 23 d’octubre
Exposició de puntes de coixí

■ Taller Joan de Palau
Plaça Major, 16
Del 21 al 23 d’octubre 
“Arbres blancs” de Joan de Palau (1919-1991), obra 
de gran format. 
Mostra de l’obra Palaujuncà.
Horari: Matins de 2/4 d’11 a 1 i tardes de 5 a 8.

■ La Teteria del Barri Vell
Del 21 d’octubre al 3 de desembre
4 elementos y un Hortus Conclusus, micro-exposició 
de pintura de l’artista afincada al Pla de l’Estany Teresa 
Muñoz.
Inauguració: dissabte 21 d’octubre a les 12 del migdia
Horari: 10:00h a 13:30h i de 16:30h a 20:30h
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VISITA AL PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA
Visita guiada
Dissabte 14 d’octubre, diumenge 15 d’octubre, dissabte 
21 d’octubre i diumenge 22 d’octubre.
Hora: a les 11:30h
Lloc de trobada: Parc Neolític de la Draga
Durada: 1h
Edat: a partir de 6 anys
Preu: 4 € //majors de 65 anys: 2,5€// menors de 6 
anys:gratuït
AMB RESERVA PRÈVIA AL MUSEU ARQUEOLÒGIC

BANYOLES MEDIEVAL: DEL CARRER AL CAMPANAR
Visita guiada
Dissabte 21 d’octubre.
Itinerari  per conèixer com es va fundar Banyoles i com 
s’hi vivia durant l’edat mitjana. Acabarem l’itinerari amb 
la visita d’ una joia del s.XV: l’Arqueta de Sant Martirià.
Hora: a les 17:00h
Durada: 1,5h
Edat: a partir de 7 anys
Activitat gratuïta.
AMB RESERVA PRÈVIA AL MUSEU ARQUEOLÒGIC

DES DE LA TIRONA, JUGUEM EN FAMÍLIA!   NOVA!
Joc familiar. Veniu en família i divertiu-vos mentre 
apreneu.
Dilluns 23 d’octubre.
Hora: a les 11:00h
Durada: 1,5h
Edat: a partir de 4 anys
Preu: 8 € //de 4 a 8anys: 6,5€// menors de 3 anys:gratuït
AMB RESERVA PRÈVIA A L’OFICINA DE TURISME

INFORMACIÓ I RESERVES. Se segueix ordre 
d’inscripció i si no s’arriba al mínim de participants, 
s’anul·la l’activitat amb previ avís:

OFICINA DE TURISME
A l’Oficina de Turisme de l’Estany, 
al telèfon 972 58 34 70 o al correu electrònic 
turisme@ajbanyoles.org

MUSEU ARQUEOLÒGIC
Al Museu Arqueològic de Banyoles, 
al telèfon 972 57 23 61 o al correu electrònic 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

 

 ACTIVITATS PER CONÈIXER  L’ENTORN NATURAL I PATRIMONIAL
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Diumenge, 15 d’octubre

A les 12 del migdia. Teatre Municipal.
PREGÓ DE LA FESTA MAJOR 
a càrrec de la Dra. Anna Hospital Ribes.
El pregó es traduirà simultàniament en Llengua de 
Signes.

Dijous, 19 d’octubre

Durant tot el dia. Recinte de fires.
DIA D’ATRACCIONS A 1€.

A les 10 de la nit. Recinte de Barraques.
INAUGURACIÓ I PREGÓ.

Concerts amb:
SYBARITES.

Sybarites és una banda de “petardeig jamaicà”. Aquest 
concepte surt de la idea de barrejar l’ska més clàssic i 
el rocksteady amb versions dels “top hits” de totes les 
èpoques.
www.barraquesbanyoles.cat

Divendres, 20 d’octubre

A 2/4 de 7 del vespre. 
Sala Municipal d’Exposicions El Tint.
CONCERT
Inauguració de l’Exposició col·lectiva d’artistes del Pla 
de l’Estany amb  l’actuació de DEUX CLICHÉS.

