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Activitats de descoberta Activitats familiars Activitats esportives Visites teatralitzades



DILLUNS 01    11:00 En Blauet i els deu secrets. O�cina de Turisme de l’Estany.

DISSABTE 06    10:30 Descobreix l’estany en caiac. Porta d'entrada del Club Natació Banyoles davant la terrassa bar 

DISSABTE 06    17:00 Banyoles medieval: del carrer al campanar. Museu Arqueològic de Banyoles.

DIUMENGE 07     11:00 Ruta amb kangooJumps i descoberta de la torre-mirador. Gimnàs Triops (c/ Dr. Mascaró, 23).

DISSABTE 13     17:00 Entrem a la vil·la romana de Vilauba. Vil·la Romana de Vilauba (Camós).

DISSABTE 13     11:00 Fes créixer el petit artista a càrrec de Gonzalo Tabuenca. O�cina de Turisme de l’Estany.

DIUMENGE 14      10:30 Excursió a Puig Clarà. Casa de Colònies el Vilà.

DIUMENGE 14     11:00 En Blauet i el retorn dels aiguamolls. Can Morgat (zona aparcament).

DIJOUS 18     10:30 Dia internacional dels museus. Museus de Banyoles.

DISSABTE 20     11:00 Tallers infantils de la Fira Gartstròmia: Una primavera de bona pasta. Plaça Major.

DISSABTE 20     17:00 Tallers infantils de la Fira Gartstròmia: Taller �oral. Plaça Major.

DISSABTE 20     17:00 Banyoles medieval: del carrer al campanar. Museu Arqueològic de Banyoles.

DISSABTE 20     18:00 Espectacle teatre CorRoc. Museu Darder de Banyoles.

Maig
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NOVA
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DISSABTE 20      20:00  Espectacle teatre CorRoc. Museu Darder de Banyoles.

DIUMENGE 21      11:00  Tallers infantils de la Fira Gartstròmia i Exposició de �ors: L’art de l’hort. Plaça Major.

DIUMENGE 21      12:00  Espectacle teatre CorRoc. Museu Darder de Banyoles.

DIUMENGE 21      17:00  Tallers infantils de la Fira Gartstròmia i Exposició de Flors: Taller �oral. Plaça Major.

DIUMENGE 21      17:00  Espectacle teatre CorRoc. Museu Darder de Banyoles.

DISSABTE 27      10:00  Descobreix els secrets del triatló amb Marcel Zamora. Club Natació Banyoles.

DISSABTE 27      11:00  En Blauet i el Follet (conte de titelles). Museu Darder de Banyoles.

DISSABTE 27      11-13h  Matins Verds: viu la primavera. Escola de Natura.

DIUMENGE 28      11:00  Des de la Tirona, juguem en família! O�cina de Turisme de l’Estany.

DISSABTE 03      11:00 La llegenda del drac de Banyoles (conte de titelles). Escola de Natura.

DISSABTE 03      11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 03      17:00 Anem al museu amb el Sr. Darder. Visita teatralitzada. Museu Darder.

DIUMENGE 04      11:30 Visita guiada al jaciment neolític de la Draga i demostració d’activitats neolítiques. Entrada del Parc Neolític.

DIUMENGE 04      11:00 Tir amb arc al Parc de la Draga. Quiosc del Parc de la Draga.

DISSABTE 10      11-13h Matins Verds: un cranc americà a l’estany!. Escola de Natura.

DISSABTE 10      11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 10      17:00 Entrem a la vil·la romana de Vilauba. Vil·la romana de Vil·lauba (Camós).
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DIUMENGE 11     10:30 Descobreix l’estany en caiac. Club Natació Banyoles.

DIUMENGE 11     11:00 La llegenda de les Goges. Titelles i taller. Aparcament de les Estunes.

DIUMENGE 11     11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 17     11:00 Fes créixer el petit artista a càrrec de Gonzalo Tabuenca. O�cina de Turisme de l’Estany.

DISSABTE 17     17:00 Anem al museu amb el Sr. Darder (visita teatralitzada). Museu Darder de Banyoles.

DIUMENGE 18     10:30 Seguint el rastre de la llúdriga. Escola de Natura.

DIUMENGE 18     11:00 Exploradors de l’estany. Museu Darder de Banyoles.

DIUMENGE 18     11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DIMARTS 20     16:30 La Draga, un jaciment únic a Europa. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DIJOUS 22     16:30 La Draga, un jaciment únic a Europa. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 24     11:00 La llegenda d’en Morgat (conte de titelles). Escola de Natura.

DISSABTE 24     11:00 DragonBoat, les barques del drac de Banyoles. Club Natació Banyoles.

DISSABTE 24     11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 24     17:00 Activitat familiar: avui fem de neolítics. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DIUMENGE 25     11:00 Viu l’experiència del paper artesanal. Molí de la Farga (C/ Concòrdia de les aigües de l'Estany núm. 1).

DIUMENGE 25     11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DIMARTS 27     16:30 La Draga, un jaciment únic a Europa. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DIJOUS 29     16:30 La Draga, un jaciment únic a Europa. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

TOTS ELS DIES          11:00 Escultures a cel obert. Aparcament del Bosc de Can Ginebreda. 

DISSABTE 01     11:00 Gimcana aquàtica a la caseta de fusta. Caseta de Fusta.

DISSABTE 01     11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 01     19:00 Nuptialis (visita teatralitzada). Vil·la Romana de Vilauba (Camós).

DIUMENGE 02     11:00 Caiac per les ribes de l’estany de Porqueres. Club Natació de Banyoles.

DIUMENGE 02     11:30 Visita guiada al jaciment neolític de la Draga i demostració d’activitats neolítiques. Entrada del Parc Neolític.

DIIMARTS 04     16:30 La Draga, un jaciment únic a Europa. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DIJOUS 06     16:30 La Draga, un jaciment únic a Europa. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DIVENDRES 07     20:00 Que arriba l’abat! (Visita teatralitzada). Cal Moliner (Plaça Major, 38).

DISSABTE 08     10:30 Fem memòria dels o�cis antics. 1ª part. Inici del Rec Major, al costat dels Banys Vells.

DISSABTE 08     11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 08     12:00 Fem memòria dels o�cis antics. 2ª part. Molí de la Farga (C/ Concòrdia de les aigües de l'Estany núm. 1).

DISSABTE 08     18:00 Entrem a la vil·la romana de Vilauba. Vil·la Romana de Vilauba (Camós).
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DIUMENGE 09      11:00 Ruta d’orientació familiar per l’estany i el Barri Vell. O�cina de Turisme de l’Estany. 

DIUMENGE 09      11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DIVENDRES 14       20:00 Els tresors de les aloges (visita teatralitzada). O�cina de Turisme de l’Estany. 

DISSABTE 15       10:30 Caiac a l’estany. Club Natació Banyoles.

DISSABTE 15       11:00 Gimcana aquàtica a la caseta de fusta. Caseta de Fusta.

DISSABTE 15       11-13h Matins Verds: matí cientí�c a la Puda. Escola de Natura.

DISSABTE 15       11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 15       18:00 Banyoles medieval: del carrer al campanar. Museu Arqueològic de Banyoles.

DIUMENGE 16       11:00 L’enigma del bosc de les Goges. Aparcament de les Estunes.

DIUMENGE 16       11:00 La ruta dels recs. Inici del rec Major, al costat dels Banys Vells. 

DIUMENGE 16       11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DIVENDRES 21       20:00 Que arriba l’abat! (visita teatralitzada) Cal Moliner (Plaça Major, 38).

DISSABTE 22       11:00 La ruta dels recs. Inici del rec Major, al costat dels Banys Vells. 

DISSABTE 22       11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DIUMENGE 23       17:00 Joc “entre la pedra i l’aigua” dinamitzat. Cal Moliner (Plaça Major, 38) 

DIUMENGE 23       11:00 Viu l’experiència del paper artesanal. Molí de la Farga (C/ Concòrdia de les aigües de l'Estany núm. 1)

DIUMENGE 23       11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DIVENDRES 28       20:00 Els tresors de les aloges (visita teatralitzada). O�cina de Turisme de l’Estany. 

DISSABTE 29       11:00 La Llegenda del drac de Banyoles (conte de titelles). Escola de Natura.

DISSABTE 29       11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 29       17:00 Activitat familiar: avui fem de neolítics. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DIUMENGE 30       10:30 Caiac a l’estany. Club Natació Banyoles. 

DIUMENGE 30       11:00 Tir amb arc al Parc de la Draga. Quiosc del Parc de la Draga.

DIUMENGE 30       11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

TOTS ELS DIES           11:00 Escultures a cel obert. Aparcament del Bosc de Can Ginebreda.

DIVENDRES 04       20:00 Que arriba l’abat! (visita teatralitzada). Cal Moliner (Plaça Major, 38).

DISSABTE 05      11:00 Gimcana aquàtica a la caseta de fusta. Caseta de Fusta.

DISSABTE 05      11:00 La ruta dels recs. Inici del rec Major, al costat dels Banys Vells. 

DISSABTE 05      11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 05      19:00 Nuptialis (visita teatralitzada). Vil·la Romana de Vilauba (Camós).

DIUMENGE 06      11:00 Joc “entre la pedra i l’aigua” dinamitzat. Cal Moliner (Plaça Major, 38).
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DIUMENGE 06      11:00 Caiac per les ribes de l’estany a Porqueres. Club Natació de Banyoles.

DIUMENGE 06      11:30 Visita guiada al jaciment neolític de la Draga i demostració d’activitats neolítiques. Entrada del Parc Neolític.

DISSABTE 12      11-13h Matins Verds: crea la teva joguina. Escola de Natura.

DISSABTE 12      11:00 Gimcana aquàtica a la caseta de fusta. Caseta de Fusta.

DISSABTE 12      11:00 La ruta de les pesqueres. O�cina de Turisme de l’Estany.

DISSABTE 12      11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 12      18:00 Entrem a la vil·la romana de Vilauba. Vil·la Romana de Vilauba (Camós).

DIUMENGE 13      10:30 Caiac a l’estany. Club Natació de Banyoles. 

DIUMENGE 13     11:00 Des de la Tirona, juguem en família! O�cina de Turisme de l’Estany. 

DIUMENGE 13     11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DILLUNS 14     11:00 Ruta d’orientació familiar amb bicicleta. O�cina de Turisme de l’Estany.

DIMARTS 15      10:30 Descobreix l’estany en caiac. Club Natació de Banyoles. 

DIMARTS 15      11:00 Banyoles medieval: del carrer al campanar. Museu Arqueològic de Banyoles.

DIMECRES 16      10:30 Jornada de portes obertes als museus de Banyoles. Museus de Banyoles.

DIMECRES 16      11:00 Ruta amb KangooJumps i descoberta de la torre-mirador. Gimnàs Triops (C/ Dr. Mascaró, núm. 23).

DIMECRES 16      11:00 En Blauet i el Follet (conte de titelles). Museu Darder de Banyoles.

DISSABTE 19      11:00 Seguint el rastre de la llúdriga. O�cina de Turisme de l'Estany.

DISSABTE 19      11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 19      18:00 Banyoles medieval: del carrer al campanar. Museu Arqueològic de Banyoles.

