
Agenda
Banyoles 2015

Guia d’activitats i visites guiades
de març a desembre

Ajuntament de Banyoles



Per participar a les activitats, les places són limitades.
Se segueix l’ordre d’inscripció.

Oficina de Turisme de l’Estany

Pg. Darder - Pesquera núm. 10 - 17820 Banyoles
Telèfon: (+34) 972 58 34 70
Adreça electrònica: turisme@ajbanyoles.org
www.banyoles.cat/turisme

TURISME BANYOLES a

Ajuntament de Banyoles
Àrea de Promoció Econòmica



Sumari

Agenda   4

Visites guiades   16

Activitats esportives  24

Activitats familiars   26

Visites teatralitzades  38

A més  40



4

	 Mes/dia		 Hora		 Activitat		i	Punt	de	trobada		 Pàg.

MARÇ

DISSABTE	 21	 11:00	 	 Matins	Verds:	No	l’emboliquis	/	Escola de Natura (Pg. de la Draga, 5 Banyoles)	 32
DIUMENGE		22	 11:00	 	 Visita	guiada	a	l’Exposició	“El	sexe	a	l’època	romana”	NOVA!	 22
	 	 	 	 	 al costat Museu Darder
DIUMENGE	29	 11:30	 	 Arqueta	de	Sant	Martirià	i	Monestir	de	St.	Esteve	/Monestir de Sant Esteve	 17
DIUMENGE	29	 11:30	 	 Ruta	amb	kangoojumps	i	descoberta	de	la	torre	mirador
	 	 	 	 	 del	nord	de	l’estany	NOVA!	Gimnàs Triops (C/ Dr. Mascaró, 23 - Banyoles)	 33

ABRIL

DIVENDRES		3	 11:00	 	 Passejada	guiada	fins	a	Puig	Clarà	 37	
     Punt d’informació de l’Església de Santa Maria de Porqueres
DIVENDRES		3	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DIVENDRES		3	 17:00	 	 La	Llegenda	del	drac	de	Banyoles	(titelles)	 29	
	 	    Escola de Natura (passeig de la Draga, 5 - Banyoles)
DISSABTE	 4	 11:30	 	 L’abat	Bonitus	i	les	seves	històries	(conte	amb	titelles)	 27
	 	 	 	 	 Museu Arqueològic de Banyoles
DISSABTE	 4	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
	DISSABTE	 4	 17:00	 	 Avui	fem	de	neolítics!	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 26
	DIUMENGE	 5	 11:00	 	 L’enigma	del	bosc	de	les	Goges.	Joc	de	pistes	a	les	Estunes	
	 	 	 	 	 de	Porqueres	Punt d’informació de l’Església de Santa Maria de Porqueres	 37
DIUMENGE	 5	 11:30	 	 Volta	a	l’estany	de	Banyoles	en	bicicleta	o	tricicle	 35
	 	 	 	 	 Punt d’acolliment del Centre BTT (circumval·lació de l’estany s/n – Casa de colònies El Vilà)
DIUMENGE	 5	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
	DIUMENGE	 5	 17:00	 	 Avui	fem	de	neolítics!	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 26
DILLUNS	 	 6	 11:30	 	 Viu	l’experiència	del	paper	artesanal.	NOVA!	 19
	 	 	 	 	 Molí de la Farga. C/ Concòrdia de les Aigües de l’Estany, 1
DILLUNS		 6	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DIUMENGE	12	 11:00	 	 Visita	guiada	a	l’Exposició	“El	sexe	a	l’època	romana”.	NOVA!			 22	
DISSABTE		 18	 10:30	 	 Estratègies	de	millora	de	la	resistència	en	cursa	a	càrrec	
	 	 	 	 	 d’Esther	Guerrero.	NOVA!		 25
	 	 	 	 	 /Entrada del Club Natació Banyoles (passeig Antoni Gaudí, 3)
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DISSABTE		 18	 10:30	 	 Juguem	amb	les	hortalisses.	NOVA!	/Plaça Major	 30
	DIUMENGE	19	 12:30	 	 Taller	creatiu	d’estampació	de	verdures.	NOVA!	/Plaça Major		 30
DIJOUS	 	 23	 17:00	 	 Matins	Verds:	Taller	de	Sant	Jordi	/Plaça Major	 32
DISSABTE		 25	 10:30	 	 Entrenament	de	piragüisme	amb	Albert	Corominas,	subcampió	del	món.		 	
	 	 	 	 					NOVA!	/Entrada del Club Natació Banyoles (passeig Antoni Gaudí, 3) 24
DISSABTE		 25	 21:00	 	 Activitat	de	Tuppersex	a	la	romana.	NOVA!		 22
     Museu Darder de Banyoles
DIUMENGE		26	 11:30	 	 Arqueta	de	Sant	Martirià	i	Monestir	de	St.	Esteve	/Monestir de Sant Esteve	 17
DIUMENGE		26	 12:00	 	 “Visne	mecum	lavari”.	NOVA!	/Vil·la romana de Vilauba	 22
     G

MAIG

DIVENDRES		1	 11:30	 	 La	Llegenda	d’en	Morgat	(titelles)	 29
     Escola de Natura (passeig de la Draga, 5 - Banyoles)
DISSABTE	 2	 11:30	 	 Tallers	ambientals	“Els	habitants	de	l’Estany”	 28
	 	 	 	 	 Oficina de Turisme de l’Estany
DISSABTE	 2	 17:00	 	 Visita	guiada	a	l’Exposició	“El	sexe	a	l’època	romana”.	NOVA!	 22
	 	 	 	 	 al costat Museu Darder		
DIUMENGE	 3	 11:30	 	 Volta	a	l’estany	de	Banyoles	en	bicicleta	o	tricicle	 35
	 	 	 	 	 Punt d’acolliment del Centre BTT (circumval·lació de l’estany s/n –                           
     Casa de colònies El Vilà)
DISSABTE		 9	 10:30	 	 Descobreix	els	secrets	de	la	triatló	amb	Marcel	Zamora,	
	 	 	 	 	 gran	campió	d’ironmans	 25
	 	 	 	 	 Porta d’entrada del Club Natació Banyoles (davant terrassa bar)
DISSABTE	 9	 10:30	 	 Entrenament	de	piragüisme	amb	Albert	Corominas,	
	 	 	 	 	 subcampió	del	món.	NOVA!	 24
     Entrada del Club Natació Banyoles (passeig Antoni Gaudí, 3)
DISSABTE		 9	 11:30	 	 La	Llegenda	del	drac	de	Banyoles	(titelles)	 29
     Escola de Natura (passeig de la Draga, 5 - Banyoles)
DISSABTE	 9	 16:00	 	 Fem	memòria	dels	oficis	antics	(taller	familiar)	NOVA!	 33
     Banys Vells (l’activitat finalitza a la parada del Tren Pinxo de l’estany)
DIUMENGE		10	 11:30	 	 Arqueta	de	Sant	Martirià	i	Monestir	de	St.	Esteve	 17
     Monestir de Sant Esteve