A les 3/4 de 8 del vespre. 
REPICAMENT GENERAL DE CAMPANES.

A les 8 del vespre. Plaça Major. 
TRONADA, a càrrec de Cre-València Colla de Recuperacions 
Extraordinàries de Valencia, Amics de la Pólvora Valencia i 
la TRAE Pirotècnia Accitana de Guadix (mestre pirotècnic i 
divulgador: Joan Garcia Estellés).

Donarem inici a les festes recuperant un antiga tradició 
de la nostra ciutat. Les fonts documentals demostren 
que la primera tronada amb mascles a Banyoles ja 
va tenir lloc l’any 1623, essent sens dubte una de les 
tronades més antigues de Catalunya.

ACTES DE LA FESTA MAJOR
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La importància de l’aparició d’una tronada tan antiga a 
la ciutat de Banyoles mereixia la seva recuperació en el 
marc de la festa major de Sant Martirià de 2017 gràcies a 
la col·laboració de Guerau Palmada i les Gàrgoles de Foc.

A 2/4 de 9 del vespre. Plaça Major.
CORREFOC TXIQUI, L’ ESCLAT DE LA PIULA. 
A càrrec de la colla Txiqui de les Gàrgoles de Foc i amb 
la col·laboració de la colla txiqui dels Diables de l’Albera. 
Recorregut: Plaça Major, c/ Àngel Guimerà, c/ de la 
Llibertat, c/ Canal, c/ Mercadal i final a la plaça Major.
 
A les 9 del vespre. Teatre Municipal de Banyoles.
TEATRE INDEPENDENT. COMÈDIA
HOMES I DONES, de Woody Allen.
Dramatúrgia i direcció: Jordi Sala i Lleal
Producció: CulturaBanyoles.
Preu: 12 €

A les 11 de la nit. Recinte de Barraques.
CONCERTS:
KRIT
La banda formada per sis joves de Banyoles i rodalies 
amb el seu estil que va des del rock fins a l’ska, passant 
pel punk, rap i reggae, presenten els seu nou EP, Hipòxia 
(Estudis Santa Pau, 2017).

AUXILI
La reggae band ontinyentina girarà aquest 2017 amb 
el seu nou espectacle Foc i vent, que han reforçat re-
centment amb l’edició del disc Instants cremant, amb 
el reggae com a font d’inspiració i picades d’ullet a l’ska, 
el ragga i el rap.

TRAIN TO ROOTS
Un dels grup sards més internacionals que ha assolit 
guanyar-se un lloc destacable a l’actual escena reggae 
europea. A principis de 2016 van llançar el seu cinquè 
àlbum Home (Inri, 2016), un metafòric retorn a casa del 
grup de Sardenya que ha decidit autoproduir-se un cop 
més per jugar amb el reggae a la seva manera. Un nou 
treball que parteix del roots rock reggae com a base per 
aportar incursions i matisos que beuen de l’electrònica 
underground, així com una acurada presència de cors 
hereus del “70’s revival”.
www.barraquesbanyoles.cat
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Dissabte, 21 d’octubre

El dissabte, diumenge i dilluns es podrà arribar a les 
Fires en Trenpinxo. Hi haurà un servei gratuït amb un 
recorregut que donarà servei a tot Banyoles.

A les 11 del matí. Monestir de Sant Esteve.
OFICI SOLEMNE DE LA FESTA DE SANT MARTIRIÀ.
Presidirà la missa Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe emèrit de 
Girona, Mons. Carles Soler Perdigó i concelebrat pels 
capellans de la comarca.
Al final de l’Eucaristia veneració de les Relíquies i cant 
dels Goigs de Sant Martirià.
Amb la participació de l’Agrupació Coral Veus de 
l’Estany.