DIUMENGE 20      10:30 Descobreix l’estany en caiac. Club Natació de Banyoles. 

DIUMENGE 20      11:00 La Llegenda de les Goges. Titelles i taller. Aparcament de les Estunes.

DIUMENGE 20      11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 26      10:30 Fem memòria dels o�cis antics. 1ª part. Inici del rec Major, al costat dels Banys Vells.

DISSABTE 26      11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 26      12:00 Fem memòria dels o�cis antics. 2ª part. Molí de la Farga (C/ Concòrdia de les aigües de l'Estany núm. 1)

DISSABTE 26      17:00 Activitat familiar: avui fem de neolítics. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DIUMENGE 27      10:30 Caiac a l’estany. Club Natació de Banyoles. 

DIUMENGE 27      11:00 La Llegenda d’en Morgat (conte de titelles). Escola de Natura.

DIUMENGE 27      11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.
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DISSABTE 02     11:00 Fes créixer el petit artista a càrrec de  Gonzalo Tabuenca. O�cina de Turisme de l’Estany.

DISSABTE 02     11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 02     17:00 Anem al museu amb el Sr. Darder (visita teatralitzada). Museu Darder.

DIUMENGE 03     11:30 Visita guiada al jaciment neolític de la Draga i demostració d’activitats neolítiques. Entrada del Parc Neolític.

DIUMENGE 03     11:00 En Blauet i el retorn dels aiguamolls. Can Morgat (zona d'aparcament)

DIVENDRES 08     19:00 Els tresors de les aloges (visita teatralitzada). O�cina de Turisme de l’Estany. 

DISSABTE 09     11:00 DragonBoat, les barques del drac de Banyoles. Club Natació de Banyoles.

DISSABTE 09     11:00 L’Abat Bonitus i les seves històries (conte de titelles). Museu Arqueològic de Banyoles.

DISSABTE 09     11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 09     17:00 Entrem a la vil·la romana de Vilauba. Vila·la Romana de Vilauba (Camós).

DIUMENGE 10     10:30 Caiac a l’estany. Club Natació de Banyoles.

DIUMENGE 10     11:00 Viu l’experiència del paper artesanal. Molí de la Farga (C/ Concòrdia de les aigües de l'Estany núm. 1)

DIUMENGE 10     11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DILLUNS 11     11:00 En Blauet i els deu secrets. Escola de Natura.

DISSABTE 16     10:00 Descobreix els secrets del triatló amb Marcel Zamora. Club Natació Banyoles.

DISSABTE 16     11:00 Tir amb arc al Parc de la Draga. Quiosc del Parc de la Draga. 

DISSABTE 16     11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 16     17:00 Banyoles medieval: del carrer al campanar. Museu Arqueològic de Banyoles.

DIUMENGE 17     11:00 En Blauet i el Follet (conte de titelles). Museu Darder de Banyoles.

DIUMENGE 17     11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 23     11:00 Ruta amb KangooJumps i descoberta de la torre-mirador. Gimnàs Triops (C/ Dr. Mascaró, núm. 23)

DISSABTE 23     11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 23     17:30 Els tresors de les aloges (visita teatralitzada). O�cina de Turisme de l’Estany.

DIUMENGE 24     10:30 Jornades europees del patrimoni. Museus de Banyoles.

DIUMENGE 24     10-13h Dia de l’estany. Parc de la Draga.

DIUMENGE 24     11:30 Jornades europees del patrimoni. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 30     11:00 Seguint el rastre de la llúdriga. O�cina de Turisme de l’Estany.

DISSABTE 30     11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 30     17:00 Activitat familiar: avui fem de neolítics. Entrada del Parc Neolític de la Draga.
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DIUMENGE 01    10:30 Excursió a Puig Clarà.  Casa de colònies El Vilà.

DIUMENGE 01    11:00 En Blauet i els deu secrets. O�cina de Turisme de l’Estany. 

DIUMENGE 01    11:30 Visita guiada al jaciment de la Draga i demostració d’activitats  neolítiques. Entrada del Parc Neolític.

DISSABTE 07    11:00 Fes créixer el petit artista a càrrec de Gonzalo Tabuenca. O�cina de Turisme de l’Estany.

DISSABTE 07    11:00 Tallers de la Fira Aloja: vine a fer el teu personatge fantàstic! Plaça de la Font.

DISSABTE 07    11-14h Tallers de la Fira Aloja: fem escuts, espases i màscares medievals. Plaça de la Font.

DISSABTE 07    11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 07    16-20h Tallers de la Fira Aloja: fem escuts, espases i màscares medievals. Plaça de la Font.

DISSABTE 07    17:00 Anem al museu amb el Sr. Darder (visita teatralitzada). Museu Darder de Banyoles.

DIUMENGE 08    11:00 Tallers de la Fira Aloja: vine a fer el teu personatge fantàstic! Plaça de la Font.

DIUMENGE 08    11-14h Tallers de la Fira Aloja: fem escuts, espases i màscares medievals. Plaça de la Font.

DIUMENGE 08    11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DIUMENGE 08    16-20h Tallers de la Fira Aloja: fem escuts, espases i màscares medievals. Plaça de la Font.

DIUMENGE 08    18:00 Que arriba l’abat! (visita teatralitzada). Cal Moliner (Plaça Major, 38).

DIJOUS 12    11:00 Ruta amb KangooJumps i descoberta de la torre-mirador. Gimnàs Triops (C/ Dr. Mascaró, núm. 23).

DISSABTE 14    11:00 Ruta d’orientació familiar amb bicicleta. O�cina de Turisme de l’Estany. 

DISSABTE 14    11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 14    17:00 Entrem a la vil·la romana de Vilauba. Vil·la romana de Vilauba (Camós).

DIUMENGE 15    11:00 La ruta de les pesqueres. O�cina de Turisme de l’Estany. 

DIUMENGE 15    11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 21    10:30 Jornada de portes obertes als museus de Banyoles. Museus de Banyoles.

DISSABTE 21    11-13h Matins Verds: capgrossos de Festa Major. Plaça dels Estudis.

DISSABTE 21    17:00h Banyoles medieval: del carrer al campanar. Museu Arqueològic de Banyoles.

DISSABTE 21    11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DIUMENGE 22    10:30 Jornada de portes obertes als museus de Banyoles. Museus de Banyoles.

DIUMENGE 22    11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DILLUNS 23    10:30 Jornada de portes obertes als museus de Banyoles. Museus de Banyoles.

DILLUNS 23    11:00 Des de la Tirona, juguem en família! O�cina de Turisme de l’Estany. 

DISSABTE 28    11:00 La volta a l’estany amb bicicleta. O�cina de Turisme de l’Estany. 

DISSABTE 28    11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DISSABTE 28      17:00 Activitat familiar: avui fem de neolítics. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

DIUMENGE 29      11:30 Visita al Parc Neolític de la Draga. Entrada del Parc Neolític de la Draga.

Octubre

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

36

39

15

35

25

25

14

25

46

25

25

14

25

47

35

28

14

20

19

14

17

17

40

17

14

17

14

26

32

14

33

14

Mes Dia Hora Activitat i punt de trobada Pàg.
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DIMECRES 01     11:00 La llegenda del drac de Banyoles (conte de titelles). Escola de Natura (Pg. de la Draga, 5) .

DISSABTE 04     11:00 Fes créixer el petit artista a càrrec de Gonzalo Tabuenca. O�cina de Turisme de l’Estany.

DIUMENGE 05     10:30 Visita guiada al Bosc de les Estunes i tir amb arc. Casa de colònies El Vilà.

DISSABTE 11     11:00 L’Abat Bonitus i les seves històries (conte de titelles). Museu Arqueològic de Banyoles.

DIUMENGE 12     11:00 La llegenda d’en Morgat (conte de titelles). Escola de Natura.

DISSABTE 18     11:00 La volta a l’estany amb bicicleta.  O�cina de Turisme de l’Estany.

DIUMENGE 19     11-13h Matins Verds: viu la tardor! Bosc de Can Puig.

DISSABTE 25     11:00 Exploradors de l’estany.  Museu Darder de Banyoles.

DIUMENGE 26     11:00 En Blauet i els deu secrets.  O�cina de Turisme de l'Estany.

DISSABTE 02     11:00 La volta a l’estany en bicicleta.  O�cina de Turisme de l’Estany.

DIUMENGE 03     11:00 Exploradors de l’estany. Museu Darder de Banyoles.

DIMECRES 06     11:00 Viu l’experiència del paper artesanal. Molí de la Farga (C/ Concòrdia de les aigües de l'Estany núm. 1)

DIVENDRES 08     11:00 Banyoles medieval: del carrer al campanar. Museu Arqueològic de Banyoles.

DIVENDRES 08     11:00 Joc “entre la pedra i l’aigua” dinamitzat. Cal Moliner (Plaça Major, 38)

DISSABTE 09     11:00 Tallers infantils de la �ra de Nadal: Petits tions de Nadal. Plaça Major.

DISSABTE 09     17:00 Tallers infantils de la �ra de Nadal: Bombes de reis. Plaça Major.

DIUMENGE 10     11-13h Matins Verds: taller de Nadal. Plaça Major.

DIUMENGE 10     11:00 Tallers infantils de la �ra de Nadal: Targetes nadalenques. Plaça Major.

DIUMENGE 17     11:00 Des de la Tirona, juguem en família! O�cina de Turisme de l’Estany. 

Novembre

Desembre

23

35

37

31

23

32

40

24

39

32

24

19

17

22

42

42

40

42

26

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

Mes Dia Hora Activitat i punt de trobada Pàg.

O�cina de Turisme de l’Estany
Pg. Darder , pesquera núm. 10 – 17820 Banyoles

Telèfon: (+34) 972583470
turisme@ajbanyoles.org - www.banyoles.cat/turisme

Per participar a les activitats, les places són limitades.

Se segueix l’ordre d’inscripció.
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ACTIVITATS
DE DESCOBERTA

VISITES GUIADES · TALLERS FAMILIARS · RUTES  ·  ITINERARIS GUIATS



Visita al Parc Neolític
de la Draga

L’únic poblat neolític d’ambient lacustre de la península Ibèrica, d’ara fa 7.300 anys. La molt bona conservació de la matèria 

orgànica ha permès la recuperació de parts de les cases així com aliments, cordes i eines de fusta, estris d’os, banya i sílex, 

vasos ceràmics i ornaments personals. Aquestes troballes han revolucionat el coneixement que teníem sobre les primeres 

societats neolítiques del Mediterrani occidental. El parc posa a l’abast de tothom aquests coneixements a través de les 

visites guiades i les demostracions d’activitats neolítiques emmarcades dins d’un poblat reconstruït. Amb reserva prèvia.

