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L’(a)phònica es fa gran. Enguany celebra la seva divuitena
edició -tota una majoria d’edat- i ho fa reafirmant-se com la
cita cultural més important de l’any en una ciutat culturalment
ja tan activa com Banyoles i alhora mantenint intacta la seva
singularitat enmig de la miríada de festivals d’estiu catalans,
molts d’ells clònics entre si.
Al costat del Festival de la Veu de Banyoles, de juny a setembre
tindrem d’altres cites que es concentren en el temps i
complementen l’oferta cultural de la temporada estable. Com
ara el festival Nit de Bosc, que compleix vint anys convertit
en l’orgull de Can Puig i en tot un exemple de vida cultural
impulsada des dels barris i les associacions. O el cicle Lletres
al claustre, enguany dedicat al llegat grec. O l’Ethno Catalonia,
convertit en una referència dins el programa Ethno que se
celebra a més quaranta països. I pocs dies després de les
Festes d’Agost -la festa petita, que ja no ho és tant- serà el
torn d’aquest petit gran festival de màgia que és el Troba’m.
Si aquestes són ja cites tradicionals, no passa cada dia
que Banyoles aculli el Congrés Internacional de Joventuts
Musicals. De fet, en els més de 75 anys d’història d’aquesta
organització, considerada per la UNESCO “el moviment
cultural juvenil més important del món”, serà tot just la quarta
vegada que el seu encontre mundial se celebra a l’Estat.

Disseny i maquetació:
Irene Mercader � www.irenemercader.com
Imatge de la portada:
María Monegro, 2020.
L'Alba de Yaissa és l'alba de l'escriptora dominicana Yaissa Jiménez.
Yaissa va créixer a les Minas, un barri de Santo Domingo fundat
pels cimarrones (esclaus rebels). Aquesta pintura representa
com l'escriptora surt del barri en el qual va créixer i amb la seva
escriptura es torna un personatge mitològic, una deessa.
Impressió: Lith Gràfiques

Aquestes i molts més propostes les trobareu recollides en el
present llibret, la portada del qual protagonitza una obra de la
jove artista dominicana resident a Banyoles María Monegro,
en una bona mostra d’aquesta ciutat acollidora i diversa que
som i volem ser.

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
compra anticipada d’entrada, inscripció prèvia o són d’entrada lliure
fins a completar aforament.
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Arts
escèniques
El Teatre Municipal, l'Auditori de l'Ateneu
i La Factoria d'Arts Escèniques acullen la
programació estable d'arts escèniques.

A l'estiu, prenen el relleu d'aquesta programació
diversos festivals, amb el Festival de la Veu de
Banyoles, l'(a)phònica, al capdavant.

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-ne el descompte.
— El Teatre Municipal disposa d’alces per als més menuts.

— Les persones amb mobilitat reduïda tenen espais reservats als nostres equipaments.
— Els gossos d’assistència hi són benvinguts.

— En cas de pèrdua d’algun objecte personal, caldrà adreçar-se a les
taquilles de la sala o al telèfon 972581848.
Venda d'entrades

— Per internet: www.cultura.banyoles.cat

— Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Banyoles (es requereix
demanar cita prèvia).
— Taquilles dels espais de programació (mateix dia de l’espectacle a
partir d’una hora abans de l’inici de la funció).

Informacions i descomptes

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

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

— Els equipaments d’arts escèniques estan adherits al Programa d’Inclusió Social Apropa Cultura, que ofereix avantatges especials per a
col·lectius en risc d’exclusió social. www.apropacultura.cat
— 50 % Descompte per als socis de Joventuts Musicals dels concerts
organitzats per l’entitat, i un 10 % dels concerts de músiques modernes (a determinar per l’organització).

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 per a l'alumnat de l’Aula de Teatre i l’Escola de Música, llevat dels espectacles familiars.
— 15 % Descompte:
—
—
—
—
—
—
—

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

Aquests descomptes no són acumulables.
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Divuitè Festival de la Veu de Banyoles
Del 24 al 26 de juny de 2022
www.aphonica.banyoles.cat

Manu Chao acústic / Joan Miquel Oliver / Birds on a Wire
Rodrigo Laviña y su combo / El Pony Pisador
Xarim Aresté / Anna Ferrer / Cor de Teatre
Marc Parrot i Eva Armisén / Cor Jove Amics de la Unió
Pere Arquillué / Maria Jaume / MuOM / Amorante
Alba Morena / Beatbox Open Banyoles / Música Nua
Deixa’t d’històries! / Antònia Vicens i Antoni Vidal
Exposicions, tallers, tast de concerts i molt més!