A les 11 del matí. Plaça del Teatre. 
MATINS VERDS: 
TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE CAPGROSSOS 
amb material de rebuig.
Activitat familiar amb infants de 3 a 10 anys. Els menors 
han d’estar en tot moment acompanyats d’un adult.
Organitza: Escola de Natura de Banyoles

A les 11 del matí. Plaça de les Rodes 
ACTIVITAT FAMILIAR
GIMCANA DE LA SOPA DE PEDRES. 
“Diu que una vegada, fa molt temps d’això, aquí, a 
Banyoles, s’estava patint una guerra. I sabeu que les 

guerres sempre porten problemes, porten rancúnies, 
enveges... Però sobretot, a les guerres, hi falta el pa. La 
gent passa gana. No es cull el blat, no es fa farina i la 
gent no pot menjar...”

Psst! Escolteu! Es veu que aquest dissabte arriben 
aquí a Banyoles, a la plaça de les Rodes, uns sonats que 
diuen que tenen la solució perquè la gent no passi gana! 
Diuen que faran una sopa de pedres per tothom i que 
necessiten la vostra ajuda per poder-la fer! Els voldreu 
ajudar???
Organitza: Coordinadora de Lleure del Pla de l’Estany

A les 12 del migdia. Auditori de l’Ateneu de Banyoles.
CONCERT FAMILIAR
TUTUTS! de la Cobla Bisbal Jove
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla
Espectacle familiar.
Organitza: Joventuts Musical de Banyoles, Joventuts 
Musicals de Catalunya i Xarxa Banyoles.

A 2/4 d’1 del migdia. Plaça del Carme.
SESSIÓ VERMUT amb NÚRIA GRAHAM DJ 
Vine a estrenar el teu nou abric de Sant Martirià a la 
Sessió Vermut del Projecte Sonora. Demana unes tapes 
i assaboreix la teva beguda preferida de Festa Major. Tot 
amenitzat per una selecció de cançons punxades per la 
nostra convidada, la guitarrista i cantautora vigatana 
Núria Graham.

ACTES DE LA FESTA MAJOR
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Organitza: Projecte Sonora 
Col·labora: Restaurant Can Xabanet

A 2/4 d’1 del migdia. 
Sala de Plens de l’Ajuntament de Banyoles.
Lliurament de la MEDALLA D’OR DE LA CIUTAT, 
al Sr. Jeroni Moner Codina.

A 2/4 d’1 del migdia. Plaça Major. 
SARDANES
Cobla MIL·LENÀRIA
Audició especialment dedicada a compositors 
banyolins.

A les 2 del migdia. Plaça del Teatre.
DINAR POPULAR DE FESTA MAJOR
Després de dinar Cantada de Corrandes i Gran Sorteig 
del Xai de Sant Martirià.
Menú: Amanida, arrós de muntanya, pa, vi, postres i 
cafè.
Preu: 10€
Venda de tiquets: Centre Excursionista, La Pata i Can 
Pons.
Organitza: Associació Tenim Poca Feina

A les 5 de la tarda. Plaça Major. 
SARDANES: COMPETÈNCIA DE COBLES JOVES 
Cobla BISBAL JOVE
Cobla FLAMA DE FARNERS
Cobla MIL·LENÀRIA
Cobla LLUÏSOS COBLA

1a Ronda: sardana per escoltar (2 curts – 2 llargs)
2a Ronda: sardana per ballar

3a Ronda: sardana obligada
4a Ronda: sardana popular
5a Ronda: ballables per a cobla

Hi haurà servei de megafonia per informació i seguiment 
de la competència de cobles joves.

A les 5 de la tarda. Pavelló de la Draga.
CONCERT: COMPETÈNCIA D’ORQUESTRES 
Cançó Catalana. Música de Pel·lícules. Sardanes
Extraordinari Concert de Festa Major actuant 
conjuntament i alternant-se:

MARAVELLA dirigida per Eduard Font.
SELVATANA dirigida per Jesús Santaliestra.