VISITA GUIADA

Preu: 4 euros; més grans de 65 anys 2,5; euros, menors de 6 anys, gratuït. Entrada gratuïta els dies: 15/8, 21/10, 8/12
Durada: 1 hora        Punt de trobada: Parc Neolític de la Draga        Màx. 25 persones. Edat: a partir de 6 anys
Més informació: Museu Arqueològic de Banyoles - Telèfon 972 57 23 61 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Organitza: Museus de Banyoles - Realitza activitat: Arqueolític

Observacions: La reserva s’ha de fer directament al Museu Arqueològic. Se segueix ordre d’inscripció i si no s’arriba
al mínim de participants s’anul·la l’activitat amb previ avís.
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Jaciment neolític lacustre de la Draga

i demostració d’activitats neolítiques
VISITA GUIADA

Activitat demostrativa de tecnologia neolítica  realitzada per l'arqueòleg Antoni Palomo. Després d'una visita 

guiada al poblat es mostraran com es feien i s'utilitzaven els estris de pedra i de fusta trobats al jaciment i també 

quina era la manera de fer foc fa 7400 anys. Una forma viva d'endinsar-se en la quotidianitat del pobladors de la 

Draga. Amb reserva prèvia.  

Durada: 2 hores        Punt de trobada: Parc Neolític de la Draga        Màx. 25 persones. Edat: a partir de 6 anys
Més informació: Museu Arqueològic de Banyoles - Telèfon 972 57 23 61 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Preu: 6 euros

Organitza: Museus de Banyoles - Realitza activitat: Arqueolític

Observacions: La reserva s’ha de fer directament al Museu Arqueològic. Se segueix ordre d’inscripció i si no s’arriba
al mínim de participants s’anul·la l’activitat amb previ avís. 

JORNADA DE PORTES OBERTES

Jornada de portes obertes al Parc Neolític de la Draga amb visita guiada a les 11:30h. 

Jornada Europees de Patrimoni (24 de setembre).

Jornada de portes obertes
al Parc Neolític de la Draga

Organitza: Museus de Banyoles - Realitza activitat: Arqueolític

Durada: 1 hora        

Més informació: Museu Arqueològic de Banyoles - Telèfon 972 57 23 61 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Preu: Gratuïta

Edat: a partir de 6 anys

Punt de trobada: Parc Neolític de la Draga



Vine a gaudir d’una jornada de portes obertes gratuïta als Museus de Banyoles:

- Dia Internacional dels Museus (18 de maig)

- Festa local (16 d’agost)

- Jornades Europees de Patrimoni (24 de setembre)

- Festa Major de Sant Martirià (21, 22 i 23 d’octubre)

JORNADA DE PORTES OBERTES

JORNADA DE PORTES OBERTES

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. 

Si t’apassiona la història i l’arqueologia vine i coneix de primera mà dels nostres arqueòlegs les últimes troballes 

que s’han descobert al jaciment, tot una experiència inolvidable!

Durada: 1 hora         Punt de trobada: Parc Neolític de la Draga       
Preu: gratuïta

Més informació: Museu Arqueològic de Banyoles - Telèfon 972 57 23 61 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Organitza:  Museus de Banyoles - Realitza activitat: Els Arqueòlegs de les excavacions

Jornada de portes obertes
als museus de Banyoles

      Punt de trobada: Museus de Banyoles        

Preu: Gratuïta

Més informació: Museus de Banyoles - Telèfons 972 57 23 61 i 972 57 44 67 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Organitza: Museus de Banyoles

La Draga
un jaciment únic a Europa

Edat: Totes les edats

Màx. 25 persones. Edat: a partir de 6 anys



Banyoles medieval
del carrer al campanar

ITINERARI GUIAT

Itinerari  per conèixer com es va fundar Banyoles i com s’hi vivia durant l’edat mitjana. El recorregut  permetrà 

passejar-nos  pels carrers actuals on encara hi podem trobar les empremtes d’aquella Banyoles medieval i 

pujarem al campanar del  monestir de Sant Esteve, des d’on podrem gaudir d’una vista immillorable dels 

carrers de Banyoles.  Acabarem l’itinerari amb la visita d’ una joia del s.XV; l’Arqueta de Sant Martirià, considera-

da com una de les peces més remarcables de l’orfebreria medieval catalana. Amb reserva prèvia. 

Preu: 4 euros; més grans de 65 anys 2,5 euros; menors de 6 anys, gratuït. Entrada gratuïta els dies: 15/8, 21/10, 8/12
Durada: 1,5 hores        Punt de trobada: Museu Arqueològic de Banyoles        Màx. 25 persones. Edat: + 7 anys
Més informació: Museu Arqueològic de Banyoles - Telèfon 972 57 23 61 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Observacions: La reserva s’ha de fer directament al Museu Arqueològic. Se segueix ordre d’inscripció i si no s’arriba al
mínim de participants s’anul·la l’activitat amb previ avís. 

Organitza: Museus de Banyoles - Realitza activitat: Arqueolític - Promociona: O�cina de Turisme de Banyoles

NOVAACTIVITAT2017
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La ruta dels recs
passejant entre l’aigua

ITINERARI GUIAT

Els recs creen un laberint d’aigua que s’estén per tota la ciutat i ens parlen de temps passats, quan van ser responsables 

del creixement d’una Banyoles primer pagesa i després industrial. 

Al llarg d’aquests passejada circular podrem conèixer com i quan van ser construïts els recs, quins usos tenien, 

observarem elements i edi�cis singulars (rentadors, bagants, molins, el límit, el tint...) i descobrirem quins  animals els 

habiten.

Durada: 2,5 hores         Punt de trobada: Banys Vells        Màx. 25 persones. Edat: a partir de 10 anys
Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Preu: gratuïta

Organitza:  O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Escola de Natura

NOVAACTIVITAT2017



Les pesqueres són part indissociable del paisatge de l’Estany. Coneixerem quan es van construir i per a què 

servien, reviurem anècdotes i en visitarem algunes. 

També descobrirem a fons la roca on s’assenten les pesqueres, el travertí. Farem experiments per entendre com 

es forma, quines característiques té i perquè conté fòssils.

ITINERARI GUIAT

TALLER FAMILIAR
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La ruta de les Pesqueres
Descobreix-les per fora i per dins

Durada: 2 hores        Punt de trobada: O�cina de Turisme de l’Estany        Màx. 25 persones. Edat: a partir de 10 anys
Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Preu: Gratuïta

Organitza: O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Escola de Natura

Us convidem a visitar un molí paperer viu i actiu que us permetrà viure de prop l’experiència del paper artesanal. 

Un recorregut per la història del paper des de la seva invenció �ns a l’actualitat. Us ensenyarem el Molí de la Farga 

i parlarem de la indústria manufacturera de la comarca i del paper que hi ha jugat l’aigua de l’Estany. Aprendrem 

com s’elabora el paper artesanal i quines són les seves eines bàsiques. Fareu el vostre propi paper en un autèntic 

molí artesanal i us l’emportareu!

Viu l’experiència del
paper artesanal

Organitza: O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Molí de la Farga

Durada: 2 hores       Punt de trobada: Molí de la Farga (Carrer Concòrdia Aigües de l’Estany, 1)
Màxim 25 persones. Edat: a partir de 4 anys
Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Preu: Gratuïta

Observacions: a l'inici de la sessió es decidirà en quin idioma es fa en funció del públic assistent.
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La Vil·la romana de Vilauba fou un centre d’explotació del territori, que funcionà durant gairebé tot el període 

romà (del s. II-I aC al VII dC). L’evolució de la vil·la al llarg de 600 anys ens ha permès conèixer la seva  zona 

residencial, la rústica i la d’explotació. Ens passejarem per la part residencial de la  vil·la per entendre com 

funcionava per tal de fer-nos una idea del seu sistema de vida i organització.  En el curs d’aquest any, la visita es 

complementarà amb l’experiència virtual!. Amb reserva prèvia. 

VISITA GUIADA

VISITA GUIADA

Entrem a la Vil·la
romana de Vilauba

Durada: 1 hora        Punt de trobada: Vil·la romana de Vilauba        Màx. 25 persones. Edat: a partir de 7 anys

Més informació: Museu Arqueològic de Banyoles - Telèfon 972 57 23 61 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Preu: entrada normal 4 euros; més grans de 65 anys 2,5 euros;  menors de 6 anys, entrada gratuïta. Gratuït el dia 13/5

Organitza: Museus de Banyoles - Realitza activitat: Arqueolític - Promociona: O�cina de Turisme de Banyoles

Visites guiades al Bosc de Can Ginebreda. L’escultor Xicu Cabanyes, ha instal·lat en aquest bosc una bona mostra de 

les seves obres escultòriques que es mostren en el recorregut. Són obres que tracten temes com ara l’erotisme, 

reten homenatge a personatges històrics o fan una crítica social i política del país. 

Aquesta visita permet resseguir un itinerari molt singular, i escoltar les explicacions del mateix autor, que ens 

desvetllaran els sentits i les emocions. 

Escultures a cel obert
Bosc de Can Ginebreda

Organitza: Ajuntament de Porqueres - Realitza activitat: Associació d’amics del Bosc de Can Ginebreda

Observacions: de l’1 de juliol al 30 d’agost cada dia a les 11:00h. 

Durada: 1 hora       Punt de trobada: Aparcament del Bosc de Can Ginebreda
Màx. 25 persones.
Més informació: www.canginebreda.com - www.porqueres.cat - info@canginebreda.com. No cal fer reserva

Preu: 4 euros / persona

Observacions: La reserva s’ha de fer directament al Museu Arqueològic. Se segueix ordre d’inscripció i si no s’arriba
al mínim de participants s’anul·la l’activitat amb previ avís. 

NOVAACTIVITAT2017
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ACTIVITATS
FAMILIARS

TITELLES · ITINERARIS GUIATS · CONTES · JOCS · RUTES I MOLT MÉS



Juguem en família! voleu saber quina solució van trobar els habitants de Banyoles per evitar les disputes per 

l’aigua? Ho descobrireu jugant amb nosaltres al joc “Entre la pedra i l’aigua”. Us tocarà voltar pel barri vell, buscar 

coses amagades, observar, comptar, imaginar, respondre preguntes, prendre mides, descobrir... en definitiva, 

posar a prova el vostre enginy i la vostra capacitat de jugar en equip.

Joc dinamitzat
“Entre la pedra i l’aigua”

Preu: gratuïta       Durada: 2 hores
Punt de trobada: Cal Moliner (Plaça Major, 38)        Màx. 25 persones. Edat: a partir de 4 anys
Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Organitza: O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Escola de Natura

JOC FAMILIAR

NOVAACTIVITAT2017
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La llegenda del drac

de Banyoles
TITELLES

Un drac molt ferotge s’ha instal·lat a l’Estany i els habitants de Banyoles estan ben esgarrifats. Qui serà el valent o 

valenta que aconseguirà salvar-los de la fera?

L’activitat inclou la representació de la llegenda amb titelles, un joc col·lectiu i un taller per confeccionar un drac 

amb material de rebuig.

Organitza: O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Escola de Natura

Un dia que en Morgat llaurava tranquil·lament amb l’ajut dels seu bous n’hi va passar una de grossa: els camps es van 

enfonsar davant dels seus propis ulls! 

Explicarem aquesta història i coneixerem com es va formar l’Estany amb l’ajut de titelles, ginys i maquetes. Després farem 

un “pop-up” de la llegenda que ens podrem endur.

La llegenda d’en
Morgat
TITELLES

Organitza: O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Escola de Natura
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Preu: gratuïta       Durada: 1,5 hores

Màx. 25 persones. Edat: activitat familiar per a famílies amb nens i nenes de 3 a 8 anys; els menors
han d’anar acompanyats d’una persona adulta.
Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org 

Punt de trobada: Escola de Natura (passeig de la Draga, 5).