02
Descobreix les històries
que s’amaguen rere
les il·lustracions

Entrades i abonaments
a www.aphonica.banyoles.cat
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Divendres 24 de juny
Cor Gran
de l’EMMB

ACTIVITAT PARAL·LELA
CONCERT
18 h / Juanola La Muralla
Gratuït

Cor de Teatre

ACCIÓ 1
18:30 h
Plaça Major
Gratuït

Alba Morena

19 h
Auditori de l’Ateneu de Banyoles
5€/8€

Anna Ferrer

20:15 h
Teatre Municipal de Banyoles
8 € / 11 €

Arar

ACTIVITAT PARAL·LELA
TAST DE CONCERTS
21 h / La Local Cooperativa
Gratuït

Cor de Teatre

ACCIÓ 1
21 h
Plaça Major
Gratuït

Manu Chao
acústic

22 h
Club Natació Banyoles
20 € / 23 €

Xarim Aresté

23:55 h
Juanola La Muralla
Gratuït

Pàg. 9
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Dissabte 25 de juny
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Joan Miquel Oliver

21 h
Auditori de l’Ateneu de Banyoles
11 € / 14 €

23 h
Juanola La Muralla
Gratuït

Escriu la teva història

ACTIVITAT PARAL·LELA
TALLER
11 h / Espai Jove Cal Drac
Gratuït (inscripció prèvia)

Rodrigo Laviña
y su combo

Beatbox

ACTIVITAT PARAL·LELA
TALLER
12 h / Juanola La Muralla
Gratuït (inscripció prèvia)

Diumenge 26 de juny

Surf And Fat

ACTIVITAT PARAL·LELA
TAST DE CONCERTS
12 h / La Porta del Món
Gratuït

Les Eines

ACTIVITAT PARAL·LELA
TALLER
11 h / Ateneu-CMEM de Banyoles
Gratuït (inscripció prèvia)

Cor de Teatre

ACCIÓ 2
12:30 h
Plaça dels Turers
Gratuït

Antònia Vicens
i Antoni Vidal

12 h
Fundació Lluís Coromina-Espai Eat Art
Gratuït

Amorante

13 h
Fundació Lluís Coromina-Espai Eat Art
Gratuït

Marc Parrot
i Eva Armisén

12 h
Claustre del Monestir de Sant Esteve
7 € / 10 €

Agnès Algueró

ACTIVITAT PARAL·LELA
TAST DE CONCERTS
16:30 h / Golafreria Artesana Janeret
Gratuït

Cor de Teatre

ACCIÓ 3
13 h
Plaça Major
Gratuït

Maria Jaume

17:30 h
Claustre del Monestir de Sant Esteve
8 € / 11 €

Remei de Ca la Fresca

ACTIVITAT PARAL·LELA
TAST DE CONCERTS
13 h / Can Pericus
Gratuït

Cor de Teatre

ACCIÓ 2
18:30 h
Plaça dels Turers
Gratuït

MuOM

17 h
Monestir de Sant Esteve
8 € / 11 €

Beatbox Open Banyoles

18:30 h
Juanola La Muralla
Gratuït

Música Nua

18 h
Claustre del Monestir de Sant Esteve
8 € / 11 €

Pere Arquillué

19 h
Teatre Municipal de Banyoles
8 € / 11 €

Deixa’t d’històries!

19 h
Plaça del Teatre
Gratuït

Cor de Teatre

ACCIÓ 2
20:15 h
Plaça dels Turers
Gratuït

Cor Jove Amics
de la Unió

20 h
Auditori de l’Ateneu de Banyoles
8 € / 11 €

Pàg. 11
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Cor de Teatre

ACCIÓ 3
20 h
Plaça Major
Gratuït

Birds on a Wire

21:15 h
Teatre Municipal de Banyoles
10 € / 13 €

El Pony Pisador

22:30 h
Juanola La Muralla
Gratuït

Cultura Banyoles | (a)phònica. Festival de la Veu de Banyoles
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Més activitats
L’(a)phònica
en cartells

ACTIVITAT PARAL·LELA
EXPOSICIÓ
Del dimecres 1 al dijous 30 de juny
Can Pons / Gratuït

Sergi Estella

ACTIVITAT PARAL·LELA
CONCERT
Dissabte 11 de juny / 12 h
La Volta #41 (Girona) / Gratuït

(a) 2022

ACTIVITAT PARAL·LELA
EXPOSICIÓ
Del dilluns 13 al dijous 30 de juny
Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany / Gratuït

Dibuix en directe

ACTIVITAT PARAL·LELA
EXPOSICIÓ
Del divendres 17 al diumenge 26 de juny
Llotja del Tint / Gratuït

Trobada
de cantaires

ACTIVITAT PARAL·LELA
CONCERT
Diumenge 19 de juny / 18:30 h
Local social de Vilafreser (Vilademuls) / Gratuït