	 Mes/dia		 Hora		 Activitat		i	Punt	de	trobada		 Pàg.
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DISSABTE	 16	 10:30	 	 El	misteri	de	l’aigua.	Joc	de	pistes	seguint	els	recs		 28
     Banys Vells (l’activitat finalitza al barri vell)
DIUMENGE	17	 11:00	 	 Matins	Verds:	Viu	la	primavera	 32
     Escola de Natura (passeig de la Draga, 5 - Banyoles)
DIUMENGE	17	 				 	 Visites	a	les	11:00,	12:00	i	13:00	Dia	InternacionaL	de	Museus	 19
DIUMENGE	17	 12:00	 	 “Visne	mecum	lavari”.	NOVA!	/Vil·la romana de Vilauba 22
DISSABTE	 23	 10:30	 	 Descobreix	l’estany	en	caiac	 34
     Porta d’entrada del Club Natació Banyoles (davant terrassa bar)
DISSABTE	 23	 17:00	 	 L’abat	Bonitus	i	les	seves	històries	(conte	amb	titelles)	 27
     Museu Arqueològic de Banyoles
DIUMENGE		24	 11:30	 	 Ruta	amb	kangoojumps	i	descoberta	de	la	torre	-	mirador	
	 	 	 	 	 del	nord	de	l’estany.	NOVA!	Gimnàs Triops (C/ Dr. Mascaró, 23 - Banyoles) 33
DISSABTE		30	 17:00	 	 Taller	floral	infantil	/Plaça del Monestir	 ..
DISSABTE	 30	 10:30	 	 El	misteri	de	l’aigua.	Joc	de	pistes	seguint	els	recs	 28
     Banys Vells (l’activitat finalitza al barri vell)
DIUMENGE	31	 11:30	 	 Viu	l’experiència	del	paper	artesanal	 19
     Molí de la Farga. C/ Concòrdia de les Aigües de l’Estany, 1
DIUMENGE	31	 11:30	 	 Banyoles	Medieval	/Monestir de Sant Esteve	 16
DIUMENGE	31	 17:00	 	 Taller	floral	infantil	/Plaça del Monestir	 ..
	 	 	 	 	

JUNY

DISSABTE		 6	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga 18
DISSABTE		 6	 11:30	 	 Ioga	a	l’estany.	NOVA!	/Oficina de Turisme de l’Estany	 34
DISSABTE		 6	 17:00	 	 Taller	familiar:	Descobrim	els	insectes.	NOVA!	 20
     Museu Darder de Banyoles
DIUMENGE	 7	 12:00	 	 Visita	i	demostració	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	 18
	 	    Entrada del Parc Neolític de la Draga
DIUMENGE	 7	 10:30	 	 Descobreix	l’estany	en	caiac	 34
     Porta d’entrada del Club Natació Banyoles (davant terrassa bar)
DIUMENGE	 7	 11:00	 	 Jornada	de	portes	obertes	al	Parc	Neolític	de	la	Draga:	
	 	 	 	 	 Agricultura	a	la	Draga.	NOVA!	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 20	

	 Mes/dia		 Hora		 Activitat		i	Punt	de	trobada		 Pàg.
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DIUMENGE	 7	 11:00	 	 Caiac	per	les	ribes	de	l’estany	de	Porqueres		 37
     Punt d’informació de l’Església de Santa Maria de Porqueres
DISSABTE	 13	 11:30	 	 Tallers	ambientals	“Els	habitants	de	l’Estany”	 28
     Oficina de Turisme de l’Estany
DISSABTE		 13	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DIUMENGE		14	 11:00	 	 Matins	verds:	Un	jardí	al	cap.	NOVA!	 32
     Escola de Natura (Passeig de la Draga, 5 – 17820 Banyoles)
DIUMENGE		14	 11:00	 	 La	mirada	de	l’artista	a	càrrec	de	Gonzalo	Tabuenca.	NOVA!		 17	
	 	 	 	 	 Oficina de Turisme de l’Estany
DIUMENGE	14	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	 18
     Entrada del Parc Neolític de la Draga
DIMECRES	 17	 17:00	 	 Jornada	de	portes	obertes	al	Parc	Neolític	de	la	Draga:	
	 	 	 	 	 La	Draga	un	jaciment	únic	a	Europa.	NOVA!.	 20
     Entrada del Parc Neolític de la Draga
DIVENDRES		19	 17:00	 	 Jornada	de	portes	obertes	al	Parc	Neolític	de	la	Draga:	
	 	 	 	 	 La	Draga	un	jaciment	únic	a	Europa.	NOVA!		 20
     Entrada del Parc Neolític de la Draga
DISSABTE	 20	 11:30	 	 La	Llegenda	d’en	Morgat	(titelles)	 29
     Escola de Natura (passeig de la Draga, 5 - Banyoles)
	DISSABTE	 20	 16:00	 	 Fem	memòria	dels	oficis	antics	taller	familiar	NOVA!	 33
     Banys Vells (l’activitat finalitza a la parada del Tren Pinxo de l’estany)
DISSABTE		20	 11:30	 	 Viu	l’experiència	del	paper	artesanal	 19
     Molí de la Farga. C/ Concòrdia de les Aigües de l’Estany, 1
DISSABTE		20	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DIUMENGE	21	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DIUMENGE	21	 11:30	 	 En	Blauet	i	el	Follet	(conte	de	titelles)	/Museu Darder de Banyoles	 27
DIMECRES	24	 10:30	 	 Descobreix	l’estany	en	caiac	 34
     Porta d’entrada del Club Natació Banyoles (davant terrassa bar)
DIJOUS		25	 	 17:00	 	 Jornada	de	portes	obertes	al	Parc	Neolític	de	la	Draga:	
	 	 	 	 	 La	Draga	un	jaciment	únic	a	Europa	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 20
DISSABTE	 27	 10:30	 	 Entrenament	de	quadratló	amb	Albert	Corominas,	campió	
	 	 	 	 	 del	món	i	d’Europa.	NOVA!	 24
     Entrada del Club Natació Banyoles (passeig Antoni Gaudí, 3)

	 Mes/dia		 Hora		 Activitat		i	Punt	de	trobada		 Pàg.
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DISSABTE	 27	 11:30	 	 La	Llegenda	del	drac	de	Banyoles	(titelles)	 29
     Escola de Natura (passeig de la Draga, 5 - Banyoles)
DISSABTE		 27	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DISSABTE	 27	 18:00	 	 Avui	fem	de	neolítics!	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 26
DISSABTE	 27	 20:30	 	 Neolítics	a	la	fresca:	ús	i	tècniques	de	fer	foc.	NOVA!.	 21
     Entrada del Parc Neolític de la Draga
DIUMENGE	28	 11:00	 	 Demostració	de	vol	de	rapinyaires	i	sortida	en	bicicleta	
	 	 	 	 	 i/o	tricicle	per	l’estany	 37
     Punt d’informació de l’Església de Santa Maria de Porqueres
DIUMENGE	28	 11:30	 	 Arqueta	de	Sant	Martirià	i	Monestir	de	St.	Esteve	 17
     Monestir de Sant Esteve
DIUMENGE	28	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18

JULIOL

Durant	tots	el	dies	del	mes	a	les	11.00h		 	Escultures	a	cel	obert	 37
DISSABTE	 4	 10:30	 	 Descobreix	els	secrets	de	la	triatló	amb	Marcel	Zamora,	
	 	 	 	 	 gran	campió	d’ironmans.	NOVA!.	 25
     Porta d’entrada del Club Natació Banyoles (davant terrassa bar)
DISSABTE	 4	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DISSABTE	 4	 11:30	 	 Volta	a	l’estany	de	Banyoles	en	bicicleta	o	tricicle	 35
	 	 	 	 	 Punt d’acolliment del Centre BTT (circumval·lació de l’estany s/n –                           
     Casa de colònies El Vilà)
DIUMENGE	 5	 11:00	 	 L’enigma	del	bosc	de	les	Goges.	Joc	de	pistes	a	les	
	 	 	 	 	 Estunes	de	Porqueres	 37
     Punt d’informació de l’Església de Santa Maria de Porqueres
DIUMENGE	 5	 12:00	 	 Visita	i	demostració	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	 18
     Entrada del Parc Neolític de la Draga
DISSABTE	 11	 11:30	 	 Arqueta	de	Sant	Martirià	i	Monestir	de	St.	Esteve	 17
     Monestir de Sant Esteve
DISSABTE		 11	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DISSABTE	 11	 21:00	 	 Descobreix	els	enigmes	del	passat	 39
     Cal Moliner (Plaça Major, 38)

	 Mes/dia		 Hora		 Activitat		i	Punt	de	trobada		 Pàg.