Preu: gratuïta       Durada: 1,5 hores

Màx. 25 persones. Edat: activitat familiar per a famílies amb nens i nenes de 3 a 8 anys; els menors
han d’anar acompanyats d’una persona adulta.
Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org 

Punt de trobada: Escola de Natura (passeig de la Draga, 5)



Exploradors de l’estany
Descobrim tot el que ens amaga l’Estany!

Organitza: Museus de Banyoles - Realitza activitat: Arqueolític - Promociona: O�cina de Turisme de Banyoles

JOC FAMILIAR

NOVAACTIVITAT2017

Descobrim tot el que 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 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.  Amb reserva prèvia.

Preu: gratuïta       Durada: 2 hores

Punt de trobada: Museu Darder        

Més informació: Museu Darder de Banyoles - Tel. 972 57 44 67 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Màx. 25 persones. Edat: activitat familiar recomanada a partir de 6 anys.



Estem en època medieval i cal estar preparats! ... Pintarem el nostre propi escut, espasa i màscara d’Aloja que ens 

podrem emportar. 

Durada: 2 hores

Punt de trobada: Plaça de la Font

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Organitza: O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Arqueolític

Preu: 2€ un taller, 3€ dos tallers

Edat: activitat per a famílies; els menors han d’anar acompanyats d’una persona adulta 

A
ct

iv
it

a
ts

 fa
m

il
ia

rs

Taller on farem un divertit titella a partir de materials de rebuig. Una aloja? Un gnom? Un bruixot?...Quin tries?Deixa anar 

la teva imaginació i fes el teu!

Vine a fer el teu
personatge fantàstic!

Tallers de la Fira Aloja

TALLERS INFANTILS

Organitza: O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Escola de Natura

25

Preu: gratuïta 

Durada: 2 hores

Punt de trobada: Plaça del Teatre

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Edat: activitat per a famílies amb nens i nenes de 3 a 10 anys; els menors han d’anar acompanyats
d’una persona adulta 

Fem escuts, espases 
i màscares medievals
TALLERS INFANTILS



Juguem mentre naveguem!
Des de la Tirona, juguem en família

Organitza: O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Escola de Natura

JOC FAMILIAR

NOVAACTIVITAT2017

Què us sembla fer una volta a l'estany amb barca? I si a més hi afegim jocs, dinàmiques d'observació de l'entorn, 

enigmes, explicació de llegendes? Oi que sona bé? Veniu en família i divertiu-vos mentre apreneu.

Preu: pagament del preu de la barca (tarifa normal 8 €, nens de 4 a 8 anys 6’50€ i nens de 0 a 3 anys gratuït) 
 Punt de trobada: O�cina de Turisme de l’Estany        

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70  - turisme@ajbanyoles.org

Màx. 25 persones. Edat: a partir de 4 anys.

Durada: 1,5 hores
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Caiac a l’Estany
Observa altres formes de vida
ACTIVITAT ESPORTIVA FAMILIAR

El caiac és una petita piragua propulsada per pales dobles, ja sigui per una o més persones, que s'asseuen mirant 

endavant amb les cames lleugerament �exionades. Després de fer una petita explicació i equipar-nos sortirem a 

navegar per l’estany de Banyoles, un espai molt recomanat per a la pràctica d’aquest esport. Es realitzarà una 

activitat física en contacte directe amb l’entorn, mentre es fomenten les relacions humanes, es coneixen nous llocs 

i s’observen altres formes de vida.  

Organitza: O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Caiac i Natura

Itinerari guiat amb caiac per descobrir l’Estany des d’una perspectiva diferent. Conèixer l’Estany des de dins suposa una 

experiència captivadora i una oportunitat única d’observar des d’un punt de vista insòlit la fauna, la �ora, el travertí en 

formació, l’aigua, el paisatge, les pesqueres...

Descobreix l’Estany en caiac

ACTIVITAT FAMILIAR GUIADA

Organitza: O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Escola de Natura
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Preu: 10€ per persona (lloguer del caiac i ús de les instal·lacions del CNB)       Durada: 1,5 hores

Punt de trobada: Club Natació Banyoles

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Màx. 15 persones per sessió. Edat: a partir de 6 anys.

Preu: 10€ (lloguer del caiac i ús de les instal·lacions del CNB)        Durada: 2 hores

Punt de trobada: Club Natació Banyoles (entrada terrassa bar)

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Màx. 12 persones i mínim 5 persones. Edat: a partir de 8 anys.

Canvia el punt de vista!



Ruta d’orientació familiar amb
bicicleta per l’estany i el barri vell

Organitza: Ajuntament de Banyoles - Realitza activitat: Pasve. Serveis d’esports, animació i lleure.

RUTA D’ORIENTACIÓ

NOVAACTIVITAT2017

Ruta d'orientació de caire familiar amb bicicleta per tot el volt de l’estany i pel casc antic de Banyoles. Consistirà en fer un 

recorregut seguint un mapa i buscant fites. Gran ocasió per gaudir de l'entorn i realitzant una activitat esportiva i cultural.

Els participants es poden portar la bicicleta o llogar-la a una de les següents empreses (amb prou temps per començar la 

visita a l'hora programada):

Preu: gratuïta
 

Punt de trobada: O�cina de Turisme de l’Estany        

Edat: a partir de 4 anys (imprescindible saber anar amb bicicleta i anar acompanyat per un adult)  

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70  - turisme@ajbanyoles.org

Mínim 10 persones, no hi ha màxim ja que el monitoratge s’adequarà al grup

Durada: 2 hores

Lloguer de Bicis Banyoles (c/Passeig Mossèn Lluís Constans) - Tel. 626 22 52 00 - info@lloguerbicisbanyoles.cat

Centre BTT Pla de l’Estany - Banyoles (Ctra. de Circumval·lació de l’Estany) - Tel. 699 77 06 47 - centrebtt@plaestany.net
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Fem memòria dels oficis antics

Primera part: Oficis lligats a l’aigua
TALLER FAMILIAR

TALLER FAMILIAR

Moldre farina, fer paper, regar horts, tenyir roba , rentar, pescar... aquestes i d’altres han estat activitats tradicionals 

lligades als recs de Banyoles des de l’edat mitjana. Tot seguint el rec Major descobrirem elements i visitarem espais 

que han estat testimonis de tota aquesta activitat.        

Organitza: O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Escola de Natura

Visitarem el Molí de la Farga, un molí paperer viu i actiu on tindrem una demostració de l'o�ci de paperer i aprendrem la 

importància de l'aigua de l'estany pel funcionament de la Farga i del propi molí.

Organitza: O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Molí de la Farga
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Preu: gratuïta       

Punt de trobada: Banys Vells

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Màx. 25 persones. Edat: a partir de 4 anys.

Preu: gratuïta       

Punt de trobada: Molí de la Farga (Carrer Concòrdia Aigües de l'Estany, 1)

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Màx. 25 persones. Edat: a partir de 4 anys.

Fem memòria dels oficis antics

Segona part: Ofici de paperer

Durada: 1,5 hores

Durada: 1 hora



DragonBoat,
les barques del drac de Banyoles!

Organitza: O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Agenda Sports & Elements

ACTIVITAT ESPORTIVA FAMILIAR

Coneixes la llegenda del Drac de Banyoles? Doncs ara podràs remar amb les llegendàries barques del Drac!

El DragonBoat és una modalitat mil·lenària de piragüisme que prové d'antigues tradicions xineses, molt fàcil 

d'aprendre i apte per a tothom. Dins d'aquests vaixells amb cap i cua de drac, i tot seguint el ritme del timbaler, 

remarem junts a la recerca dels racons més bonics de l'estany. Al final de l'activitat estarem sobradament preparats 

per el desafiament final: una mini cursa contra la segona barca de dragonboat!

Preu: 10€ (lloguer del dragonboat i ús de les instal·lacions del CNB)
 Punt de trobada: Club Natació Banyoles

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Màx. 22 persones i mínim 8. Edat: activitat familiar per infants a partir de 4 anys

Durada: 1,5 hores

NOVAACTIVITAT2017
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L’Abat Bonitus

i les seves històries
CONTE AMB TITELLES

CONTE AMB TITELLES

L’abat Bonitus, que és molt vellet i despistat, tot ho perd... Sort en té del seu ajudant, en Martirià, que sempre 

l’ajuda. Tot escoltant les seves històries i peripècies podrem descobrir on és el tresor perdut.. Si ajudem a l’Abat 

Bonitus de ben segur que ens recompensarà! Amb reserva prèvia. 

Organitza: Museus de Banyoles - Realitza activitat: Arqueolític  - Promociona: O�cina de Turisme de Banyoles

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.

Organitza: Museus de Banyoles - Realitza activitat: Arqueolític - Promociona: O�cina de Turisme de Banyoles 31

En Blauet

i el follet

Preu: gratuïta       

Punt de trobada: Museu Arqueològic de Banyoles

Més informació: Museu Arqueològic de Banyoles - Tel. 972 57 23 61- comunicaciomuseus@ajbanyoles.org 

Màx. 30 persones. Edat: activitat familiar per a nens i nenes de 3 a 6 anys acompanyats d’un adult 

Durada: 1 hora

Preu: gratuïta       

Punt de trobada: Museu Darder

Més informació: Museu Darder de Banyoles - Tel. 972 57 44 67 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org  

Màx. 30 persones per sessió. Edat: activitat familiar per a nens i nenes de 3 a 6 anys acompanyats d’una
persona adulta 

Durada: 1 hora



La volta amb bicicleta
Gaudeix del paisatge a cop de pedal!

ACTIVITAT ESPORTIVA FAMILIAR

NOVAACTIVITAT2017

Organitza: O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Escola de Natura

Fer la volta a l’Estany en bicicleta és un clàssic banyolí que permet copsar tota la bellesa de l‘Estany i la varietat 

d’ambients que presenta. És una ruta circular planera, molt assequible. Farem diferents parades per conèixer les 

claus de la formació de la zona lacustre i el seu funcionament, el travertí, les pesqueres, els usos, la fauna i flora...

Preu: gratuïta
 

Punt de trobada: O�cina de Turisme de l’Estany        

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70  - turisme@ajbanyoles.org

Màx. 25 persones. Edat: a partir de 8 anys

Durada: 2,5 hores

Us podeu portar la bicicleta o llogar-la prèviament (amb prou temps per començar la visita a l’hora programada)

a una de les empreses següents: 

Lloguer de Bicis Banyoles (c/Passeig Mossèn Lluís Constans) - Tel. 626 22 52 00 - info@lloguerbicisbanyoles.cat

Centre BTT Pla de l’Estany - Banyoles (Ctra. de Circumval·lació de l’Estany) - Tel. 699 77 06 47 - centrebtt@plaestany.net
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La llegenda de les Goges

TITELLES I TALLER

Quins secrets amaga el bosc de Les Estunes? Com és que hi ha travertí?  Com es van formar les esquerdes per les 

que podem passar? Qui són aquests éssers fantàstics que l’habiten?