97 Onzas

ACTIVITAT PARAL·LELA
TAST DE CONCERTS
Dimarts 21 de juny / 21 h
Set Cafè / Gratuït

Lia Sampai

ACTIVITAT PARAL·LELA
TAST DE CONCERTS
Dimecres 22 de juny / 21 h
Ca la Flora / Gratuït

Manu Chao acústic
CONCERT EL CHAPULÍN SOLO.
MANU CHAO ACÚSTIC

Divendres 24 de juny - 22 h
Club Natació Banyoles
20 € anticipada - 23 € taquilla

Organitza:

Producció executiva:

Amb el patrocini de:

Amb el suport de:
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Ethno Catalonia

L’Ethno Catalonia és una residència i festival de folk internacional
per a músics (professionals o aficionats) de tot el planeta amb
passió per la música folk, tradicional i les músiques del món i
que vulguin col·laborar, assajar i actuar en una gira de concerts.

Diumenge 24 juliol / 19 h / Auditori de l'Ateneu
CANT CORAL / Taquilla inversa

Cor Kumbalawé

El Cor Kumbalawé és un projecte dirigit a infants de centres socioeducatius de Banyoles que pretén proporcionar-los formació
d’expressió vocal i corporal tot fomentant el gust per la música, el
moviment, l’autoestima i el treball en grup.

Pàg. 14
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Dijous 28 juliol / 21:30 h / Escenari Ateneu (Plaça Major)
MÚSIQUES DEL MÓN / Gratuït

Ethno Catalonia
Concert per confirmar.

Un dels escenaris principals i més representatius de l'Ethno en la
seva vessant de festival és l'Escenari Ateneu, que s'ubica davant
de l'Ateneu - CMEM a la plaça Major. Enguany s'hi podran escoltar
tres propostes els dies 28, 29 i 30 de juliol.

Divendres 29 juliol / 21 h / Escenari Ateneu (Plaça Major)
CANÇÓ D'AUTOR / Gratuït

Laura Esparza
i Carlos Esteban

Aquest duet valencià transmet força i sensibilitat a parts iguals.
El seu estil íntim i personal integra pinzellades electròniques amb
harmonies i melodies més tradicionals a partir de la guitarra i la
veu. Guanyadors del Concurs Sons de la Mediterrània.

Dimarts 26 juliol / 21 h / Banys vells
MÚSIQUES DEL MÓN / Gratuït

Dissabte 30 juliol / 21 h / Escenari Ateneu (Plaça Major)
MÚSIQUES DEL MÓN / Gratuït

Els músics participants de l’Ethno Catalonia oferiran un tastet de
cadascuna de les seves respectives tradicions musicals. Petites
actuacions individuals o de conjunts que s’aniran entrellaçant per
a donar a conèixer les músiques més diverses.

La Troupe és una banda de sis músics catalans nascuda amb el
neguit i les ganes de fer ballar tothom. Melodies ballables i lletres
fresques que recuperen el so característic del mestissatge dels 90
barrejat amb les tradicions, la terra i el ball.

Dimecres 27 juliol / 21 h / Església del Monestir de Banyoles
FOLK D'AUTOR / Gratuït

Diumenge 31 juliol / 21 h / Auditori de l'Ateneu
MÚSIQUES DEL MÓN / Gratuït

Mar Grimalt és una de les veus més prometedores de les Illes Balears. Després de guanyar la 14a edició del Concurs Sons de la Mediterrània ha portat el seu projecte intimista, subtil i càlid al Festival
Tradicionàrius i al Barnasants.

En el tradicional i sempre emocionant concert de cloenda del festival, l'orquestra multiètnica integrada pels músics participants a la
residència Ethno Catalonia interpretarà un repertori que inclou tot
tipus de tradicions musicals i que promet emocions fortes.

Concerts individuals Ethno

Mar Grimalt

La Troupe

Ethno Orchestra

Pàg. 15
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Altres activitats

Dissabte 18 i diumenge 19 juny / La Factoria d'Arts Escèniques
CIRC / 3 €

Espectacles de final de curs
d'Un Salt al Circ

Vine a viure l'espectacle de Circ que els infants i joves de l'Associació cultural "Un Salt al Circ" porten preparant durant el curs. Un
espectacle carregat d'emocions il·lusió per compartir en família i
pels amants de la cultura del circ. Us hi esperem de cap per avall o
a dalt d'un trapezi!

Dimarts 12 juliol / 21 h / Teatre Municipal
MÚSICA CLÀSSICA I HUMOR / 7 €

Desconcerto

amb Jordi Purtí i Orthemis
Tal com ja va fer amb l’espectacle Concerto a Tempo d’Umore, l’orquestra Orthemises proposa endinsar al gran públic en la música
clàssica a través d’una experiència única. Música i humor gestual
en un concert teatral dirigit, pensat i adequat per a tots els públics,
tant els amants de la música com els que creuen que desconeixen
els clàssics.