9

ag
en

d
a

DIUMENGE	12	 11:00	 	 Matins	Verds:	Estimem	l’aigua	 32
     Escola de Natura (Passeig de la Draga, 5 – 17820 Banyoles)
DIUMENGE	12	 11:30	 	 En	Blauet	i	el	Follet	(conte	de	titelles)	/Museu Darder de Banyoles	 27
DIUMENGE	12	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DIUMENGE	12	 18:30	 	 Nuptialis	/Vil·la romana de Vilauba	 38
DISSABTE	 18	 10:30	 	 Entrenament	de	piragüisme	amb	Albert	Corominas,	
	 	 	 	 	 subcampió	del	món.	NOVA!	 24
     Entrada del Club Natació Banyoles (passeig Antoni Gaudí, 3)
DISSABTE	 18	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DISSABTE	 18	 10:30	 	 El	misteri	de	l’aigua.	Joc	de	pistes	seguint	els	recs	 28
     Banys Vells (l’activitat finalitza al barri vell)
DISSABTE	 18	 20:00	 	 Els	tresors	de	les	aloges	 39
     Escola de Natura (passeig de la Draga, 5 - Banyoles)
DIUMENGE	19	 11:30	 	 Iniciació	al	caiac	/Club Natació Banyoles	 35
DIUMENGE	19	 11:30	 	 Taller	familiar:	Investiguem	els	mamífers.	NOVA!	 36
     Museu Darder de Banyoles
DIUMENGE	19	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga		 18
DISSABTE	 25	 11:30	 	 Tallers	ambientals	“Els	habitants	de	l’Estany”	 28
     Oficina de Turisme de l’Estany
DISSABTE	 25	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	 18
     Entrada del Parc Neolític de la Draga
DISSABTE	 25	 18:00	 	 Avui	fem	de	neolítics!	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 26
DISSABTE	 25	 20:30	 	 Neolítics	a	la	fresca:	El	menú	neolític	de	la	Draga.	NOVA!	 20
     Entrada del Parc Neolític de la Draga
DIUMENGE		26	 11:30	 	 La	Llegenda	d’en	Morgat	(titelles)	 29
     Escola de Natura (passeig de la Draga, 5 - Banyoles)
	DIUMENGE	26	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18

AGOST

Durant	tots	el	dies	del	mes	a	les	11.00h				 	Escultures	a	cel	obert	 37
DISSABTE	 1	 11:30	 	 La	Llegenda	d’en	Morgat	(titelles)	 29
     Escola de Natura (passeig de la Draga, 5 - Banyoles)

	 Mes/dia		 Hora		 Activitat		i	Punt	de	trobada		 Pàg.
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DISSABTE	 1	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DISSABTE	 1	 21:00	 	 Descobreix	els	enigmes	del	passat	/Cal Moliner (Plaça Major, 38)	 61
DIUMENGE	 2	 12:00	 	 Visita	i	demostració	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	 20
     Entrada del Parc Neolític de la Draga
DIUMENGE	 2	 11:00	 	 La	mirada	de	l’artista	a	càrrec	de	Gonzalo	Tabuenca.	NOVA!	 17
     Oficina de Turisme de l’Estany
DISSABTE	 8	 11:30	 	 Ioga	a	l’estany.	NOVA!	/Oficina de Turisme de l’Estany	 47	
DISSABTE	 8	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DISSABTE	 8	 17:00	 	 Banyoles	Medieval	/Monestir de Sant Esteve	 16	
DISSABTE	 8	 17:30	 	 En	Blauet	i	el	Follet	(conte	de	titelles)	/Museu Darder de Banyoles	 27
DIUMENGE		9	 10:30	 	 Entrenament	de	quadratló	amb	Albert	Corominas,	campió	
	 	 	 	 	 del	món	i	d’Europa.	NOVA!		 24
     Entrada del Club Natació Banyoles (passeig Antoni Gaudí, 3)
DIUMENGE	 9	 11:00	 	 Caiac	per	les	ribes	de	l’estany	de	Porqueres	 37
     Punt d’informació de l’Església de Santa Maria de Porqueres
DIUMENGE	 9	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DISSABTE		 15	 10:30	 	 Descobreix	l’estany	en	caiac	 34
     Porta d’entrada del Club Natació Banyoles (davant terrassa bar)
DISSABTE		 15	 11:00	 	 Matins	Verds:		Crea	la	teva	joguina	 32
     La ubicació es concreta al programa de festes
DISSABTE	 15	 11:30	 	 Arqueta	de	Sant	Martirià	i	Monestir	de	St.	Esteve	 17
     Monestir de Sant Esteve
DISSABTE	 15	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DISSABTE	 15	 18:00	 	 El	misteri	de	l’aigua.	Joc	de	pistes	seguint	els	recs	 28
     Banys Vells (l’activitat finalitza al barri vell)
DIUMENGE	16	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	 18
     Entrada del Parc Neolític de la Draga
DIUMENGE	16	 11:30	 	 Ruta	amb	kangoojumps	i	descoberta	de	la	torre	-	mirador	
	 	 	 	 	 del	nord	de	l’estany.	NOVA!	 33
     Gimnàs Triops (C/ Dr. Mascaró, 23 - Banyoles)
DISSABTE	 22	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DISSABTE	 22	 11:30	 	 Volta	a	l’estany	de	Banyoles	en	bicicleta	o	tricicle	 35
	 	 	 	 	 Punt d’acolliment del Centre BTT (circumval·lació de l’estany s/n – Casa de colònies El Vilà)

	 Mes/dia		 Hora		 Activitat		i	Punt	de	trobada		 Pàg.
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DIUMENGE	23	 11:00	 	 El	Baixador	de	Mata	i	el	seu	vagó	 37
     Davant de la mateixa estació. C/ Sant Andreu 96-98. Porqueres
DIUMENGE	23	 11:30	 	 Iniciació	al	caiac	/Club Natació Banyoles	 35
DIUMENGE	23	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DISSABTE	 29	 11:30	 	 Iniciació	al	caiac	/Club Natació Banyoles	 35
DISSABTE	 29	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DISSABTE	 29	 18:00	 	 Avui	fem	de	neolítics!	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 21
DIUMENGE	30	 11:30	 	 Ioga	a	l’estany.	NOVA!	/Oficina de Turisme de l’Estany 	 34
DIUMENGE	30	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DIUMENGE	30	 18:30	 	 Nuptialis	/Vil·la romana de Vilauba	 59

SETEMBRE

DISSABTE	 5	 11:00	 	 Jornada	de	portes	obertes	al	Parc	Neolític	de	la	Draga:	
	 	 	 	 	 Jornades	europees	del	patrimoni	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 21
DISSABTE	 5	 11:30	 	 Ruta	amb	kangoojumps	i	descoberta	de	la	torre	-	
	 	 	 	 	 mirador	del	nord	de	l’estany.	NOVA!	 33
     Gimnàs Triops (C/ Dr. Mascaró, 23 - Banyoles)
DISSABTE	 5	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DISSABTE	 5	 16:00	 	 Fem	memòria	dels	oficis	antics	taller	familiar	NOVA!	 33
     Banys Vells (l’activitat finalitza a la parada del Tren Pinxo de l’estany)
DIUMENGE	 6	 11:00	 	 La	mirada	de	l’artista	a	càrrec	de	Gonzalo	Tabuenca.	NOVA!	 17
     Oficina de Turisme de l’Estany
DIUMENGE	 6	 11:30	 	 La	Llegenda	del	drac	de	Banyoles	(titelles)	 29
     Escola de Natura (passeig de la Draga, 5 - Banyoles)
DIUMENGE	 6	 11:00	 	 En	bicicleta	per	l’estany	 37	
     Punt d’informació de l’Església de Santa Maria de Porqueres
DIUMENGE	 6	 12:00	 	 Visita	i	demostració	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	 18
     Entrada del Parc Neolític de la Draga
DIJOUS		10	 	 19:00	 	 Els	tresors	de	les	aloges	/Oficina de Turisme de l’Estany	 60	
DISSABTE		 12	 10:30	 	 Descobreix	els	secrets	de	la	triatló	amb	Marcel	Zamora,	
	 	 	 	 	 gran	campió	d’ironmans.	NOVA!	 25
     Porta d’entrada del Club Natació Banyoles (davant terrassa bar)