Descobrirem el bosc, explicarem la llegenda de les goges amb titelles i farem un taller per confeccionar el nostre 

propi titella.

Organitza: Ajuntament de Porqueres - Realitza activitat: Escola de Natura
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Preu: gratuïta       Durada: 1,5 hores

Punt de trobada: Pàrquing de les Estunes

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Màx. 25 persones. Edat: a partir de 4 anys

Avui fem de neolítics!

Organitza: Museus de Banyoles - Realitza activitat: Arqueolític

Activitat per al públic familiar al Parc Neolític de la Draga. Visita a l’interior de les cabanes ambientades 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 7.300 anys en aquell mateix indret, 

així com la mòlta de blat, la ceràmica o la cacera. Amb reserva prèvia. 

Preu: 5€ per persona
 

Punt de trobada: Parc Neolític de la Draga   

Més informació: Museu Arqueològic de Banyoles - Telèfon 972 57 23 61- comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Màx. 25 persones. Edat: activitat familiar per a nens i nenes a partir de 3 anys acompanyats d’un adult 

Durada: 1,5 hores

Observacions: La reserva s’ha de fer directament al Museu Arqueològic. Se segueix ordre d’inscripció i si no s’arriba

al mínim de participants s’anul·la l’activitat amb previ avís. 

Practica activitats de fa 7.300 anys!

Un matí ple de descobertes

ACTIVITAT FAMILIAR



Gimcana aquàtica
a la Caseta de Fusta

GIMCANA FAMILIAR

NOVAACTIVITAT2017

Organitza: Ajuntament de Banyoles - Realitza activitat: Pasve. Serveis d’esports, animació i lleure

Consisteix en realitzar una gimcana a la Caseta de Fusta on es podrà gaudir de diferents proves dins i fora de l'aigua 

en un entorn privilegiat al costat de l'estany i en un ambient acollidor i familiar.

Preu: gratuïta       

Punt de trobada: Caseta de Fusta

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70  - turisme@ajbanyoles.org

Mínim 10 persones. no hi ha màxim ja que el monitoratge s’adequarà al grup. 
Edat: activitat familiar recomanada per infants a partir de 4 anys (imprescindible saber nedar)  

Durada: 2 hores



ACTIVITAT ESPORTIVA FAMILIAR
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Ruta amb KangooJumps i descoberta

de la torre - mirador nord de l’Estany

Vols provar una nova forma divertida de fer esport i al mateix temps descobrir un dels indrets més emblemàtics 

de l’Estany de Banyoles? No ho dubtis, posa’t les botes saltarines KangooJumps i descobreix un dels indrets més 

emblemàtics de l'estany. Una divertida activitat per a tota la família amb la qual realitzaràs una activitat física i al 

mateix temps estaràs en contacte amb la natura, l’entorn i coneixeràs nous llocs increïbles!

Organitza: O�cina de Turisme de l’Estany - Realitza activitat: Gimnàs Triops

Observacions: l’activitat inclou les botes. És obligatori portar mitjons llargs. 
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Preu: 3€ per persona       Durada: 1,15 hores

Punt de trobada: Gimnàs Triops

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Màx. 20 persones. Edat: a partir de 6 anys

Fes créixer el petit artista

Organitza: O�cina de Turisme de l’Estany - Realitza activitat: Estudi d’Art Tabuenca

Taller infantil per aproximar el món de l’art als més petits. En Gonzalo Tabuenca rebrà els infants i les respectives 

famílies a l’Oficina de Turisme de l’Estany i aniran passejant fins a la zona de sortida del camp de regates. 

Gonzalo Tabuenca els mostrarà com emmarcar l’espai sobre paper mitjançant un visor i posteriorment desenvo-

luparan la idea sobre un suport de fusta amb tècnica seca. Cada infant tindrà la possibilitat d’emportar-se dues 

obres a casa utilitzant la tècnica que li agradi més: llapis, carbó o ceres.

Preu: 3€ per persona
 

Punt de trobada: O�cina de Turisme de l’Estany de Banyoles

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Màx. 10 infants (acompanyats per un adult). Edat: de 6 a 12 anys.

Durada: 2 hores

a càrrec de Gonzalo Tabuenca
TALLER INFANTIL



Excursió al Puig Clarà
Diversió i natura

EXCURSIÓ

Organitza: Ajuntament de Porqueres - Realitza activitat: Caiac i Natura

Pujarem a Puig Clarà tot travessant pinedes mediterrànies per arribar al mirador, que en dies clars,  ens permet 

veure el mar.

Una excursió ideal per realitzar en família o amics per gaudir de la companyia i al mateix temps observar unes 

vistes espectaculars de l’entorn: l’estany, Can Morgat i els estanyols.

Preu: gratuïta
 Punt de trobada: Casa de colònies el Vilà.

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70  - turisme@ajbanyoles.org

Màx. 25 persones. Edat: a partir de 6 anys

Durada: 2 hores



CONTE AMB TITELLES

En Blauet i el retorn dels aiguamolls
Descobreix les llacunes de Can Morgat!

Ocells com en camallarga i també altres animals necessiten llacunes i aiguamolls per poder viure.  En Blauet farà 

tot el possible per recuperar aquests espais que amb el temps s’havien anat perdent.

Explicarem el conte amb titelles, farem jocs, observarem i experimentarem.

Organitza: Ajuntament de Porqueres - Realitza activitat: Escola de Natura

Organitza: Ajuntament de Porqueres - Realitza activitat: Caiac i Natura

Visita guiada a les Estunes

i tir amb arc

Passejarem per la riba de l'estany, ens dirigirem a l'emblemàtic bosc de les Estunes i practicarem tir amb arc.

VISITA GUIADA

NOVAACTIVITAT2017

Preu: gratuïta       

Punt de trobada: Can Morgat (zona d’aparcament)

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Màx. 25 persones. Edat: a partir de 4 anys

Durada: 2 hores

Preu: 1€/persona

Punt de trobada: Aparcament de les Estunes

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Màx. 25 persones. Edat: a partir de 6 anys

Durada: 2 hores
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Consisteix en realitzar una activitat de tir amb arc al parc de la Draga on grans i petits podran provar aquest 

esport en un entorn privilegiat al costat de l'estany i en un ambient acollidor i familiar. L'activitat la porta a terme 

personal qualificat.

Tir amb arc al
Parc de la Draga

Durada: 1,5 hores

Punt de trobada: Quiosc de la Draga

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Preu: gratuïta

ACTIVITAT FAMILIAR

Edat: activitat familiar recomanada per infants a partir de 4 anys
Mínim 10 persones, no hi ha màxim ja que el monitoratge s’adequarà al grup

Organitza: Ajuntament de Banyoles - Realitza activitat: Pasve. Serveis d’esports, animació i lleure

NOVAACTIVITAT2017
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Seguim el rastre de la llúdriga

Fem de naturalistes!

Titelles, jocs i experimentació

ACTIVITAT FAMILIAR

La llúdriga torna a viure a l’Estany després d’haver-ne desaparegut durant molts anys! A través d’un conte 

coneixerem la seva història. 

També farem un joc per conèixer tant la llúdriga com altres animals de l’Estany, farem recerca de rastres per l’entorn 

i un taller d’empremtes.

Organitza: O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Escola de Natura

En Blauet s’enfronta a un repte molt difícil: descobrir els deu secrets i així evitar que en Destraler talli la vegetació de 

l’Estany. Ho aconseguirà? I si l’ajudem entre tots?

L’activitat inclou l’explicació del conte amb titelles, jocs i dinàmiques d’observació i experimentació.

En Blauet i els deu secrets

CONTE AMB TITELLES I JOCS

Organitza: O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Escola de Natura
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Preu: gratuïta       Durada: 2 hores

Punt de trobada: O�cina de Turisme de l’Estany

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Màx. 25 persones. Edat: a partir de 4 anys.

Preu: gratuïta 

Durada: 2 hores

Punt de trobada: O�cina de Turisme de l’Estany

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Màx. 25 persones. Edat: a partir de 4 anys.



ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ AMBIENTAL

Activitats temàtiques de dinamització ambiental per a tota la família: tallers creatius, propostes d’observació i 

experimentació, jocs de descoberta, contacte amb la natura, activitats de reciclatge, demostracions... Periodicitat 

mensual (vegeu programació).

Organitza: O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Escola de Natura

Preu: gratuïta    

Punt de trobada: s’adapta a la temàtica de cada matí verd 

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Màx. 25 persones. Edat: activitat familiar per a famílies amb infants de 3 a 10 anys

Durada: 2 hores

Matins Verds
activitats temàtiques
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Organitza: Ajuntament de Porqueres - Realitza activitat: Caiac i Natura

Preu: 10€ (lloguer caiac i ús de les instal·lacions del CNB)       

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Màx. 25 persones. Edat: a partir de 6 anys

Caiac per les ribes de

l’Estany de Porqueres

Navegació en caiac per les ribes més salvatges de l'estany.

Quantes vegades batega el nostre cor? Quants quilòmetres de vasos sanguinis tenim al nostre cos? A través 
d’una visita guiada a una col·lecció de pedres amb forma de cor, que prenen vida i expliquen històries aprendrem 
i reflexionarem sobre les intrigues del cor. 

ITINERARI GUIAT

Espectacle CorroC

A càrrec de la Companyia Escarlata Circus

VISITA GUIADA

Punt de trobada: Club Natació Banyoles

L’enigma del bosc de les Goges

JOC FAMILIAR DE DESCOBERTA

Les goges us proposen un joc de pistes per descobrir en família Les Estunes d’una manera molt divertida.

Per grups haureu de solucionar proves, fer recerques pel bosc, contestar preguntes i resoldre enigmes. Us hi animeu?

Organitza: Ajuntament de Porqueres - Realitza activitat: Escola de Natura

Preu: gratuïta       Durada: 2 hores Punt de trobada: Pàrquing de les Estunes

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Màx. 25 persones. Edat: a partir de 4 anys

Descobriu les Estunes tot jugant!

Durada: 2 hores

Organitza: Ajuntament de Banyoles i La Xarxa - Realitza activitat: Cia. Escarlata Circus

Preu: 12€ majors de 12 anys / 8€ �ns a 12 anys

Més informació: Cultura Banyoles a cultura@ajbanyoles.org -  Museus de Banyoles a
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org - La Xarxa Banyoles a xarxa@xarxabanyoles.com
 

Màx. 30 persones. Edat: a partir de 5 anys
Durada: 1,5 hores

Punt de trobada: Museu Darder de Banyoles



En el marc de la 4a Fira Gartstròmia i 40a exposició de �ors s’han programat activitats relacionades amb la 

temàtica com: 

UNA PRIMAVERA DE BONA PASTA: farem creacions molt primaverals enganxant pasta de diferents formes.

ART DE L’HORT: crearem quadres artístics fent estampació amb fruites i verdures.

TALLER FLORAL:  elaborarem �ors amb material de rebuig.

Tallers de la fira Gartstròmia i 
exposició de flors de Banyoles
TALLERS INFANTILS

Organitza: O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Escola de Natura

Preu: gratuïta Durada: 2 hores

Punt de trobada: Plaça Major

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Edat: activitat familiar recomanada per infants �ns a 8 anys 

DECORACIONS DE NADAL : vols fer ornaments nadalencs senzills i originals? Només has de portar la teva 
creativitat!