Actuació conjunta amb: El brindis de La Traviata 
Nabuco, El Cant de la Senyera i el vals jota EL BANYOLÍ 
de Jesús Santaliestra. Dedicat especialment a la nostra 
Festa Major. 
Detall en programes a part.

A les 5 de la tarda. Plaça del Monestir. 
PLANTADA DELS GEGANTS I CAPGROSSOS
 A ¼ de 6 de la tarda.
CERCAVILA DE FESTA MAJOR
Recorregut: Plaça del Monestir, c/ Puig, pl. Teatre, c/ 
Església, c/ Santa Maria, c/ Mercadal, pl. Major, c/ Porta 
dels Turers, pl. Turers, c/ Dr. Hysern i final davant de 
l’Ajuntament.

Aquest acte tradicional de la festa major 
és històricament l’eix central de les festes 
populars catalanes. Recuperem la cercavila com a 



36

mostra de la imatgeria i la cultura popular de Banyoles 
amb la participació de diverses entitats de la ciutat:
 
Colla de Gegants i Capgrossos de Banyoles, amb els 
gegants MARIA i MARTIRIÀ, el gegantó DARDER, els 
capgrossos i cavallets, acompanyats de la cobla LA 
PRINCIPAL DE BANYOLES.
Gàrgoles de Foc, amb els sis Dragonets, en SENY, la 
RAUXA, la RUDULETA, en MER, en MORGAT i la JANA, 
acompanyats de la banda de les Gàrgoles.
Colla Castellera Esperxats de l’Estany, oferint castells 
durant el recorregut.
Colla Sardanista de Banyoles, fent galops i sardanes
Esbart Dansaire de Fontcoberta, danses tradicionals.
Amics del Rem, vuit tradicional de fusta.
Amb la col·laboració de l’Agrupació d’Entitats Culturals 
de Banyoles (Barraques).
Colles convidades: Gegants de Cassà i castellers 
Pallagos del Conflent 
 
A ¼ de 8 de la tarda. Passeig Indústria.
MOSTRA DE CULTURA POPULAR amb les entitats 
banyolines i la cobla LA BISBAL JOVE.
Les entitats participants de la cercavila oferiran una 
mostra de la cultura popular de la nostra ciutat: PILAR 
AL BALCÓ de l’Ajuntament dels Esperxats de l’Estany, 
BALL DE DRAGONETS de les Gàrgoles de Foc, LA MARIA 
DE LES TRENES per la colla sardanista de Banyoles 
i la JOTA ALEGRIA per l’Esbart Dansaire de Fontcoberta. 

Finalment hi haurà el BALL DE GEGANTS I CAPGROSSOS 
de Banyoles, recuperant la seva música original escrita 
per Rossend Palmada i adaptada per l’ocasió. 
 
Organitza: Comissió de Festa Major de Banyoles 
provisional.

A les 8 del vespre. Passeig Indústria.
CONCERT 
Actuació de GOSSOS (http://www.gossos.cat/) 
En vint anys de carrera i onze discos d’estudi GOSSOS 
ha mantingut un discurs, una identitat i una manera 
genuïna de fer les coses, d’on emanen el nou disc i la 
gira Zenit (2016).

Organitza: Agrupació de Barraques de Banyoles i Àrea 
de Festes.

ACTES DE LA FESTA MAJOR
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A les 9 del vespre. Teatre Municipal de Banyoles.
TEATRE INDEPENDENT. COMÈDIA
HOMES I DONES, de Woody Allen.
Dramatúrgia i direcció: Jordi Sala i Lleal
Producció: CulturaBanyoles.
Preu: 12 €

A les 10 de la nit. Plaça Servites
BALL DE FESTA MAJOR
SOPAR I BALL amb l’actuació de JESUS & BLASS.
Hi haurà servei de barra i entrepans.
Organitza: Associació Casal de la Gent Gran de 
Banyoles.