	 Mes/dia		 Hora		 Activitat		i	Punt	de	trobada		 Pàg.
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DISSABTE		 12	 11:30	 	 Arqueta	de	Sant	Martirià	i	Monestir	de	St.	Esteve	 17
     Monestir de Sant Esteve
DISSABTE	 12	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DISSABTE	 12	 21:00	 	 Descobreix	els	enigmes	del	passat	 61
     Cal Moliner (Plaça Major, 38)
DIUMENGE	13	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DIUMENGE	13	 11:30	 	 Iniciació	al	caiac	/Club Natació Banyoles	 35
DISSABTE	 19	 10:30	 	 Estratègies	de	millora	de	la	resistència	en	cursa	a	càrrec	
	 	 	 	 	 d’Esther	Guerrero.	NOVA!	 25
     Entrada del Club Natació Banyoles (passeig Antoni Gaudí, 3)
DISSABTE	 19	 17:00	 	 Taller	familiar:	Descobrim	els	insectes.	NOVA!	 36
     Museu Darder de Banyoles
DISSABTE	 19	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DIUMENGE	20	 11:30	 	 Tallers	ambientals	“Els	habitants	de	l’Estany”	 28
     Oficina de Turisme de l’Estany
DIUMENGE	20	 11:30	 	 Banyoles	Medieval	/Monestir de Sant Esteve	 16
DIUMENGE	20	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DISSABTE	 26	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DISSABTE	 26	 17:00	 	 Avui	fem	de	neolítics!	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 26
DISSABTE		26	 19:00	 	 Els	tresors	de	les	aloges	/Oficina de Turisme de l’Estany 	 60
DIUMENGE	27	 10:00	 	 Matins	Verds:	Dia	de	l’Estany	 32
     Escola de Natura (Passeig de la Draga, 5 – 17820 Banyoles) 
DIUMENGE	27	 11:00	 	 Demostració	de	vol	de	rapinyaires	i	sortida	en	bicicleta	
	 	 	 	 	 i/o	tricicle	per	l’estany	 37
     Punt d’informació de l’Església de Santa Maria de Porqueres
DIUMENGE		27	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DIUMENGE		27	 17:00	 	 Nuptialis	/Vil·la romana de Vilauba	 59

OCTUBRE

DISSABTE	 3	 11:30	 	 La	Llegenda	d’en	Morgat	(titelles)	 29
     Escola de Natura (passeig de la Draga, 5 - Banyoles)

	 Mes/dia		 Hora		 Activitat		i	Punt	de	trobada		 Pàg.
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DISSABTE	 3	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
     /Entrada del Parc Neolític de la Draga
DISSABTE	 3	 17:00	 	 En	Blauet	i	el	Follet	(conte	de	titelles)	 27
     Museu Darder de Banyoles
DIUMENGE		4	 12:00	 	 Visita	i	demostració	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	 18
     Entrada del Parc Neolític de la Draga
DIUMENGE		4	 17:00	 	 Nuptialis	/Vil·la romana de Vilauba	 59
DISSABTE		10	11:00-14:00		 	 Taller:	Fem	escuts,	espases	i	màscares	medievals	 31 
     Plaça de la Font
DISSABTE		 10	 11:30	 	 L’abat	Bonitus	i	les	seves	històries	(conte	amb	titelles)	 27
     Museu Arqueològic de Banyoles
DISSABTE	 10	 11:30	 	 Vine	a	fer	una	Aloja	/Plaça del Teatre	 31
DISSABTE	 10	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	 18
     Entrada del Parc Neolític de la Draga
DISSABTE	 10	16:00-20:00	 	 Taller:	Fem	escuts,	espases	i	màscares	medievals	/Plaça de la Font	 31
DISSABTE		 10	 16:00	 	 Fem	memòria	dels	oficis	antics	(taller	familiar)	NOVA!	 33
     Banys Vells (l’activitat finalitza a la parada del Tren Pinxo de l’estany)
DISSABTE	 10	 17:00	 	 Banyoles	Medieval	/Monestir de Sant Esteve	 16
DISSABTE	 10	 20:00	 	 Descobreix	els	enigmes	del	passat	/Cal Moliner (Plaça Major, 38)	 61
DIUMENGE		11		11:00	-14:00	 	 Taller:	Fem	escuts,	espases	i	màscares	medievals	 31
     Plaça de la Font
DIUMENGE		11	 11:30	 	 Vine	a	fer	una	Aloja	/Plaça del Teatre	 31	
DIUMENGE		11	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DIUMENGE		11		16:00	-20:00	 	 Taller:	Fem	escuts,	espases	i	màscares	medievals	/Plaça de la Font	 31
DILLUNS			 12	 11:30	 	 La	Llegenda	del	drac	de	Banyoles	(titelles)	 29
     Escola de Natura (passeig de la Draga, 5 - Banyoles)
DILLUNS		 12	 11:30	 	 Ioga	a	l’estany.	NOVA!	/Oficina de Turisme de l’Estany	 34	
DISSABTE	 24	 11:00	 	 Matins	Verds:	capgrossos	de	Festa	Major	/Plaça dels Estudis	 32
DISSABTE	 17	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/ Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DISSABTE	 17	 10:30	 	 Entrenament	de	piragüisme	amb	Albert	Corominas,	
	 	 	 	 	 subcampió	del	món.	NOVA!		 24
     Entrada del Club Natació Banyoles (passeig Antoni Gaudí, 3)

	 Mes/dia		 Hora		 Activitat		i	Punt	de	trobada		 Pàg.
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DISSABTE	 17	 17:00	 	 Arqueta	de	Sant	Martirià	i	Monestir	de	St.	Esteve	/Monestir de Sant Esteve	 17
DIUMENGE	18	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DIUMENGE	18	 11:00	 	 La	mirada	de	l’artista	a	càrrec	de	Gonzalo	Tabuenca.	NOVA!	 17
     /Oficina de Turisme de l’Estany
DISSABTE	 24	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DIUMENGE	25	 11:00	 	 Jornada	de	portes	obertes	al	Parc	Neolític	de	la	Draga:	
	 	 	 	 	 i	Museus	de	Banyoles	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 21
DIUMENGE	25	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DISSABTE		 31	 11:30	 	 Viu	l’experiència	del	paper	artesanal	 19
     Molí de la Farga. C/ Concòrdia de les Aigües de l’Estany, 1
DISSABTE		 31	 12:00	 	 Visita	al	Parc	Neolític	de	la	Draga	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 18
DISSABTE		 31	 17:00	 	 Avui	fem	de	neolítics!	/Entrada del Parc Neolític de la Draga	 26