Dimarts 12 juliol i dimecres 13 juliol / de 10 h a 17 h
Auditori de l’Ateneu / CONGRÉS / Quota d’inscripció

The JMI Global

Jeunesses Musicales International (Joventuts Musicals) celebra
cada quatre anys un congrés on es reuneixen especialistes d’arreu per debatre sobre els principals temes i reptes d’actualitat en
el món de la música. Dues intenses jornades de xerrades, debats
i macroconcerts que per primer cop en els 75 anys d’història de
JMI se celebrarà a l’Estat.

SUMMER OF FOLK
24 JULIOL - 1 AGOST 2022
BANYOLES
RESIDÈNCIA I FESTIVAL
FOLK INTERNACIONAL.
ETHNO.CAT

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.

Cultura Banyoles | Biblioteca

Horari Biblioteca

Pàg. 19

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.
Biblioteca tancada

— Dijous 23 de juny (tarda)

— Setmana del 15 al 21 d'agost
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 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.
Ens trobareu a

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 Caseta de Fusta per oferir als banyistes
lectures i activitats a l'entorn natural de l'estany.

Dijous 7 juliol / 11 h / Caseta de Fusta
HORA DEL CONTE / Gratuït

Contes d'arreu del món
A càrrec de Joan de Boer
Vine a descobrir els contes de diferents pobles d'arreu: indis, esquimals, hindús, xinesos... Una volta al món dels contes de la mà
de Joan de Boer.

Dijous 14 juliol / 11 h / Caseta de Fusta
HORA DEL CONTE / Gratuït

Contes de la lluna i el sol
A càrrec de Gra de Sorra
Hi ha tants contes que parlen de la Lluna i el Sol que costa fer-ne
una tria. N'hi ha per a tots els gustos, històries que passen de dia
i altres de nit.

Dijous 21 juliol / 11 h / Caseta de Fusta
HORA DEL CONTE / Gratuït

A l'estiu tota cuca viu
A càrrec de Meri Yanes
Què millor que passar una estona escoltant contes refrescants,
sota l'ombra d'un arbre, a la zona de bany de la Caseta de fusta? Qui
no s'ha imaginat mai ser un pirata o viatjar pel món amb un globus?

Pàg. 20

Cultura Banyoles | Biblioteca

Dijous 28 juliol / 11 h / Caseta de Fusta
TALLER / Gratuït

Taller: juguem el conte
A càrrec de Mariona Canals
A partir de la narració d'un bonic conte sobre el bosc, convidem a
grans i petits a jugar-hi. Amb peces soltes i elements naturals ens
endinsarem en un món de joc i fantasia.

Pàg. 21
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Club de lectura

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

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

Quan la música ho és tot
D'Haruki Murakami i Seiji Ozawa
En aquest llibre formidable, Murakami es reuneix amb el gran director d'orquestra Seiji Ozawa per un seguit de converses entorn de la
seva passió compartida, la música.
Conductor: Albert Torrescasana, traductor i professor

Dijous 16 juny / 17 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA INFANTIL / Gratuït

L'Amy i la biblioteca secreta
d'Alan Gratz
Quan l'Amy s'adreça a la biblioteca de l'escola per recollir el seu llibre favorit, s'adona que no és al seu lloc. D'entrada pensa que potser l'ha agafat una altra persona, però la bilbiotecària li explica que
l'han retirat perquè s'ha considerat que és inapropiat per a l'escola.
Conductor: Xavi Garcia, bibliotecari

Dijous 30 juny / 20 h / Biblioteca Comarcal
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS / Gratuït

Lord of the Flies
By William Golding

At the dawn of the next world war, a plane crashes on an uncharted island, stranding a group of schoolboys. At first, with no
adult supervision, their freedom is something to celebrate. This
far from civilitazion they can do anything they want.
Moderator: Matthew Tree, writter in English and Catalan

Pàg. 22
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Lletres al claustre.

Grècia i l’origen de la literatura europea. La tercera edició del
cicle Lletres al claustre s’endinsa en les expressions arcaiques
del món grec com a origen de la nostra civilització.
Presentadors: Francesc Morfulleda i Anna Torrent

Dimarts 5 juliol / 20 h / Claustre del Monestir
CONFERÈNCIA / Gratuït

La saviesa arcaica
A càrrec de Sergi Grau, filòleg

La saviesa occidental s'inicià a Grècia amb els "pensadors presocràctics". Entre finals del segle VII i principis del V autors com
Tales, Pitàgoras, Heràclit o Parmènides formularan les preguntes
bàsiques a les quals tota la filosofia posterior intentarà respondre.