PETITS TIONS DE NADAL: sabries convertir un tap de suro i uns quants papers de colors en un tió bufó i 
divertit? Vine i fes-ho amb nosaltres.

BOMBES DE REIS: amb molta imaginació transformarem materials de rebuig en una fantàstica bomba per 
anar a esperar els reis. 

TARGETES NADALENQUES: combinant materials variats crearem boniques targetes de nadal. 
Vine i fes la teva!

Organitza: O�cina de Turisme de l’Estany - Realitza activitat: Escola de Natura

Preu: gratuïta 

Edat: els menors han d’anar acompanyats d’una persona adulta

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Punt de trobada: Plaça Major

Tallers de la fira de Nadal

Viu un Nadal ple d’activitats
TALLERS INFANTILS
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ACTIVITATS
ESPORTIVES

GAUDEIX DE L’ENTORN TOT FENT ESPORT



Banyoles és el paradís per a la pràctica del triatló, aquestes paraules són les que ens ha fet arribar Marcel Zamora 
que descriuen perfectament la simbiosis que ha trobat el triatleta professional amb la ciutat. Per aquest motiu 
oferim la possibilitat d’entrenar amb ell i conèixer algunes de les seves tècniques d’entrenament. Durant la 
sessió es farà un tastet de natació al carril natació – Via Brava de Banyoles, posteriorment es farà un recorregut 
corrents i, per a finalitzar es tancarà la sessió amb una ruta per un tram del circuit de les triatlons que s’organit-
zen a la ciutat. Si practiques triatló, vols millorar el rendiment i entrenar amb un campió del món, no et pots 
perdre aquestes sessions.  Per participar en les activitats, les places són limitades. Se segueix l’ordre d’inscripció.

Descobreix els secrets del triatló

amb Marcel Zamora, gran campió d’ironmans

Durada: 2,5 hores Punt de trobada: Club Natació Banyoles (passeig Antoni Gaudí, 3)

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Preu: 10€ per persona

ACTIVITAT

Material: Tot el material per realitzar triatló, ulleres nedar, casquet, sabates córrer, bicicleta i casc de bicicleta
Màx. 15 persones. Requisits: practicar triatló habitualment. 

Organitza: O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Marcel Zamora
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VISITES
TEATRALITZADES

GAUDEIX DE L’ENTORN AMB PERSONATGES FANTÀSTICS



Conta la llegenda que cada nit les ALOGES sortien dels seus caus per rentar la roba i ballar i qui fos capaç de 

robar-los-hi una peça de roba seria ric per sempre més. 

Si vols descobrir aquesta i altres llegendes poc conegudes de les ALOGES tot buscant tresors amagats per 

Banyoles i descobrint les malifetes de la bruixa Na Codonya i d'en Toca Tabal, apunta't a la visita teatralitzada 

nocturna "Els tresors de les ALOGES".

Els tresors de les aloges

Durada: 1 hora
Punt de trobada: O�cina de Turisme de l’Estany

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Preu: gratuïta

VISITA TEATRALITZADA

Màx. 30 persones. Edat: aquesta activitat no és recomanada per a menors de 7 anys

Organitza: O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Teatre de Contacte

A càrrec de la Companyia Teatre de Contacte

Francesc Darder està a Banyoles preparant la inauguració del Museu que ha cedit a la població. Una mica 

atabalat per la feinada, ja que vol tenir-ho tot controlat i a més vol celebrar l’aniversari de la seva dona amb una 

gran festa, rep a un grup de curiosos que vol veure com està quedant tot plegat. Encantat d’explicar el seu 

projecte, els acompanya dins els espais del Museu i 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. Amb reserva prèvia. 

Anem al museu amb el Sr. Darder

Durada: 1 hora
Punt de trobada: Museu Darder

Més informació: Museu Darder de Banyoles - Tel. 972 57 44 67 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org 

Preu: gratuïta

VISITA TEATRALITZADA

Màxim 30 persones. Edat: aquesta activitat no és recomanada per a menors de 7 anys 

Organitza: Museus de Banyoles - Realitza activitat: Arqueolític - Promociona: O�cina de Turisme de Banyoles

A càrrec d’Arqueolític



Els habitants de Vilauba estan de festa, ja que 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 a la salut dels nuvis. Amb reserva prèvia. 

Nuptialis

Durada: 1 hora
Punt de trobada: Vil·la romana de Vilauba (Camós)

Més informació: Museu Arqueològic de Banyoles - Telèfon 972 57 23 61 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Preu: gratuïta

VISITA TEATRALITZADA

Màx. 25 persones. Edat: a partir de 6 anys; els menors han d’anar acompanyants d’un adult 

Organitza: Museus de Banyoles - Realitza activitat: Arqueolític - Promociona: O�cina de Turisme de Banyoles

Queden dos dies per l'arribada del nou abat al monestir i Banyoles s'està preparant per rebre'l. Però hi ha un 

problema. Res està a punt i els banyolins se les hauran d'empescar perquè sembli que està tot acabat. Veniu a 

gaudir d'aquesta divertida visita teatralitzada nocturna per a públic familiar on inspeccionarem els preparatius 

de l'arribada del nou abat en el centre de la vila de Banyoles mentre us expliquem històries d'antics abats i 

llegendes de Banyoles...

Que arriba l’abat!

Durada: 1 hora
Punt de trobada: Cal Moliner (Plaça Major, 38)

Més informació: O�cina de Turisme de l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@ajbanyoles.org

Preu: gratuïta

VISITA TEATRALITZADA

Màxim 30 persones. Edat: aquesta activitat no és recomanada per a menors de 7 anys 

Organitza: O�cina de Turisme de Banyoles - Realitza activitat: Teatre de Contacte
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A càrrec de la Companyia Teatre de Contacte

A càrrec d’Arqueolític



ALTRES ACTIVITATS D’OCI
de Banyoles i la comarca del Pla de l’Estany 

NO ET PERDIS NI UNA DE LES ACTIVITATS

VOLTA A L’ESTANY AMB LA TIRONA

El catamarà elèctric, La Tirona, us passejarà 
tranquil·lament per l'Estany.

Horaris: Estiu: de 10h a 14h i de 15h a 20h
Tardor –Primavera: de 10 a 14h i de 15h a 19h (dilluns tancat)
Hivern: de 10h a 14h i de 15h a 18h (dilluns tancat).
Preu: tarifa normal 8€, nens de 4 a 8 anys i jubilats 6’50€, 
banyolins/nes 5,5€ i infants de 0 a 3 anys gratuït.
Durada: 35 - 40 minuts aproximadament.
Més informació: 972 58 34 70 (extensió 1338)
www.navilieralesgoges.cat | info@navilieralesgoges.cat
 

LLOGUER DE BARQUES DE REMS DE PASSEIG

Canvia el punt de vista i passeja’t per l’Estany en una barca 
de rems

Horaris: Estiu: de 10h a 14h i de 15h a 20h
Tardor – Primavera: de 10 a 14h i de 15h a 19h (dilluns tancat)
Hivern: de 10h a 14h i de 15h a 18h (dilluns tancat)
Preu: 5€ / persona / hora (A partir de  4 persones, una 
persona viatja gratis.)
La capacitat de les barques és de 4, 5 i 6 persones.
Més informació: 972 58 34 70 (extensió 1338)
www.navilieralesgoges.cat | info@navilieralesgoges.cat

ITINERARI DE L'ESTANY AL BARRI VELL AMB 
EL TREN PINXO

Horaris: 
Hivern: de dimarts a diumenge, d’11h a 17h
Setmana Santa i estiu (de Sant Joan a l’11 de setembre: 
de dilluns a diumenge, d’11h a 19h
Cal consultar l’horari de sortides a la taquilla davant de 
l’Estany. 
Itinerari: de l’Estany al Barri Vell
Preu: 4,50€ / adults i 2,50€ infants (de 3 a 12 anys) 
Durada: 50 minuts aproximadament
Més informació: 699 19 47 07 - www.eltrenpinxo.cat 

NATURA I AVENTURA

DRAGON BOAT, viu una aventura única. Una manera 
diferent i divertida de guadir de l’estany i el seu encant. 
Vine a remar sobre un drac xinès   mil·lenari que, alhora, 
t’aproparà al mite del drac de Banyoles. T’ho perdràs? 
Activitat esportiva apta per a totes les edats i condicions 
físiques.
Durada: 90 minuts – Activitat d’Iniciació i pràctica. Preu: 90 
minuts – 20€ 
Punt de Trobada: Club Natació Banyoles. 
Aforament: màxim 22 persones per sessió. (totes les edats)
Més informació i reserves: Agenda Sports. 972 58 06 39 - 
www.agendasports.com - info@agendasports.com 
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LLOGUER DE BICICLETES

CENTRE BTT PLA DE L’ESTANY - BANYOLES, situat 
molt a prop de l’Estany, a la casa de colònies El Vilà 
(Ctra. de Circumval·lació de l’Estany).
Preu per persona: 1 hora: 6€ - 2 hores: 9€ - 3 a 4 
hores: 12€ - 1 dia: 15€
Més informació: 699 77 06 47  - www.caiacinatu-
ra.com - centrebtt@plaestany.net

LLOGUER DE BICIS BANYOLES, ubicat davant de 
l'Oficina de Turisme de l'Estany (C/Passeig Mossèn 
Lluís Constans) i, al costat del camp de futbol del 
Banyoles (C/ Passeig Darder).
Preu per persona: 1 hora: 7€ -  2 hores: 10€ - ½ dia: 
12€ - 1 dia: 15€
Més informació : 626 22 52 00  - www.lloguerbicis-
banyoles.cat - info@lloguerbicisbanyoles.cat 

HÍPICA

Si el que voleu és fer una ruta per la comarca a 
cavall, podeu contactar amb alguna de les 
hípiques de la zona:

CLUB HÍPIC COMARCA PLA DE L’ESTANY: Ctra. 
De Miànigues a Porqueres, s/n. Porqueres. 
Telèfon 636 44 43 71 (Juanjo) / 689 25 30 04 
(Esteve) – web www.hipicabanyoles.com

CLUB HÍPIC BANYOLES: Ctra. De Banyoles a 
Mieres, km 31. Porqueres. Tel. 619 93 24 55 
www.clubhipicbanyoles.com
info@clubhipicbanyoles.com

CENTRE ALFORGES CLUB EQÜESTRE: Cal Veler, 
s/n. Camós. Tel. 670 44 05 87 / 670 73 14 78 
www.clubalforges.com
clubalforges@gmail.com | info@clubalforges.com

HÍPICA EQUINATUR: Camí de Martís, s/n. 
Serinyà. Tel. 972 59 31 76 / 609 43 51 08 
www.equinatur.com - info@equinatur.com - 
rafa@equinatur.com

HÍPICA BOSQUERÓS: Barri de Bosquerós, s/n. 
Serinyà. Telèfon 646 69 14 70
www.hipicabosqueros.com
hipicabosqueros@gmail.com 

CENTRE EQÜESTRE LA CAMPANA. Veïnat de la 
Bruguera, 5. Cornellà del Terri. Tel. 606 29 21 93 
centroecuestrelacampana@hotmail.com

HÍPICA CAN COSTA. Camí de Can Capell, 8. 
Corts - Cornellà del Terri. Tel. 693 57 25 19
649 52 31 86 - hipicacancosta@hotmail.com

JULIÁN AGUT EQUESTRIAN SPORTS. Mas las 
Casas. Sant Miquel de Campmajor. Tel. 615 49 96 
74 (Julián) / 654 14 13 87
Facebook Julián Agut Equestrian Sports.