NOVEMBRE

DIUMENGE		 1	 11:30	 	 Banyoles	Medieval	/Monestir de Sant Esteve	 16
DIUMENGE		 1	 15:30	 	 Volta	a	l’estany	de	Banyoles	en	bicicleta	o	tricicle	 35
	 	 	 	 	 Punt d’acolliment del Centre BTT (circumval·lació de l’estany s/n – Casa de colònies El Vilà)
DIUMENGE	 8	 11:00	 	 Visita	guiada	al	bosc	de	les	Estunes	i	tir	amb	arc	 37
	 	 	 	 	 Punt d’informació de l’Església de Santa Maria de Porqueres
	DIUMENGE	 8	 11:00	 	 La	mirada	de	l’artista	a	càrrec	de	Gonzalo	Tabuenca.	NOVA!	 17 
     Oficina de Turisme de l’Estany
DISSABTE		 14	 10:30	 	 Estratègies	de	millora	de	la	resistència	en	cursa	a	càrrec	d’Esther	
	 	 	 	 	 Guerrero.	NOVA!	 25
     Entrada del Club Natació Banyoles (passeig Antoni Gaudí, 3) 
DISSABTE		 14	 17:00	 	 Taller	familiar:	Investiguem	els	mamífers.	NOVA!	 36
	 	 	 	 	 Museu Darder de Banyoles
DIUMENGE	22	 11:00	 	 Matins	Verds:	Viu	la	tardor	/Bosc de Can Puig	 32
DIUMENGE	22	 11:30	 	 L’abat	Bonitus	i	les	seves	històries	(conte	amb	titelles)	 27
     Museu Arqueològic de Banyoles
DIUMENGE		29	 11:30	 	 Arqueta	de	Sant	Martirià	i	Monestir	de	St.	Esteve	 17
	 	 	 	 	 Monestir de Sant Esteve

	 Mes/dia		 Hora		 Activitat		i	Punt	de	trobada		 Pàg.
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DIUMENGE	29	 11:30	 	 Tallers	ambientals	“Els	habitants	de	l’Estany”	 28
     Oficina de Turisme de l’Estany
		

DESEMBRE

DISSABTE	 5	 11:30	 	 Ruta	amb	kangoojumps	i	descoberta	de	la	torre	-	mirador	del	nord	
	 	 	 	 	 de	l’estany.	NOVA!	/Gimnàs Triops (C/ Dr. Mascaró, 23 - Banyoles)	 33
DISSABTE	 5	 11:30	 	 Arqueta	de	Sant	Martirià	i	Monestir	de	St.	Esteve	 17
     Monestir de Sant Esteve
DIUMENGE	 6	 11:30	 	 Ioga	a	l’estany.	NOVA!	Oficina de Turisme de l’Estany	 34
DIMARTS		 8	 11:30	 	 Viu	l’experiència	del	paper	artesanal.	NOVA!	 7
     Molí de la Farga. C/ Concòrdia de les Aigües de l’Estany, 1
DISSABTE	 12	 11:00	 	 Matins	Verds:	Taller	de	corones	de	reis	/Plaça Major	 32
DISSABTE	 12	 17:00	 	 Fem	cistells	/Plaça Major	 32
DISSABTE	 12	 17:00	 	 Taller	de	tions	de	Nadal	/Plaça Major	 32
DIUMENGE		13	 11:00	 	 Taller	de	bombes	de	reis	/Plaça Major	 32
DIUMENGE		13	 11:00	 	 Vine	a	fer	tints	/Plaça Major	 32

	 Mes/dia		 Hora		 Activitat		i	Punt	de	trobada		 Pàg.



16

Recorregut pels carrers i les places del nucli 
antic. Coneixerem com es va fundar Banyoles i 
com s’hi vivia durant l’edat mitjana.

Visitarem els edificis civils i religiosos més 
representatius de la Banyoles medieval: el 
monestir de Sant Esteve; l’església de Santa 
Maria dels Turers; la Pia Almoina, i la Llotja del 
Tint, una de les poques indústries medievals 
que es poden visitar al nostre país. També 
veurem la muralla i la plaça Major, una plaça 
porticada d’origen medieval que va ser, i 
continua sent, el centre de la vida social de 
Banyoles.

1 hora i mitja 
Màx. 25 persones Edat: a partir de 7 anys  
Gratuïta  
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Punt de trobada: Monestir de Sant Esteve  
Idioma: Català

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Arqueolític
Col·labora:	Museus de Banyoles

VISITA GUIADA 

Banyoles	medieval
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VISITA GUIADA

La	Mirada	de	l’Artista	
(Visita	artística	a	l’estany	de	Banyoles)	
A	càrrec	de	Gonzalo	Tabuenca NOVA!

Taller que permet descobrir des d’una vessant 
teòrica i pràctica la visió personal de l’artista 
en relació a l’estany de Banyoles i el seu en-
torn. S’inicia el taller fent un recorregut des de 
l’Oficina de Turisme de l’estany fins a la zona 
de sortida del camp de regates a on Gonzalo 
Tabuenca farà una introducció de com observar 
l’entorn des del punt de vista artístic i quins 
són els diferents passos per a l’elaboració d’un 
quadre. Es farà una visualització de l’entorn 
mitjançant visors i, posteriorment, cada parti-
cipant podrà reinterpretar en suport de fusta 
l’espai de l’entorn que més li agradi tot seguint 
les indicacions tècniques de Tabuenca. Així al 
acabar el taller, el participant es pot emportar 
una obra pròpia acabada.

Coneixerem la història del Monestir de Sant 
Esteve i com era la vida dels monjos benedic-
tins que s’hi van establir durant segles. També 
podrem veure l’Arqueta de Sant Martirià, 
una joia del s. XV considerada com una de 
les peces més remarcables de l’orfebreria 
medieval catalana.

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Arqueolític
Col·labora:	Museus de Banyoles

1 hora 
Màx. 25 persones Edat: a partir de 7 anys  
3¤/persona  
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Punt de trobada: Monestir de Sant Esteve  
Idioma: Català

2 hores 
Màx. 20 persones Edat: a partir de 14 anys  
3¤/persona  
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Punt de trobada: Oficina de Turisme de l’Estany de Banyoles 
Idioma: Català

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Estudi d’Art Tabuenca

VISITA GUIADA

Arqueta	de	Sant	Martirià	i	
Monestir	de	Sant	Esteve	
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VISITA GUIADA

Parc	Neolític	de	la	Draga

Organitza:	Ajuntament de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Arqueolític Col·labora:	Museus de Banyoles

1 hora  
Màx. 25 persones Edat: a partir de 6 anys  
Preu (amb la visita guiada): entrada normal, 4¤; més 
grans de 65 anys, 2,5¤, menors de 6 anys, entrada 
gratuïta. Visita i demostracions, 6¤ 
Arqueolític Telèfons 972 57 64 99 i 609 135 077 
arqueolitic@arqueolitic.com 
Punt de trobada: Parc Neolític de la Draga  
Idioma: Català

La Draga és l’únic jaciment neolític d’ambient 
lacustre de la península Ibèrica. L’extraordinària 
conservació de la matèria orgànica ha permès 
recuperar part de les cases, aliments, cordes 
i eines de fusta, així com estris d’os, banya i 
sílex, vasos ceràmics i ornaments personals. 
Tot això ens permetrà conèixer una mica més 
bé qui eren els nostres avantpassats i com 
vivien en aquest indret ara fa uns 7.200 anys. 
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 tot descobrint què 
menjaven, què caçaven, què cultivaven, quins 
estris i eines utilitzaven, etc.
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VISITA GUIADA

Viu	l’experiència	del	paper	
artesanal.	NOVA!

2 hores 
Màx. 25 persones Edat: a partir de 4 anys  
Gratuïta  
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Punt de trobada: Molí de la Farga  
Idioma: Català i castellà (a l’inici de la sessió es decidirà 
en quin idioma es fa en funció del públic assistent)

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Molí de la Farga

Us convidem a visitar un petit 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 fins a l’actuali-
tat. 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 i quines són les seves eines bàsiques. 
Fareu el vostre propi paper en un  autèntic molí 
artesanal i us l’emportareu.

Organitza:	Museus de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Arqueolític

Jornada de portes obertes als 
MUSEUS DE BANYOLES. 
17 de maig de 2015.  Horari: 10:30h a 14h

VISITA GUIADA  

Dia	internacional	de	museus

Edat: de 0 a 99 anys  
Gratuïta  
Museus de Banyoles 972 57 23 61 - 972 57 44 67 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org 
Punt de trobada: Museu Darder de Banyoles i Museu 
Arqueològic Comarcal  

Jornada de portes obertes al 
PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA.
Places limitades. Cal reserva prèvia.