Dimarts 12 juliol / 20 h / Claustre del Monestir
CONFERÈNCIA / Gratuït

Homer i la saga de Troia
A càrrec de Jaume Pòrtulas, filòleg
Potser cap poeta en tota la història de la literatura ha tingut la influència d’Homer. D’aquesta figura misteriosa, però cabdal, en parlarà un dels seus màxims especialistes, Jaume Pòrtulas, autor d’una
excepcional Introducció a la Ilíada.

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

Safo en el siglo XXI:
una clásica viva

A càrrec d'Aurora Luque, filòloga, poeta i traductora
La poesia de Safo, tan fragmentària en la seva conservació com intensa i plena en la seva potència lírica, diu cada vegada més coses
a més gent. D’aquesta, la primera escriptora europea, en parlarà la
prestigiosa poeta almerienca Aurora Luque.

Pàg. 24
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Dimarts 26 juliol / 20 h / Claustre del Monestir
CONFERÈNCIA / Gratuït

El naixement de la tragèdia
A càrrec de Raül Garrigasait, escriptor,
traductor i hel·lenista
La tragèdia és un gènere exclusiu d’Occident que tracta els principals problemes humans amb radicalitat. El novel·lista i traductor
Raül Garrigasait, ens endinsarà en els seus orígens i fonaments incidint molt especialment en el seu primer gran representant, Èsquil.
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Exposicions documentals

Concursos

Dimarts 13 juny � Dimecres 30 juny / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ DOCUMENTAL / Gratuït

Mensual / Biblioteca Comarcal
CONCURS / Gratuït

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

Qui l'encerta l'endevina!

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

(a)phònica 2022

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 13 juny � Dimecres 30 juny / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ DOCUMENTAL / Gratuït

Grècia i l'origen de la
literatura europea

Es podria dir que tota la cultura occidental són meres notes a peu
de pàgina de la cultura grega. La tercera edició del cicle Lletres
al claustre s’endinsa en les expressions arcaiques de l’èpica, la
lírica, la filosofia i la tragèdia gregues com a orígens de la nostra
civilització.

Divendres 1 juliol � Dijous 15 setembre / Biblioteca Comarcal
EXPOSICIÓ DOCUMENTAL / Gratuït

Lectures refrescants a l'estiu
Propostes per gaudir durant l'estiu: novel·les i guies de viatge,
llibres de manualitats, pel·lícules clàssiques, assaig divulgatiu, llibres d'excursionisme, material per aprendre idiomes i molt més.

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.

L'endevinalla de la Rita
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.

Pàg. 27

Altres activitats

Pàg. 28
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CASAL D’ESTIU Pàg. 29
DELS MUSEUS

JUGA!

MUSEUS DE BANYOLES

juny � setembre 2022

AQUEST ESTIU: NO HO DEIXAREM DE FER!

ELS MUSEUS EN JOC!
(del 27 de juny a l’1 de juliol)

Juliol � Agost / Biblioteca Comarcal
JOCS DE TAULA / Gratuït

JUGA AMB L’AIGUA I LA TERRA

Jocs de taula a la biblioteca

(del 4 al 8 de juliol)

Durant els mesos de juliol i agost trobareu a l'espai infantil de la
Biblioteca un munt de jocs de taula per jugar amb els amics o la família. Jocs per a desenvolupar l'enginy, ampliar els coneixements i
descobrir noves maneres de passar-s'ho bé.

JOCS DEL PASSAT I DEL FUTUR
(de l’11 al 15 de juliol)

JOCS I AVENTURES
(del 18 al 22 de juliol)

JOCS BESTIALS!

EOG_22

(del 25 al 29 de juliol)

Edat: De 1r a 6è de primària. Horari: de 9.00h a 13.00h
Lloc de realització: Parc Neolític de la Draga / El Tint (dies puntuals)
Preu: 50 € per setmana

Informació i inscripcions
a partir del 9 de maig: www.museusdebanyoles.cat
ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

ES
PL AC ES
TAD
LIMI
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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. 31

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.

www.museusdebanyoles.cat
@museusbanyoles

juny � setembre 2022
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Exposicions

Activitats divulgatives

Dissabte 18 juny � Diumenge 11 setembre / Museu Darder
EXPOSICIÓ / Gratuït

Divendres 17 juny, 22 juliol i 26 agost
22 h / Monestir de Sant Esteve / VISITA GUIADA / 4 €*

Paisatges meteorològics

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?

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.

XX Concurs de Fotografia
de la natura

Exposició de les millors fotografies presentades en la darrera convocatòria del concurs.