LLOGUER DE CAIACS

CAIAC I NATURA, us ofereix la possiblitat de llogar 
caiacs individuals o dobles per gaudir de l’Estany 
des d’una perspectiva diferent.
Preu:  caiac individual 15€ - grups de 20 o més 
persones: 12€
Inclou armilla, pala i utilització instal·lacions Club 
Natació Banyoles (dutxes, vestidors, piscines i zona 
de bany)
Més informació: 699 77 06 47 – www.caiacinatu-
ra.com -  info@caiacinatura.com

CÀMPING ESPONELLÀ, situat a 10 minuts de 
l’estany de Banyoles, us permet practicar caiac a les 
aigües tranquil·les del riu Fluvià. L’activitat dura 1 
hora aproximadament. 
Més informació: 972 59 70 74  - www.campinges-
ponella.com - informa@campingesponella.com

PITCH AND PUTT, GOLF I XUTAGOLF: a Sant Esteve 
de Guialbes, al Mas Pagès, podeu practicar el 
pitch-and-putt, golf, i el xutagolf, entre altres 
activitats. Més informació: 972 56 10 0
www.maspages.com|  maspages@maspages.com



ART I CULTURA

VIATGE EN GLOBUS AEROSTÀTIC PEL PLA DE L’ESTANY 

Camins de Vent: 
Preu*: 148 € / adults (sense esmorzar) - 169€ / 
adults amb esmorzar - 75 € / infants (fins a 10 anys) 
sense esmorzar - 90€ / infants amb esmorzar 
*Inclou reportatge fotogràfic, diploma i,  un brindis 
amb cava i pastes al aterrar.
Horaris: estiu a les 7.00 h i hivern a les 8.00 h,
Durada: 1h 15min 
Més informació: 629 38 57 57 / 933 96 73 00
www.caminsdevent.com | info@caminsdevent.com

FANG AVENTURA
A Sant Miquel de Campmajor, a uns 11km de 
Banyoles. 
Una empresa que ofereix la pràctica d’esports 
d’aventura com ara paint ball, tir amb arc, rutes 
amb quads i descens de barrancs, entre molts 
altres.
Més informació : 667 43 38 33
www.fangaventura.com | info@fangaventura.com

EL MUSEU DARDER DE BANYOLES, a més 
d’exposar la col·lecció Darder i mostrar la funció dels 
museus d’història natural del segle XIX i principis del 
XX, té com a finalitat interpretar, explicar i donar a 
conèixer les característiques de la zona lacustre de 
Banyoles. www.museusdebanyoles.cat

Horaris:

Horari d’hivern (setembre-juny): de dimarts a 
dissabte, de 10.30 h a 13.30 h i de 16.00 h a 18.30 
h. Diumenge, de 10.30 h a 14.00 h 
Horari d’estiu (juliol-agost): de  dimarts a 
dissabte, de 10.30 h   a 13.30 h i de 16.00 h a 
19.30 h. diumenge, de 10.30 h a 14.00 h
Ponts i festius, consulteu al Museu.

Més informació: museudarder@ajbanyoles.org 
www.museusdebanyoles.cat - 972 57 44 67

EXPOSICIONS TEMPORALS AL MUSEU DARDER:

LIFE POTAMO FAUNA. 
De l’11 d’abril a l’ 11 juny. | Preu: Gratuït

Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a 
la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, 
Fluvià i Muga. Exposició molt visual i amb jocs 
sobre el projecte de recuperació d’espècies 
amenaçades.

Organitza: 

Consorci de l’Estany, Consorci del Ter, Generalitat 
de Catalunya. Departament de Territori i 
Sostenibilitat, Forestal Catalana, Amics de la 
Tortuga de l’Albera, Universitat del País Basc, 
Museu Darder de Banyoles.
Amb el suport de: Diputació de Girona, 
Ajuntament de Banyoles, Ajuntament de 
Porqueres, Consorci Esportiu de l’Estany de 
Banyoles, Aigües de Banyoles.
  

PESCA ESPORTIVA A L’ESTANY
Havent obtingut prèviament la llicència de pesca 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
de la Generalitat de Catalunya i el permís de pesca, 
que es pot aconseguir a través d’Internet, a 
http://gencat.cat, a l’Oficina Virtual de Tràmits 
(OVT), o bé presencialment a la delegació del 
Departament de Medi Ambient de Girona (c. 
Ultònia, 12).

RUTES DE SOLDATS DE SALAMINA
Podeu fer un itinerari a peu per les rutes de Soldats 
de Salamina. Aquestes tres rutes, de diferent 
dificultat i durada (entre 1h i 30minuts  i 5 hores) es 
poden fer per compte propi ja que estan 
senyalitzades. 
Més informació: Telèfon 972 57 35 50 –  http://tu-
risme.plaestany.cat - turisme@plaestany.cat 
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XVI CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA 
NATURA. “BOLETS I LÍQUENS”
Del 16 de juny al 2 de setembre | Preu: Gratuït 

Exposició de les millors fotografies presentades a 
l’última convocatòria del concurs. El tema del 
concurs en aquesta edició és “Bolets i líquens”.
Inauguració i lliurament de premis: dijous 15 de juny, 
a les 8 del vespre. 

Organitza: Centre d’Estudis Comarcals, Limnos, 
Universitat de Girona. Facultat de Ciències i  Museu 
Darder

 
EL FLUVIÀ. TRES COMARQUES I UN RIU
Del 22-09-17 al 14-01-18 | Preu: Gratuït 

Els rius esdevenen els cordons umbilicals de 
territoris vius. Contenen vida animal i vegetal, 
garanteixen la connectivitat ecològica entre espais 
allunyats, conformen paisatges singulars i de 
contrast, veuen créixer pobles i ciutats, ofereixen 
recursos naturals, són pòsit de memòria popular i de 
patrimoni històric, aporten qualitat ambiental i 
benestar i, en definitiva, donen personalitat als 
territoris.

El Fluvià és un riu compartit per les comarques de la 
Garrotxa, del Pla de l’Estany i de l’Alt Empordà. El 
gruix de l’exposició se centra en unes projeccions 
audiovisuals sobre una gran maqueta 3D de la 
conca del Fluvià, i la complementen plafons 
informatius, fotografies antigues, testimonis de 
memòria local en format d’entrevista, la visualització 
de time-lapses del paisatge i altre material expositiu. 
Es faran visites escolars i activitats paral·leles.

Organitza: Museus d’Olot, Museu Darder de 
Banyoles i Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala, 
Institut de Cultura d’Olot, Ajuntament de Banyoles, 
Consorci de l’Estany, Ajuntament de L’Escala.

Amb el suport de: Diputació de Girona, Generalitat 
de Catalunya. Departament de Cultura. 
Departament d’Ensenyament.

EL MUSEU ARQUEOLÒGIC DE BANYOLES, Situat 
dins el palau gòtic de la Pia Almoina, exposa 
col·leccions de paleontologia, arqueologia i numismà-
tica, procedents de la comarca del Pla de l’Estany. 
www.museusdebanyoles.cat

Horaris: Horari d’hivern (setembre - juny): de dimarts a 
dissabte, de 10.30 h a 13.30 h i de 16.00 h a 18.30 h. 
Diumenge, de 10.30 h a 14.00 h
Horari d’estiu (juliol - agost): de  dimarts a dissabte, de 
10.30 h   a 13.30 h i de 16.00 h a 19.30 h. diumenge, de 
10.30 h a 14.00 h. Ponts i festius, consulteu al Museu.
Més informació: macb@ajbanyoles.org
www.museusdebanyoles.cat - telèfon 972 57 23 61

EXPOSICIONS TEMPORALS DEL MUSEU 
ARQUEOLÒGIC: 

13È CONCURS DE DIBUIXOS DEL MANÍPUL DE 
MANAIES DE BANYOLES. 
De l’1 al 17 d’abril de 2017. Preu: Gratuït.
Mostra dels dibuixos dels nens i nenes dels centres 
educatius de la ciutat que han participat en el concurs 
de dibuixos del manípul de manaies.
Organitza: Manípul de Manaies, Museu Arqueolò-
gic i Ajuntament de Banyoles.

EL CONJUNT D’ART RUPESTRE DE LA ROCA 
DELS MOROS (EL COGUL)
Del 22 d’abril al 25 de juny | Preu: Gratuït
En aquesta mostra podrem conèixer les pintures de La 
Roca dels Moros que representa un dels conjunts d’art 
rupestre més emblemàtics i millor conservats de 
Catalunya. 
Organitza: Museu Arqueològic de Catalunya, Museu 
Arqueològic de Banyoles, Ajuntament de Banyoles.

BANYOLES DIA DE MERCAT. UNA EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA D’EUGENI FORCANO.
De l’1 de juliol al 12 de setembre 
Aquest reportatge documental realitzat l’any 1966, va 
ser realitzat per a la revista Destino i és un retrat fresc i 
curiós dels protagonistes anònims d’un dia de mercat. 
Organitza: Ajuntament de Canet de Mar, diputació de 
Barcelona, Generalitat de Catalunya, Museu Arqueolò-
gic de Banyoles, Ajuntament de Banyoles.



DESENTERRANT EL PLA DE L’ESTANY. 130 
ANYS D’ARQUEOLOGIA A LA COMARCA.
Del 30 de setembre de 2017 al 7 de gener de 2018
La mostra presenta la història dels descobri-
ments arqueològics més representatius de la 
comarca, des de la descoberta de la mandíbula 
de Banyoles ara fa 130 anys fins a l’actualitat. 
Organitza: Museu Arqueològic de Banyoles, 
Ajuntament de Banyoles
Amb el suport de: Diputació de Girona, 
Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura.
Preu: gratuït  

PREUS D’ENTRADA ALS MUSEUS DE
BANYOLES:

Individual: 3 euros / persona
Reduïda: 1,5 euros / persona (més grans de 65 
anys, Carnet Jove i carnet d’estudiant)
Grups (més de 10 persones): 1 euro / persona
Tarifa 2 museus (Museu Arqueològic i Museu 
Darder de Banyoles): 
Individual: 4 euros / persona
Reduïda: 2 euros / persona
Grups (més de 10 persones): 1 euro / persona

Entrada gratuïta: menors de 16 anys, grups 
escolars amb professors acompanyants, 
membres de l’Associació de Museòlegs de 
Catalunya, membres de l’ICOM, Amics dels 
Museus de Banyoles i membres de l’Associació 
Professional de Gestors Culturals (APGC). 
Més informació: www.museusdebanyoles.cat

LLOTJA DEL TINT
Un edifici gòtic civil que ens permet percebre 
com era una fàbrica d’època medieval destinada 
al tint de teixits. Actualment, dedicada a sala 
d’exposicions.