1 hora 
Màx. 25 persones Edat: a partir de 6 anys  
Gratuïta  
Arqueolític Telèfons 972 57 64 99 i 609 135 077 
arqueolitic@arqueolitic.com 
Punt de trobada: Parc Neolític de la Draga 
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Organitza:	Museus de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Arqueolític

VISITA GUIADA

La	Draga	un	jaciment	únic	a	
Europa.	NOVA!

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.

1 hora i mitja 
Màx. 25 persones Edat: a partir de 6 anys  
Gratuïta  
Arqueolític Telèfons 972 57 64 99 i 609 135 077 
arqueolitic@arqueolitic.com 
Punt de trobada: Parc Neolític de la Draga 

Organitza:	Museus de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Arqueolític

VISITA GUIADA 

Agricultura	a	la	Draga.	NOVA!

Durant la matinal es realitzarà la sega de 
varietats de cereals antics plantats a la Draga 
emprant eines i tècniques documentades en 
el jaciment.

3 hores 
Màx. 25 persones Edat: a partir de 6 anys  
Gratuïta  
Arqueolític Telèfons 972 57 64 99 i 609 135 077 
arqueolitic@arqueolitic.com 
Punt de trobada: Parc Neolític de la Draga 
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Organitza:	Museus de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Arqueolític

VISITA GUIADA 

Neolítics	a	la	fresca.	NOVA!

1 hora i mitja 
Màx. 25 persones Edat: a partir de 6 anys  
Gratuïta  
Arqueolític Telèfons 972 57 64 99 i 609 135 077 
arqueolitic@arqueolitic.com 
Punt de trobada: Parc Neolític de la Draga 

Organitza:	Museus de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Arqueolític

VISITA GUIADA

Jornades	Europees	
del	Patrimoni.	NOVA!

Jornada de portes obertes al 
PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA. 
Places limitades. Cal reserva prèvia.

1 hora 
Màx. 25 persones Edat: a partir de 6 anys  
Gratuïta  
Arqueolític Telèfons 972 57 64 99 i 609 135 077 
arqueolitic@arqueolitic.com 
Punt de trobada: Parc Neolític de la Draga 

Jornada de portes obertes als 
MUSEUS DE BANYOLES. 
26 i 27 de setembre de 2015. 
Horari: 10:30h a 13:30h i de 16h a 18:30h (dia 
26), 10:30h a 14h (dia 27)

Edat: de 0 a 99 anys  
Gratuïta  
Museus de Banyoles 972 57 23 61 - 972 57 44 67 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org 
Punt de trobada: Museu Darder de Banyoles i Museu 
Arqueològic Comarcal  

Ús i tècniques de fer foc.  El foc era el prota-
gonista en moltes de les activitats quotidianes 
dels habitants del poblat de la Draga. Al 
capvespre, i a la mà dels arqueòlegs  oferim 
una xerrada i demostració per veure quines 
eren les tècniques d’encesa de foc emprades. 
Per acabar prendrem una copa de cava en un 
espai incomparable.  

El menú neolític de la Draga. Les darreres 
recerques permeten conèixer en detall què 
menjaven i com ho cuinaven al neolític. Ho 
descobrirem al capvespre amb la  xerrada 
que ens oferiran els mateixos arqueòlegs. Per 
acabar prendrem una copa de cava en un espai 
incomparable.
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VISITA GUIADA

“Visne	Mecum	Lavari”.	NOVA!

1 hora i mitja 
Màx. 25 persones  
Gratuïta  
Museu Arqueològic comarcal de Banyoles 
Telèfon 972 57 23 61 macb@ajbanyoles.org 
Punt de trobada: Vil·la romana de Vilauba 
(Camós)  

Organitza:	Museus de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Antoni Cobos

El dominus de la vil·la de Vilauba rebrà a tots 
els que vulguin sentir les anècdotes més 
fogoses que tenien lloc a les termes romanes. 
Aprofitant l’escenari de les termes descobertes 
recentment, s’explicaran els espais dels banys 
i es recuperaran el records dels antics a través 
de la lectura de textos eròtics i clàssics.

VISITA GUIADA

Tuppersex	a	la	romana.	NOVA!

1 hora i mitja 
Màx. 25 persones  
Gratuïta  
Museu Arqueològic comarcal de Banyoles 
Telèfon 972 57 23 61 macb@ajbanyoles.org 
Punt de trobada: Parc Neolític de la Draga  

Organitza:	Museus de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Vanessita la del Tigre

Es tracta d’una sessió agosarada de tuppersex 
teatralitzada que posarà en relació les joguines 
sexuals d’avui amb les pràctiques eròtiques de 
l’època romana. L’activitat serà conduïda per 
l’actriu Vanessita la del Tigre, que mostrarà 
com els jocs sexuals no han canviat tant com 
podríem imaginar.
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Edat: de 0 a 99 anys  
Gratuïta  
Museus de Banyoles 972 57 23 61 - 972 57 44 67 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org 
Punt de trobada: Museu Darder de Banyoles i Museu 
Arqueològic Comarcal  

VISITA GUIADA

Festes	de	la	Mare	de	Déu	d’Agost
Festa	Major.	Sant	Martirià

Jornada de portes obertes als 
MUSEUS DE BANYOLES. 

16 d‘agost de 2015  
Horari: 10:30h a 14h

24 a 26 d’octubre de 2015. 
Horari: 10:30h a 13:30h i 17h a 19:30h 
(dies 24 i 25) 10:30h a 14h (dia 26)

Organitza:	Museus de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Arqueolític
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ACTIVITAT ESPORTIVA 

Entrenament	de	piragüisme	amb	
Albert	Corominas,	subcampió	del	
món.	NOVA!

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Club Natació Banyoles - Albert Corominas

2 hores  
Màx. 8 persones  
10¤/persona 
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Punt de trobada: entrada del Club Natació Banyoles 
(passeig Antoni Gaudí, 3)  
Idioma: català, castellà, anglès

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Club Natació Banyoles - Albert Corominas

2 hores  
Màx. 8 persones  
10¤/persona 
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Punt de trobada: entrada del Club Natació Banyoles 
(passeig Antoni Gaudí, 3)  
Idioma: català, castellà, anglès

ACTIVITAT ESPORTIVA 

Entrenament	de	quadratló	amb	
Albert	Corominas,	campió	del	
món	i	d’Europa.	Nedar	1.500	m,	
piragua	8	km,	bicicleta	40	km.	i	
córrer	10	km.	NOVA!

Practiques piragüisme i busques millorar el 
teu rendiment? Vols conèixer els secrets de 
l’entrenament dels esportistes d’èlit? Et donem 
l’oportunitat d’entrenar un matí amb Albert 
Corominas, entrenador i esportista professional 
de la secció de piragüisme del Club Natació 
Banyoles. Requisits: tenir un nivell avançat de 
piragüisme  Material: roba adequada per rea-
litzar l’activitat, malles, samarretes tèrmiques, 
xancletes, aigua, piragua, pala (en cas de no 
portar el material es pot llogar per 12¤ dia).

Explicació del que consisteix un quadratló, 
estratègies de competició, punts forts i 
punts dèbils, importància en les transicions, 
perfeccionament de la tècnica amb piragüisme. 
Es realitzaran els quatre segments de la 
competició.
Requisits: practicar quadratló o triatló (amb o 
sense experiència a la pràctica de piragüisme) 
Material: tot el material per realitzar un triatló, 
ulleres nedar, casquet, sabates córrer, bicicleta, 
casc de bicicleta, i la piragua en aquest cas 
cedeix el Club Natació Banyoles.
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Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Marcel Zamora

2 hores i mitja  
Màx. 15 persones  
10¤/persona 
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Punt de trobada: entrada del Club Natació Banyoles 
(passeig Antoni Gaudí, 3)  
Idioma: català, castellà, anglès

ACTIVITAT ESPORTIVA 

Entrenament	de	triatló	amb	
Marcel	Zamora,	gran	campió	
d’Ironmans.	NOVA!