A les 11 de la nit. Recinte de Barraques.
CONCERTS:
EL DILUVI
Es defineix com un grup de música de folk modern que 
fusiona diversos estils musicals, com cúmbia, reggae, 
rumba, folk i música tradicional o d’arrel Valenciana. 
Amb instruments de la zona mediterrània com el violí, 
bandúrria, acordió diatònic, guitarra flamenca, guitarró 
i percussions de tota mena.

ALIDÉ SANS
El cor al ventre, Alidé Sans escriu, compon i interpreta 
les seves pròpies cançons des de ben jove. Amb el 
llançament del seu primer disc, Eth Paradís ei en 
tu (Nuba Records, 2015), ens ofereix reggae, soul, 
rumba... amb arrels araneses.

DESAKATO
Desakato - «un altre grup amb K»- pensen que hi ha 
molta gent que encara no els ha donat una oportunitat.  
El quintet sembla fugir dels cànons del rock estatal 
més obsolet i, disc a disc, han anat marcant el seu propi 
camí, dotant a cada un d’ells una personalitat pròpia. 
www.barraquesbanyoles.cat
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A 2/4 de 12 de la nit. Pavelló de la Draga. 
BALL
Gran sessió de ballables amb les orquestres  
MARAVELLA i SELVATANA.
MARAVELLA amb els seus cantants Imma Comadevall, 
Isabel del Mar, Benji Felip i David Collado. 
SELVATANA amb Eva Romero, Noelia Mora, Xavier 
Dealbert i Miquel Gili.

Diumenge, 22 d’octubre

El dissabte, diumenge i dilluns es podrà arribar a les 
Fires en Trenpinxo. Hi haurà un servei gratuït amb 
un recorregut que donarà servei a tot Banyoles.

Durant tot el matí. Club Natació Banyoles
JORNADA DE SANT MARTIRIÀ AL CNB.
Programa:
09:30: Xocolatada 
10:15: 8è partit de waterpolo popular.
10:30: 11a. Cursa de Relleus d’atletisme. 
10:30: 12a. Regata de Piragüisme. 
10:45: 37a. Regata de Rem.  
11:30: 60a. edició Travessia de Sant Martirià. 
12:25: Fotografies de grup de tots els esportistes. 
12:45: Entrega trofeus 60a Travessia de Sant Martirià. 
13:00: Acte de reconeixement esportistes club
13:30: Aperitiu popular.

A 2/4 de 12 del migdia. Plaça Major.
CONCURS DE COLLES SARDANISTES
Gran Concurs de Colles Sardanistes
Amb la cobla CIUTAT DE GIRONA. Galop d’entrada. Tandes 
de lluïment. Sardana revessa.
SARDANA DE GERMANOR: Ballada també pel públic.
S’interpretarà la sardana El llac per joguina de Manel 
Saderra Puigferrer, amb motiu de la trobada d’antics 
balladors de la colla Joguines del Llac.

A les 12 del migdia. Auditori de l’Ateneu de Banyoles.
ESPECTACLE INFANTIL/CLOWN
CÖSMIX, de cia. Teatre Mòbil
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla   
Espectacle familiar.
Organitza: La Xarxa de Banyoles

A les 4 de la tarda. Casal de la Gent Gran. 
CONCERT
Cobla SELVATANA
Selecció de sardanes i música per a cobla.

A les 5 de la tarda. Plaça Major. 
SARDANES: COMPETÈNCIA DE COBLES GRANS

Cobla CIUTAT DE GIRONA
Cobla LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Cobla MONTGRINS
Cobla SELVATANA

ACTES DE LA FESTA MAJOR
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1a Ronda: sardana per escoltar (2 curts – 2 llargs)  
2aRonda: sardanes d’estrena L’estrena del COCO 
guanya 1000€ 
3a Ronda: sardana obligada
4a Ronda: sardana per ballar
5a Ronda: Sardana estereofònica SOMNI de Manel 
Saderra Puigferrer. Director convidat aquest any: la 
compositora gironina Concepció Ramió i Diumenge. A la 
repetició s’apagaran els llums de la plaça i s’encendran 
les bengales del públic.
Hi haurà servei megafonia per informar de la marxa 
de la competència de cobles i de les votacions.Hi 
haurà votació popular per escollir la millor sardana de 
cada Ronda.Es sortejaran tortades i cocos entre els 
encertants. 
Amb la megafonia es dirigirà tota la vetllada procurant 
que les votacions es desenvolupin amb normalitat i 
poder escollir la cobla que ha triat el millor repertori.