Inauguració i lliurament de premis: dia 17 de juny, a les 8 del vespre.
Després del lliurament de premis, s’oferirà un refrigeri als assistents.

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

Dissabte 18 juny i diumenge 19 juny
VISITA GUIADA / Gratuït

Jornades Europees
d'Arqueologia
Des del 2010 el Ministeri de Cultura francès impulsa unes Jornades d’Arqueologia a les quals s’hi han sumat diversos països. Els
Museus de Banyoles també celebren aquestes Jornades Europees
d’Arqueologia amb dues activitats: Vilauba en 3D (dissabte, 17 h) i
Visita al Parc Neolític de la Draga (diumenge, 11:30 h).

Dissabtes 18 juny i 16 juliol; Diumenge 21 agost
11:30 h / Museu Darder / VISITA TEATRALITZADA / Gratuït

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.
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Dissabtes 25 juny, 30 juliol i 27 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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Diumenges 3 juliol i 7 agost
11 h / Camp de futbol de Banyoles / VISITA GUIADA / 4 €*

Entrem al laboratori 		
de nàiades
Visitarem les instal·lacions del laboratori de cria de nàiades del
Consorci de l’Estany, on coneixerem quina tasca s’hi du a terme
i perquè és important. Ens centrarem en conèixer el cicle de vida
de les nàiades i, a través d’elles, la biodiversitat de l’ecosistema.
*Majors de 65 anys = 2,5 € / Menors de 6 anys = entrada gratuïta

Dissabte 25 juny i diumenge 4 setembre
11 h / Museu Darder / ACTIVITAT FAMILIAR / 4 €*

Dissabtes 9 juliol i 13 agost / 18 h Dissabte 10 setembre / 17 h
Vil·la romana de Vilauba / VISITA GUIADA / 4 €*

Vine amb família i descobrirem a través de l’observació moltes coses dels mamífers de les nostres contrades. A l’Espai Darder, coneixerem mamífers de terres molt llunyanes. A més, te n’enduràs
una petita part...

Entrem a la vil·la romana

Investiguem els mamífers
*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

26 juny. 2, 10, 17, 23 i 31 juliol. 3 i 11 setembre / 11:30 h
6, 14, 20 i 28 agost / 10 h i 11:30 h
Parc Neolític de la Draga / VISITA GUIADA / 4 €*

Visita al Parc Neolític

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

Dissabte 16 juliol / 18 h Dissabte 20 agost / 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

Divendres 1 juliol i 12 agost
18 h / Museu Darder i Estany / ACTIVITAT FAMILIAR / 5 €

Dissabte 23 juliol i dilluns 15 agost
18 h / Banys vells / VISITA GUIADA / 4 €*

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.

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.

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 24 juliol / 11:30 h / Monestir de Sant Esteve
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït

Dimarts 16 agost / Museu Darder
JORNADA DE PORTES OBERTES / Gratuït

Conte amb titelles

Els Museus de Banyoles també estan de festa i obren les seves
portes a tothom que els vulgui visitar.

L'abat Bonitus
i les seves històries

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.

Portes obertes als Museus
de Banyoles
Museu Arqueològic tancat per reformes.

Dissabte 6 agost / 17 h Dissabte 10 setembre / 11 h
Museu Darder / VISITA GUIADA / 4 €*

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

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

Conte amb titelles

Visita guiada al Museu Darder

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

Diumenge 7 agost i dissabte 3 setembre
19 h / Vil·la romana de Vilauba / VISITA TEATRALITZADA / 5 €

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.

Dissabte 13 agost / 11:30 h / Plaça de la Font
ACTIVITAT FAMILIAR / Gratuït

El joc #DeBanyoles

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

En Blauet i el Follet
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.
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Espai
expositiu
municipal
Can Tarradas
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.
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Horaris

Ens trobareu a

De dilluns a divendres, de 9 h a 20 h
(només quan hi ha exposicions en curs)
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 Pompidou el 2020 i el Museu del Disseny el 2021.
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Arxiu
Comarcal
del Pla
de l'Estany
L'arxiu desenvolupa la doble funció d'Arxiu
Comarcal del Pla de l'Estany i Arxiu Municipal
de Banyoles. Custodia i posa a disposició del
públic una rica varietat de patrimoni documental
que ens il·lustra sobre la societat, l'economia i la
història de Banyoles i comarca.
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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*

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.
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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Diumenge 11 setembre / 12 h / Arxiu Comarcal
CONFERÈNCIA / Gratuït

Conspiració contra Catalunya
A càrrec de Stefano Cingolani
Cingolani és un dels autors de Pseudohistòria a Catalunya, obra
col·lectiva que pretén denunciar, des del rigor historiogràfic, els
usos i abusos que es fan de la nostra història. La conferència posarà de relleu aquesta manipulació interessada del passat, tant
per part de l’espanyolisme com de l'Institut Nova Història.