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Club Natació Banyoles - Esther Guerrero

2 hores  
Màx. 15 persones  
10¤/persona 
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Punt de trobada: entrada del Club Natació Banyoles 
(passeig Antoni Gaudí, 3)  
Idioma: català, castellà

ACTIVITAT ESPORTIVA  

Estratègies	de	millora	de	la	resis-
tència	en	cursa	a	càrrec	d’Esther	
Guerrero,	campiona	d’Espanya	de	
800	metres	llisos.	NOVA!

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 professi-
onal 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’organitzen a la ciutat. Si practiques 
triatló, vols millorar el rendiment i entrenar amb 
un campió del món, no et pots perdre aquestes 
sessions.
Requisits: practicar triatló habitualment 
Material: tot el material per realitzar un triatló, 
ulleres nedar, casquet, sabates per córrer, bicicle-
ta i casc de bicicleta.

L’atletisme, o el running, està de moda, engan-
xa i et fa sentir millor. Ets runner aficionat o 
t’interessa aquest món i t’agradaria millorar el 
teu rendiment? T’oferim la possibilitat de que 
t’expliqui diferents metodologies i estratègies 
i després fer una sessió pràctica de tècnica de 
cursa per millorar-ne l’eficiència. T’apuntes?
Requisits: practicar running habitualment 
Material: roba d’esport per tal de poder fer la 
part pràctica.
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ACTIVITAT FAMILIAR 

Avui	fem	de	neolítics!

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 7.200 anys en aquell 
mateix indret, així com la mòlta de blat, la 
ceràmica o la cacera.

Organitza:	Museus de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Arqueolític

1 hora i mitja  
Màx. 25 persones. Edat: activitat familiar per a nens i 
nenes a partir de 5 anys acompanyats d’un adult  
3¤/infant  2¤/adult 
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Idioma: català
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ACTIVITAT FAMILIAR 

L’abat	Bonitus	i	les	seves	
històries	(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 Boni-
tus de ben segur que ens recompensarà!

ACTIVITAT FAMILIAR

En	Blauet	i	el	Follet	
(conte	amb	titelles)

En Blauet, un ocell que viu en indrets d’aigua, i 
el seu amic follet que és molt entremaliat, ens 
explicaran una història sobre l’estany de Ba-
nyoles, els animals que hi viuen i la importància 
de l’aigua. Després ens fabricarem una corona 
amb l’emblema d’en Blauet.

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Arqueolític
Col·labora:	Museus de Banyoles

1 hora  
Màx. 30 persones/sessió. Edat: activitat familiar per a 
nens i nenes de 3 a 6 anys acompanyats d’un adult 
Gratuïta 
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Idioma: català

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Arqueolític Col·labora:	Museus de Banyoles

1 hora  
Màx. 30 persones/sessió. Edat: activitat familiar per a 
nens i nenes de 3 a 6 anys acompanyats d’una persona 
adulta 
Gratuïta 
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Idioma: català
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ACTIVITAT FAMILIAR 

El	misteri	de	l‘aigua.	Joc	de	
pistes	seguint	els	recs

2 hores 
Màx. 25 persones/sessió. Edat: activitat per a famílies; els 
menors han d’anar acompanyats d’una persona adulta 
Gratuïta    
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Idioma: català i castellà (a l’inici de la sessió es decidirà 
en quin idioma es fa en funció del públic assistent)

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Escola de Natura

ACTIVITAT FAMILIAR 

Tallers	ambientals	
“Els	habitants	de	l’estany”	

2 hores 
Màx. 25 persones/sessió. Edat: activitat per a famílies; 
els menors han d’anar acompanyats d’una persona 
adulta  
Gratuïta    
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Idioma: Català

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Escola de Natura

Activitats de dinamització ambiental per a tota 
la família. Us proposem tallers de reciclatge 
i jocs per conèixer els animals que viuen a 
l’estany: els peixos, els insectes, els ocells, les 
tortugues...

Els recs que surten de l’Estany ens expliquen 
l’origen i el passat de Banyoles, i fan possible 
que la natura s’endinsi a la ciutat. Haurem de 
ser bons observadors, superar proves i resoldre 
enigmes al llarg d’un itinerari ple de desco-
bertes insòlites. Serem capaços, entre tots, de 
treure l’entrellat del gran misteri de l’aigua?.
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ACTIVITAT FAMILIAR 

La	llegenda	del	drac	de	Banyoles	
(titelles)

1 hora i mitja 
Màx. 25 persones/sessió. Edat: activitat per a famílies 
amb nens i nenes de 3 a 8 anys; els menors han d’anar 
acompanyats d’una persona adulta 
Gratuïta    
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Idioma: català

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Escola de Natura

ACTIVITAT FAMILIAR 

La	llegenda	
d’en	Morgat	(titelles)

1 hora i mitja 
Màx. 25 persones/sessió. Edat: activitat per a famílies 
amb nens i nenes de 3 a 8 anys; els menors han d’anar 
acompanyats d’una persona adulta 
Gratuïta    
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Idioma: català

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Escola de Natura

Un drac ferotge s’ha instal·lat a l’Estany i els 
banyolins i banyolines 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.

Un dia que en Morgat llaurava tranquil·lament 
amb els bous i l’arada n’hi va passar una de 
grossa: els camps es van enfonsar davant els 
seus propis ulls! Explicarem aquesta història 
amb l’ajut de titelles, ginys i maquetes i 
descobrirem com es va formar i com funciona 
l’Estany. També farem una manualitat que ens 
podrem endur a casa.
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ACTIVITAT FAMILIAR 

Juguem	amb	les	hortalisses	
(taller	infantil).	NOVA!

2 hores 
Màx. 25 persones/sessió. Edat: activitat per a famílies; 
els menors han d’anar acompanyats d’una persona 
adulta 
Gratuïta    
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Idioma: català

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Escola de Natura

ACTIVITAT FAMILIAR 

Taller	creatiu	d’estampació	de	
verdures.	NOVA!

2 hores 
Edat: activitat per a famílies; els menors han d’anar 
acompanyats d’una persona adulta 
Gratuïta    
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Idioma: català

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Escola de Natura

Crearem quadres molt creatius estampant amb 
verdures i hortalisses.

Coneixerem i manipularem hortalisses reals, 
sabrem el seu nom i com s’obtenen. Jugarem 
a agrupar-les segons forma, color i part de la 
planta que ens mengem; a endevinar-les amb 
l’olor i el tacte; a crear paisatges i personatges 
amb verdures.
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ACTIVITAT FAMILIAR 

Taller:	fem	escuts,	espases	i	
màscares	medievals

2 hores 
Màx. 25 persones/sessió. Edat: activitat per a famílies; 
els menors han d’anar acompanyats d’una persona 
adulta 
2¤ (un taller), 3¤ (dos tallers)    
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Idioma: català

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Arqueolític

ACTIVITAT FAMILIAR 

Vine	a	fer	una	aloja	
(Fira	Aloja)

2 hores 
Màx. 25 persones/sessió. Edat: activitat per a famílies 
amb nens i nenes de 3 a 10 anys; els menors han d’anar 
acompanyats d’una persona adulta 
Gratuïta    
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Idioma: català

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Escola de Natura

Estem en època medieval i cal estar prepa-
rats!… Pintarem el nostre propi escut, espasa i 
màscara d’Aloja que ens podrem emportar.