A 2/4 de 6 de la tarda. Recinte de Barraques.
DIADA CASTELLERA, amb les colles castelleres 
Esperxats de l’Estany, Vailets de l’Empordà, Nyerros 
de la Plana i Pallagos del Conflent.

A les 7 del vespre. Teatre Municipal de Banyoles.
TEATRE INDEPENDENT. COMÈDIA
HOMES I DONES, de Woody Allen.
Dramatúrgia i direcció: Jordi Sala i Lleal
Producció: CulturaBanyoles.
Preu: 12 €

A les 9 del vespre. Recinte de Barraques.
CONCERT:
QUIMI PORTET
Ocurrent i delirant com pocs, Quimi Portet ens 
presentarà el disc Ós bipolar, estrenat el 2016 - la seva 
novena entrega- quatre anys després d’Oh my love. 
L’artista reapareix amb les piles carregades d’aquest 
autoanomenat “icona pop i més que acceptable artista 
moderadament modern.
www.barraquesbanyoles.cat

Dilluns, 23 d’octubre

El dissabte, diumenge i dilluns es podrà arribar a les 
Fires en Trenpinxo. Hi haurà un servei gratuït amb 
un recorregut que donarà servei a tot Banyoles.

A 2/4 d’12 del migdia. Pavelló de la Draga.
CONCERT: FESTA DE LA MÚSICA PER A COBLA
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Pavelló de la Draga – a 2/4 de 12 del matí
Cobla CIUTAT DE GIRONA
Cobla LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Cobla SELVATANA

Recordarem els 25 anys de Banyoles Sub-seu Olímpica 
amb les sardanes Benvinguts de Joan Lluís Moraleda i 
Barcelona 92 de Ricard Viladesau.
Escoltarem l’obra a dues cobles Catalanitat de Valentí 
Miserachs. 
També tindrem l’estrena d’una sardana de Paco Viciana 
i de l’obra Concert per a Cobla de l’Esteve Palet.
 
A les 5 de la tarda. Plaça Major.
SARDANES
Amb les Cobles
Cobla CIUTAT DE GIRONA
Cobla LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Cobla SELVATANA
Sardana de comiat, interpretada de conjunt:
LA FESTA DE SANT MARTIRIÀ de Conrad Saló.

A les 7 del vespre. Teatre Municipal de Banyoles.
TEATRE INDEPENDENT. COMÈDIA
HOMES I DONES, de Woody Allen.
Dramatúrgia i direcció: Jordi Sala i Lleal
Producció: CulturaBanyoles.
Preu: 12 €

A les 8 de la tarda. Parc de la Draga (darrere el pavelló).

CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS a càrrec de Pirotècnia 
Tomàs.

A continuació, a les 9 del vespre. Pavelló de la Draga.
BALL DE FI DE FESTA
Sessió de ballables amb l’orquestra LA PRINCIPAL DE LA 
BISBAL amb els seus cantants Anna Quintana, Fàtima 
Ayats, Xavier Benítez i Iago Garcia. 
Entrada lliure

A 2/4 de 9 del vespre. Recinte de Barraques.
CONCERT amb:
SARA PI
Una jove artista va revolucionar tota sola fa uns anys 
l’escena del soul amb Wake Up, un primer disc que 
barrejava el soul i el R&B amb els ritmes brasilers. 
Després, va passar per sales de concerts, festivals 
i fins i tot pel Palau de la Música. El seu treball més 
recent és Break the Chains.
 www.barraquesbanyoles.cat