Núm.

23

Les pesqueres de l’estany de Banyoles
de Jeroni Moner Codina

Les pesqueres de l’estany conformen un conjunt arquitectònic molt divers que és indestriable de la imatge que
hom té de l’estany de Banyoles. Malgrat ser doncs un element tan important de l’imaginari i el patrimoni banyolí
mai fins ara se li havia dedicat un estudi monogràfic en profunditat.
L’arquitecte Jeroni Moner va estudiar durant dècades aquest element patrimonial. Les pesqueres de l’estany de
Banyoles és el resultat pòstum d’aquesta llarga investigació, una obra amb moltes dades inèdites on s’hi expliquen
les especificitats úniques de la seva construcció, l’evolució històrica i arquitectònica, l’interès social i el procés pel
qual han esdevingut un símbol de la ciutat de Banyoles.
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Ateneu
� CMEM

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.

Escola Municipal de Música
de Banyoles

— Oferta formativa

Pla d’estudis reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat 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 guitarres, Cors, Cambres i Combos.

Altres serveis Ateneu – CMEM

Horari d'atenció al públic

Ens trobareu a

— Cursos formatius adreçats a la ciutadania
— Lloguer d’aules i espais per a entitats
— 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

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

www.emmb.banyoles.cat
@emmbanyoles
@emmbanyoles
@emmbanyoles
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Activitats EMMB

A banda del vessant formatiu, l’EMMB organitza audicions,
concerts, colònies, intercanvis i trobades, amb la participació de
l’alumnat, del professorat i de músics convidats. Això fa de l’EMMB
un agent involucrat amb l’entorn social i cultural de Banyoles. No
obstant, els mesos d’estiu l’activitat canvia oferint els tradicionals
concerts de final de curs i un casal d’estiu d’arts escèniques.
Dijous 16 juny � Dimecres 22 juny
Auditori de l'Ateneu i Plaça Major
CONCERTS FINAL DE CURS / Gratuït

Concerts de final de curs
de l'EMMB
Al llarg d'una setmana de juny els alumnes de l'EMMB realitzaran
diversos concerts a diferents espais de la ciutat per a oferir una
mostra del repertori que han anat treballant al llarg del curs.

Divendres 24 juny / 18 h / Juanola La Muralla
Gratuït

Un viatge per la història
del rock
El Cor Gran de l’EMMB, format per uns quaranta nens i nenes d’11
i 12 anys, oferiran un recorregut musical a través de temes tan
coneguts com "Tutti frutti", de Little Richard, o "She Loves You", de
The Beatles, passant per Pink Floyd, Guns N’Roses i Nirvana.

Fins el 15 de setembre
INSCRIPCIONS

Inscripcions a l'EMMB
curs 2022-2023
Inscripcions obertes al proper curs de l'Escola de Música de Banyoles a través del web https://emmb.banyoles.cat

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

Cultura Banyoles | Aula de Teatre

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

Oferta formativa

— Formació estable

Formació teatral amb cursos regulars que comprenen des de primer
de primària fins a batxillerat i cicles formatius així com adults i que té
en compte las necessitats educatives de cada alumne. S’estructura
en els següents cursos:
—
—
—
—
—
—
—

Horari d’atenció al públic
Ens trobareu a
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T0 (primer i segon de primària)
T1 (tercer i quart de primària)
T2 (cinquè i sisè de primària)
T3 (primer i segon d’ESO)
T4 (tercer i quart d’ESO)
T5 (batxillerat i cicles formatius)
TAdults (adults majors de 18 anys)

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

Festes
i Cultura
Popular
L'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

Cultura Banyoles | Festes i Cultura Popular

Ens trobareu a

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

Comissió de la Festa Major de Banyoles
somsfestesbanyoles@gmail.com
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Cultura Banyoles | Festes i Cultura Popular

Divendres 17 i dissabte18 juny / Bosc de Can Puig
MÚSICA / Gratuït

Dijous 14, 21 i 27 juliol i 4 i 11 agost / Plaça Major
SARDANES / Gratuït

Nit de Bosc és un festival creat i produït per joves del barri de Can
Puig amb ganes de fugir de les festes comercials creant un festival de grups banyolins i emergents. Aquest any celebren el vintè
aniversari i volen celebrar-ho amb una bona festa, per això us conviden a tots a venir-hi!

7 sardanes de 7 tirades. Cada dijous de juliol El Foment de la Sardana organitza una ballada de sardanes a la Plaça Major. Les cobles actuants estaran formades per alumnes d'escoles de cobla
excepte el dijous 11 d'agost que per tancar el cicle de Sardanes a
la fresca actuarà la Cobla Ciutat de Girona.