Horaris: Divendres, de 18.00 h a 21.00 h; 
dissabtes, de 11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 
21.00 h, i diumenges, d’11.00 h a 14.00 h. Adreça 
electrònica tintxxi@gmail.com

PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA

El Parc Neolític de la Draga. L’únic poblat neolític 
d’ambient lacustre de la península Ibèrica, d’ara 
fa 7.300 anys. La molt bona conservació de la 
matèria orgànica ha permès la recuperació de 
parts de les cases així com aliments, cordes i 
eines de fusta, estris d’os, banya i sílex, vasos 
ceràmics i ornaments personals. Aquestes 
troballes han revolucionat el coneixement que 
teníem sobre les primeres societats neolítiques 
del Mediterrani occidental. El Parc posa a l’abast 
de tothom aquests coneixements a través de les 
visites guiades i les demostracions d’activitats 
neolítiques emmarcades dins d’un poblat 
reconstruït .

Horaris: De juny a octubre: dissabtes i diumen-
ges: 11.30 h. 
Primer diumenge de cada mes: visita i demostra-
cions d’activitats prehistòriques a les 11.30 h. 
Últim dissabte de mes: Activitat familiar: 
“Avui fem de neolítics” de 17.00h a 18.30h.
Tot l’any: grups escolars i turístics 

Tarifes: individuals 4 € / Reduïda 2,5 € / Amb 
demostració 6 € / Avui fem de neolítics 5€

Més informació: Museu Arqueològic de Banyoles. 
972 57 23 61 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

ARQUETA DE SANT MARTIRIÀ I MONESTIR DE 

SANT ESTEVE: 

Visita guiada en què es coneix la història del 
Monestir de Sant Esteve i com era la vida dels 
monjos benedictins que s’hi van establir durant 
segles. També es pot visitar l’arqueta de Sant 
Martirià, una joia del S.XV considerada com una 
de les peces més remarcables de l’orfebreria 
medieval catalana. 

Durada: 1h | Punt de trobada: Monestir de Sant Esteve
Més informació: Museu Arqueològic de 
Banyoles. Telèfon: 972 57 23 61. 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
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VIL·LA ROMANA DE VILAUBA
La vil.la romana de Vilauba fou un centre d’explota-
ció del territori, que funcionà durant gairebé tot el 
període romà (del s. II-I aC al VII dC). L’evolució de la 
vil·la al llarg de 600 anys ens ha permès conèixer la 
seva  zona residencial i la rústica. Ens passejarem 
per la part residencial de la vil·la per entendre com 
funcionava per tal de fer-nos una idea del seu 
sistema de vida i organització. I també veurem com 
va ser la seva transformació cap l’alta edat mitjana. 
Durada: 1h
Punt de trobada: Vil·la romana de Vilauba 
(Camós). 
Més informació: 972 57 23 61. 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Horaris de visita amb demostració de l’ofici: 
dimarts a divendres entre 11:00-13:00h.  
Del 25 de juny al 8 d'octubre també s’ofereix la 
visita els dissabtes a les 11:00h. 
IMPRESCINDIBLE trucar abans per a consultar 
disponibilitat, tel: 653 44 71 47

PASSEIG PEL BARRI VELL
Aprofiteu per fer un passeig pel barri vell de la ciutat, 
on podeu trobar, entre altres llocs d’interès, la plaça 
Major, la Llotja del Tint, l’església de Santa Maria dels 
Turers, el Monestir de Sant Esteve i la Muralla.

EL PARC DE LES COVES PREHISTÒRIQUES DE 
SERINYÀ: 

És un paratge únic per apropar-vos a la vida dels 
caçadors i els recol·lectors del paleolític. En aquest 
indret podreu veure diversos abrics i coves que, des 
de fa més de 200.000 anys, han estat ocupats 
successivament per diversos grups humans. 

Horaris de l’1/09 al 20/06: de dilluns a divendres, 
només grups amb reserva prèvia. 
Caps de setmana obert d’11h a 17h. Visites guiades 
a les 11.15h, 12.15h, 13.15h i 15.45h. 
El primer cap de setmana de cada mes, s’ofereixen 
tallers didàctics d’activitats prehistòriques (tir amb 
arc, encesa de foc, talla d'eines, pintura prehistòrica, 
etc..), també incloses en el preu de l’entrada.
Horari d’estiu (juliol - agost): de dilluns a 
diumenge, de 10h a 19h. Visites guiades tot el dia i 
tallers didàctics d’activitats prehistòriques (tir amb 
arc, encesa de foc, talla d'eines, pintura prehistòrica, 
etc..), també incloses en el preu de l’entrada, tots els 
caps de setmana, i diari el mes d’agost.
Del dilluns 18 de desembre de 2017 al divendres 
19 de gener de 2018 tancat.

Tarifa: General: 6 euros, reduïda*: 3 euros 
*majors de 65 anys, adults amb minusvalidesa i 
estudiants a partir de primària, i a universitaris amb 
acreditació.
Amb el preu de l’entrada hi ha incloses totes les 
activitats que aquell dia es portin a terme: les visites 
guiades o les audioguies (disponibles en català, 
castellà, anglès, francès i alemany) i els tallers 
didàctics.

Més informació: 972 59 33 10 (caps de setmana 
d'11 a 17h),  Whatsapp 628 81 98 20
www.plaestany.cat/coves - coves.serinya@plaestany.-
cat - www.parcdelescoves.wordpress.com - xarxes 
socials @parcdelescoves

MOLÍ DE LA FARGA
Us convidem a visitar un molí paperer viu i actiu 
que us permetrà viure de prop l’experiència del 
paper artesanal. 
El Molí de la Farga és un petit taller dedicat a la 
producció artesanal de paper i a la difusió 
d’aquest ofici en perill d’extinció. Ens trobem a 
la Farga d’Aram/Molí Paperer Escatllar, un edifici 
amb més de 300 anys d’història.

Visita al Molí de la Farga amb demostració de 
l’ofici. Un recorregut per la història del paper 
des de la seva invenció fins a l’actualitat. Us 
ensenyarem el MOLÍ DE LA FARGA i parlarem de 
la indústria manufacturera de la comarca i del 
paper que hi ha jugat l’aigua de l’Estany. 
Coneixerem els diferents tipus de paper i els 
seus usos. Aprendrem com s’elabora el paper 
artesanal, quines són les eines bàsiques del 
paper i veurem una demostració de tot el 
procés. Adreçat a: particulars, famílies, grups. 

Preus: 5'00 €/persona (fins a 10 persones)
4'50 €/persona (entre 11 i 25 persones)
Menors de 3 anys gratuït.



BOSC DE CAN GINEBREDA

Podeu fer una visita al Bosc de Can Ginebreda, un espai 

d’escultura a cel obert a només 6 km de Banyoles. Xicu 

Cabanyes és l’autor de més de 100 escultures eròtiques que 

ens desvetllen els sentits i les emocions.

Horari: de 9.00 h a 18.00 h | Estiu: de 9:00h a 21:00h

Preu: 3€ / persona (només monedes d'un euro)

Visita guiada (+20 persones): 4€ (972 58 25 38).

Més informació: 972 58 25 38 

www.canginebreda.com i www.porqueres.cat 

info@canginebreda.com

REFRESCA’T A L’ESTANY

LA CASETA DE FUSTA, a la zona nord de l’Estany. El 

cotxe es pot deixar aparcat a la Draga. 

Zona de bany pública i gratuïta. 

Horaris: De l’1 al 5 de juny de 15h a 19h

Del  6 al 30 de juny de 11h a 19h

De l’1 al 14 de juliol de 10.30h a 20.30h

Del 15 de juliol al 16 d’agost de 10h a 21h

Del 17 al 31 d’agost de 10.30h a 20.30h

De l’1 al 11 de setembre de 11h a 19h

Del 12 al 18 de setembre de 15h a 19h

CLUB NATACIÓ BANYOLES: passeig d’Antoni Gaudí, 3. 

Telèfon 972 57 08 59.  Temporada de bany: del 03/06 al 

20/06, entre setmana de 16h a 20h; caps de setmana i 

festius, de 10h a 20h. Del 21/06 al 31/08, de 9h a 21h. De l'1 

al 11 de setembre, de 10h a 20h.

Preu per a no socis: 11 euros tot el dia; 5,80 euros a partir 

de les 16.00 h i 4,10 euros a partir de les 20.00h. 

ELS BANYS VELLS, passeig Lluís Marià Vidal, 1. 

Horari de la zona de bany: de dilluns a diumenge, d’11.00 

h a 20.00 h. Preu: entrada gratuïta amb consumició.

ESCOLA DE NATURA DE BANYOLES

Aula de natura de l’estany

Activitats d'educació ambiental, visites guiades a l'entorn 

natural, tallers mediambientals, esplai verd. Per famílies, 

infants i joves. Passeig de la Draga, 5

Telèfon 972 58 13 16 / www.escolanaturabanyoles.org  

correu@escolanaturabanyoles.org 

PLANETA MÀGIC - Oci infantil

Inflables, llits elàstics, tobogans i molt més!

Av. de la Farga, 112 / Ronda Canaleta, 53

972 57 57 18 - www.planetamagic.com/banyoles-

banyoles@planetamagic.com

Horari:

Dijous i divendres de 17h a 21h

Dissabtes, diumenges i alguns festius, d’11h a 14h i de 

16.30h a 21h

Setmana Santa, de 16.30h a 21h del 8 al 17 d’abril

Estiu (del 24 de juny fins el 1 d’octubre), de 16.30h a 

21h, matins tancat

Nadal (del 22 de desembre al 7 de gener), de 16.30h 

a 21h, excepte els dies 24, 25 i 31 de desembre, 5 i 6 

de gener que estarà tancat.

Per escoles, casals, associacions, grups i altres entitats, 

possibilitat d’obrir fora d’aquest horari amb reserva.

Preus €/infant (Labrables): 1 hora 6€, temps il·limitat 

7€, temps il·limitat socis 6€ i tarifa màgica 9€*.

Preus €/infant (Dissabtes, diumenges i festius): 

1 hora 6,5€, temps il·limitat 8€, temps il·limitat socis 6,5€ 

i tarifa màgica 10€*.

(*) La Tarifa Màgica inclou: temps il·limitat + entrepà i 

beguda + bossa de llaminadures o globus. Menors de 4 

anys: temps il·limitat al preu d'1 hora. 1€ de descompte 

per a famílies nombroses i monoparentals. Preus 

especials per a escoles i grups.

Abonament 5: 5 entrades de temps il·limitat , 30,00 €

Abonament 10: 10 entrades de temps il·limitat ,50,00 €

VISITEU EL MERCAT SETMANAL DE BANYOLES

(plaça de les Rodes, carrer Rambla, plaça dels 

Turers, carrer Porta dels Turers, plaça Major i 

carrer Àngel Guimerà).

Horari: cada dimecres, entre les 8.00 h i les 13.30 h 

aproximadament, i els dissabtes al matí, a la plaça 

Major, hi trobareu un petit mercat de fruita i 

verdura. 

ALTRES ACTIVITATS D’OCI



AVENTURES AMB EL HASHTAG

COMPARTEIX LES TEVES

#TURISMEBANYOLES
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