ACTES DE LA FESTA MAJOR
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TEATRE MUNICIPAL

Comèdia / Teatre Independent

Intèrprets: Isabel Angelats, Èrica Geli, Sònia Llorens, Llum Valle, Jordi Angelats, Salvador Durant, Miquel Torrent, Lluís Vilanova / Dramatúrgia i direcció: 
Jordi Sala Lleal / Espai escènic: Lluís Nadal “Koko” / Il·luminació i so: August Viladomat “Guti” i Punt de Fuga / Vestuari: Judith Torres / Disseny gràfic: 
CanSeixanta
Espectacle emmarcat en els actes de la Festa Major de Banyoles

Una parella que porten vint-i-un anys casats se separen; la parella que formen els seus millors amics trontolla. Un home comença una 

relació amb una noia vint anys més jove que ell; un altre no fa aquest pas, i la seva dona l’abandona. Una dona torna amb l’exmarit contra 

tot pronòstic; una altra se separa del seu també contra tot pronòstic. Dones i homes: és la història de sempre, la història més vella, la 

història que tots hem viscut, que estem vivint, que viurem. No hi podem fer res: estem condemnats a reviure-la un cop i un altre, a gaudir-la 

i a patir-la... La història eterna de l’amor i el desamor.

Adaptació molt lliure de Husbands and Wives de Woody Allen, Dones i homes ens farà riure, com cada any per Sant Martirià; enguany, 

també ens convidarà a preguntar-nos qui som i què fem, i qui és la persona que tenim al costat i què fem amb ella.

Divendres 20 d’octubre, 21 h
Dissabte 21 d’octubre, 21
Diumenge 22 d’octubre, 19 h
Dilluns 23 d’octubre, 19 h

Divendres 27 d’octubre, 21 h
Dissabte 28 d’octubre, 21 h
Diumenge 29 d’octubre, 19 h

DONES I HOMES

Preu: 12 €
Espai: Teatre Municipal
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TEATRE I CONCERT FAMILIAR

Dissabte 21 d’octubre

A les 12h 
Auditori de l’Ateneu de Banyoles
Teatre familiar. 
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla
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ESPECTACLE INFANTIL / CLOWN

CÖSMIX
Cia. Teatre Mòbil
Espectacle emmarcat en els actes de la Festa Major de Banyoles

Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants, arriben a l’escenari programats per fer riure.

Com dos homes orquestra, despleguen les seves millors habilitats: Fan música impossible, fan teatre reciclàssic, fan l’animal i fins i tot ens 
avancen el futur en viu i en directe!

Cösmix, dos còmics de dimensions còsmiques i un mix de bogeria! Esteu preparats? Doncs ja els tenim aquí!

Organitza: xarxa banyoles 
En conveni amb: Ajuntament de Banyoles   

Diumenge 22 d’octubre

A les 12h. 
Auditori de l’Ateneu de Banyoles
Concert familiar. 
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla
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VENDA ANTICIPADA D’ENTRADES. CO&CO 
A partir del 13 de setembre:
■  A la web  www.elfoment.cat 
■ A l’OAC, Oficina d’Atenció Ciutadana, de l’Ajuntament de 
Banyoles (de dilluns a dijous de  8:30h a 18:45h i els divendres 
de 8:30h a 14:30h).

A la taquilla del Pavelló de La Draga
Una hora abans dels espectacles programats.

PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA VENDA D’ENTRADES
Per a més informació sobre la venda d’entrades podeu 
trucar al telèfon 972 58 18 48.

NOTES
■  Més informació de tots els actes de la FESTA MAJOR de 
BANYOLES, allotjament, restaurants, etc. a les pàgines: 
www.banyoles.cat i www.plaestany.cat/turisme

■  Per més informació dels actes que organitza EL 
FOMENT i de la COMPETÈNCIA DE COBLES a la pàgina  
www.elfoment.cat 

■  En el decurs de les audicions de sardanes de les tardes, 
el concurs del diumenge i el concert del dilluns, es podrà 
adquirir material editat pel FOMENT de Banyoles.