Dijous 23 juny / Plaça Miquel Boix
FESTES

Dissabte 16 juliol / 19 h / Barri de La Farga
FESTES / Gratuït

La Diada de Sant Joan se celebra a Banyoles de la mà de l'entitat
Gàrgoles de Foc. La Flama del Canigó arriba a la ciutat gràcies al
Centre Excusursionista. A partir de les 19 h es faran actes culturals
i l'encesa de la foguera. Tot seguit, sopar popular i concerts.

Jornada cultural del barri de la Farga al voltant de l'īd al-aḍḥà, la
festa del sacrifici, també coneguda popularment com a festa del
xai. Inclou diverses activitats i manifestacions culturals i està organitzada pels joves de l’entitat banyolina Humbane Jiké en conveni
amb l’Ajuntament de Banyoles.

Dissabte 2 juliol / De 14 h a 22 h
Estany de Banyoles (davant de l'Estadi Miquel Coromina)
SARDANES / Gratuït

Dijous 11 agost � Dimarts 16 agost
Diversos espais de la ciutat / FESTES / Gratuït

Nit de Bosc

Revetlla de Sant Joan

70è Aplec de la Sardana

Sardanes a la fresca

Festa del Xai

Festes d'Agost 2022

Cada any des de 1934, el primer cap de setmana de juliol se celebra l’Aplec de la Sardana de Banyoles. Una festa popular que
s'ha mantingut vigent al llarg de varies generacionsde la mà d'El
Foment de la Sardana.

Les festes de la Mare de Déu d’Agost inclouen actes de tot tipus
a diversos espais de la ciutat i de tot tipus, com el tradicional
correfoc de les Gàrgoles de Foc, els concerts a la plaça Major,
la cercavila de gegants i capgrossos, entre d’altres. En total una
cinquantena d’actes per a tots els gustos i públics.

Dissabte 9 juliol / La Muralla
BALLS FOLKLÒRICS / Gratuït

Divendres 2 setembre � Diumenge 4 setembre
MÀGIA

Festival nascut l'any 1995 que de forma ininterrompuda ha intentat acostar a la comarca del Pla de l'Estany el folklore d'altres indrets de la nostra geografia i d'arreu del món.

Festival de màgia al carrer

28è Festival Folklòric
Organitzat pel Foment de la Sardana de Banyoles.

Troba'm

Com cada any, ens visiten alguns dels mags més rellevants a nivell
nacional i internacional per mostrar-nos les seves propostes. Enguany gaudiràs de l'espectacle de màgia més petit del món, d'una
obra única on la màgia té lloc a la foscor i d'una gala amb el millor
de les noves generacions de mags a nivell mundial.
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Organigrama de l'Àrea de serveis a les persones. Cultura, patrimoni cultural i festes
Regidor de Cultura i Patrimoni Cultural
Miquel Cuenca
Àrea de Cultura i Festes
Mireia Llorens
Íngrid Calpe
Xavier Casadevall
Jordina Marco
Cristina Mas
Eva Coll
Serveis tècnics - Punt de Fuga
Marc Paneque
Lluís Nadal
August Viladomat
Arnau Nadal
Valentín Sanz
Jose Montilla
Neus Masó
Albert Costa
Berta Gratacós
Mireia Pairó
Edith Vallespín
Sandra Moradell
Alba Rost
Ariadna Jimenez
Biblioteca Comarcal
Eva Martí
Xavi Garcia
Sílvia López
Marta Bramon

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 González
Elvira Guardiola
Laia Guillamon
Mar Medinyà
Oriol Masó
Sílvia Rodríguez
Anna Torrent
Joshua Viladomat
Arxiu Comarcal
Núria Batllem
Josep Grabuleda
Carme Vizcaíno
Aula de Teatre
Genís Casals
Tere Solà
Paula Vilagran
Belín Boix
Andrea Portella
Berta Camps
Núria Corominas
Albert Olivas
Laura Masmiquel
Joan Gómez

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

Equip docent
Núria Abulí
San Atencia
Edgar Casellas
Xavi Constans
Pau Cullell
Maria de Palol
Josep Farràs
Isabel Font
Ultano Gómez
Montse Jaén
Daniel Jané
Jordi Llongarriu
Andrea Mamelli
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

EL 77è

GLOBAL + AGA 2022

12-15 JUL // BANYOLES
Ritmes de Resiliència
Banyoles acull aquest estiu The JMI
Global, el Congrés Internacional de
Joventuts Musicals, considerat per
la UNESCO “el moviment cultural
juvenil més important del món”.

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

Amb el suport de:

www.cultura.banyoles.cat