DIA PREU ANTICIPAT PREU A TAQUILLA

CONCERT D’ORQUESTRES
MARAVELLA/SELVATANA
Graderia (sense numerar)
Entrades numerades

21

14 € 16 €
18 € 20 €

BALL DE NIT
MARAVELLA/SELVATANA 8 € 10 €

21

FESTA DE LA MÚSICA
PER A COBLA
Graderia (sense numerar)
Entrades numerades

10 €
14 €

12 €
16 €

23

PACKS (per la compra d’una entrada de cada)
Graderia (sense numerar)          
Entrades numerades

28 €
35 €

ACTES DEL PAVELLÓ DE LA DRAGA

VENDA ANTICIPADA D’ENTRADES



47

VENDA D’ENTRADES

ARTS ESCÈNIQUES · TEATRE MUNICIPAL I AUDITORI DE L’ATENEU-CMEM

VENDA ANTICIPADA D’ENTRADES
■ Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Banyoles. Passeig de la Indústria, 25 // 972 57 00 50, de dilluns a dijous de  8:30h a 18:45h i els 
divendres de 8:30h a 14:30h. A través del web www. vcultura.banyoles.cat

VENDA EL MATEIX DIA DE L’ESPECTACLE
En cas que quedin entrades, es vendran una hora abans de començar els espectacles a les taquilles de l’equipament on es dugui a terme l’activitat.

ABONAMENT 3/5 
(a escollir de 3 a 5 

espectacles): 
15% de descompte

ABONAMENT 6/8 
(a escollir de 6 a 8 

espectacles): 
20% de descompte

ABONAMENT +8 
(a escollir més de 8 

espectacles): 
25% de descompte

Els abonaments inclouen els espectacles de teatre, música i dansa de la Programació Estable d’Arts Escèniques de Banyoles (al Teatre Municipal, 
l’Auditori de l’Ateneu o la Factoria d’Arts Escèniques).  No inclou els espectacles de caràcter familiar.
 
Els menors d’1 any tenen entrada gratuïta, sense localitat assignada en els espectacles familiars.
 
Per a més informació sobre la programació i descomptes, podeu consultar www.cultura.banyoles.cat
Per a més informació sobre la venda d’entrades, podeu enviar un correu electrònic a taquilla@ajbanyoles.org  o al telèfon 972 58 18 48. 



48

CORREFOC

NORMES DE SEGURETAT PER ALS CORREFOCS

Per als participants

■ Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i 
pantalons llargs.
■ Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el 
clatell amb un mocador de cotó.
■ Protegir-se els ulls.
■ Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.).
■ Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les 
explosions pirotècniques.
■ No demanar aigua als veïns.
■ Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
■ Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, 
havent d’utilitzar únicament els preparats pels organitzadors.
■ Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
■ Adoptar una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzar 
el pas ni fer-los caure.
■ Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
■ Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels 
punts d’assistència sanitària.
■ En el cas de patir cremades, caldrà dirigir-se immediatament 
als punts d’assistència sanitària.
■ En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.

Per als veïns i comerciants

■ Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
■ Baixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en 
disposin.
■ Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb 
cartrons gruixuts.
■ Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.

■ No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc 
pel perill que representa.
■ Desconnectar tot tipus d’alarmes.
■ Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar 
el pas dels actors, organitzadors i participants en el correfoc.

Per al correfoc Txiqui

■ No es permet l’accés d’adults dins del circuit on es 
desenvoluparà el correfoc amb excepció dels tutors 
acompanyants dels nens que hi vulguin participar. 
■ Només es podrà accedir a l’interior del circuit pels accessos 
autoritzats pels diables. 
■ Els diables txiquis duran a terme el correfoc amb 
l’acompanyament d’un diable adult. 
■ Cal respectar els diables txiquis i totes les instruccions que 
donin els diables adults. 
■ S’utilitzarà pirotècnia infantil durant tot el correfoc.