Taller on elaborarem un divertit titella d’Aloja a 
partir de materials de rebuig.
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ACTIVITAT FAMILIAR 

Tallers	d’oficis	tradicionals

Taller de corones de reis: Utilitzarem brics i 
altres materials de rebuig per a confeccionar 
precioses corones com les que porten els rei 
d’orient.
Taller	de	tions	de	Nadal: Saps com es fa per 
convertir un tap de suro i uns quants papers de 
regal en un petit tió, creatiu i divertit ? Vine i 
fes-ho amb nosaltres!
Taller	de	bombes	de	Reis:	Amb creativitat i 
molta imaginació transformarem envasos que 
ja no serveixen en fanalets per anar a esperar 
els reis
Fem	cistells: Taller on aprendrem la tècnica 
bàsica del treball del vímet i elaborarem un 
cistell que us podreu endur (a partir de 10 
anys)
Vine	a	fer	tints: Farem una creació artística 
fent servir tints naturals elaborats a partir 
de vegetals (remolatxa, cúrcuma, ceba, 
espinacs...).

2 hores 
Màx. 25 persones/sessió. Edat: activitat per a famílies 
amb nens i nenes de 3 a 10 anys; els menors han d’anar 
acompanyats d’una persona adulta 
Gratuïta    
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Idioma: català

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Escola de Natura

ACTIVITAT FAMILIAR 

Matins	verds

Activitats mensuals de dinamització ambiental 
per a tota la família: tallers creatius, racons 
d’experimentació, jocs de descoberta, contacte 
amb la natura, activitats de reciclatge, demos-
tracions. En funció de l’època de l’any varien 
les temàtiques dels Matins Verds. Per aquest 
2015 estan programats els següents: 

Aula de natura de l’Estany (31 de gener), La 
natura es mou (21 de febrer), No l’emboliquis 
(21 de març), Taller de Sant Jordi (23 d’abril), 
Viu la primavera (17 de maig), Un jardí al 
cap (13 de juny), Estimem l’aigua (18 de 
juliol), Crea la teva joguina (15 d’agost), Dia 
de l’Estany (27 de setembre), Capgrossos 
de festa major (24 d’octubre), Viu la tardor 
(22 de novembre), Tallers de Nadal (12 de 
desembre).

2 hores 
Màx. 25 persones/sessió. Edat: activitat familiar per a 
famílies amb infants de 3 a 10 anys 
Gratuïta    
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Idioma: català

Organitza:	Ajuntament de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Escola de Natura
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ACTIVITAT FAMILIAR 

Fem	memòria	dels	oficis	antics	
(taller	familiar).	NOVA!

2 hores 
Màx. 25 persones/sessió. 
Edat: a partir de 4 anys 
3¤/persona    
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org
Idioma: català

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Escola de Natura, Tren Pinxo i Molí de la Farga

ACTIVITAT FAMILIAR 

Ruta	amb	kangoojumps	i	desco-
berta	de	la	torre	-	Mirador	del	
nord	de	l’estany.	NOVA!	

1 hora i 15 minuts 
Màx. 20 persones. Edat: a partir de 6 anys 
3¤    
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org
Idioma: català/anglès

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Gimnàs Triops

Posa’t les botes saltarines KangooJumps i 
descobreix un dels indrets més emblemàtics 
de l’estany. Una divertida activitat per a tota 
la família. Observacions: l’activitat inclou les 
botes. És obligatori portar mitjons.

Els recs ens parlen d’oficis antics. Recorregut a 
peu i en Tren Pinxo que ens portarà de l’estany 
a la Farga seguint l’ aigua del rec Major. 
Coneixerem l’origen de l’estany i com era el seu 
desguàs natural, així com la transformació que 
va suposar la construcció dels recs, motor de 
l’activitat agrícola i industrial de Banyoles des 
de l’Edat Mitjana. Coneixerem els oficis lligats 
als recs i com funcionaven els bagants, els 
molins fariners, el tint i la farga. 
Visitarem un petit molí paperer en actiu que 
ens permetrà viure de prop l’experiència del 
paper artesanal.
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2 hores 
Màxim 12 persones i mínim 5 persones. Edat: a partir de 
8 anys 
10 ¤ (lloguer del caiac i ús de les instal·lacions del CNB)   
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Idioma: català

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Escola de Natura

ACTIVITAT FAMILIAR 

Ioga	a	l’estany.	NOVA!

1 hora i 15 minuts 
Màx. 20 persones. Edat: a partir de 10 anys 
3¤    
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org
Punt de trobada: Oficina de Turisme de l’Estany 
Idioma: català

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Gimnàs Triops

ACTIVITAT FAMILIAR 

Descobreix	l’estany	en	caiac

Itinerari guiat amb caiac per descobrir l’Estany 
des d’una perspectiva diferent. Conèixer 
l’estany des de dins suposa una experiència 
captivadora i ens ofereix una oportunitat única 
d’observar el travertí en formació, l’aigua, el 
paisatge, la fauna i la flora, les pesqueres... des 
d’un punt de vista insòlit. 

Observacions: es recomana portar una muda 
de recanvi.

Troba l’equilibri entre el teu cos i la teva ment, 
alliberarem tensions al mateix moment que 
gaudeixes d’un dels indrets més bucòlics del 
nostre entorn. 

Observacions: cal portar roba còmode.
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ACTIVITAT FAMILIAR 

Volta	a	l’estany	de	Banyoles	en	
bicicleta	o	tricicle

1 hora i mitja 
Màxim 25 persones. Edat: a partir de 6 anys 
Gratuïta (imprescindible portar bicicleta)   
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Idioma: català

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Caiac i Natura

ACTIVITAT FAMILIAR 

Iniciació	al	caiac

1 hora i mitja 
Màxim 15 persones. Edat: a partir de 6 anys 
10 ¤/persona
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Idioma: català

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Caiac i Natura

Farem la volta a l’estany de Banyoles tot 
passant pels seus boscos, llacunes, recs, pes-
queres, jardins, fonts, poblat Neolític, etc. Per 
conèixer les seves característiques i curiositats.
També podrem provar un dels nostres tricicles, 
una màquina que permet una pedalada molt 
natural i amb una conducció molt senzilla i 
divertida. Rodar en pla amb el tricicle és molt 
divertit.

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 flexionades. 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.
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ACTIVITAT FAMILIAR

Descobrim	els	insectes.	NOVA!

2 hores 
Màxim 25 persones. Edat: activitat familiar per a nens i 
nenes a partir de 6 anys acompanyats d’un adult 
Gratuïta
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Idioma: català

Organitza:	Museus de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Arqueolític

ACTIVITAT FAMILIAR

Investiguem	els	mamífers.	NOVA!

2 hores 
Màxim 25 persones. Edat: activitat familiar per a nens i 
nenes a partir de 6 anys acompanyats d’un adult 
Gratuïta
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Idioma: català

Organitza:	Museus de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Arqueolític

Quan arriba  la primavera i els insectes ja 
surten a visitar-nos... t’atreveixes a classifi-
car-los? Vols saber com són, què mengen, on 
viuen, com canvien al llarg de la seva vida?... 
doncs veniu amb família al Museu Darder i ho 
descobrireu. Ep! No ho diguis a ningú però els 
hi farem una casa...

Vine amb família i descobrirem a través de 
l’observació, el tacte i la manipulació;  el pèl, 
el color, l’alimentació, els excrements... i més 
coses dels mamífers de les nostres contrades 
a més,  baixarem a l’espai Darder on coneixe-
rem altres mamífers de terres molt llunyanes. 
Ep! No ho diguis a ningú però t’emportaràs 
una part d’ells...
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Passejada	guiada	fins	a	Puig	Clarà	
Pujarem a Puig Clarà tot travessant pinedes 
mediterrànies per arribar al mirador, que en 
dies clars, ens permet veure el mar.

L’enigma	del	bosc	de	les	Goges.	Joc	
de	pistes	a	les	Estunes	de	Porqueres
Descobrirem un lloc ple de màgia, tot seguint 
pistes, realitzant proves i resolent enigmes.

Caiac	per	les	ribes	de	l’estany	de	
Porqueres
Navegació en caiac per les ribes més salvatges 
de l’estany.  Preu: 10 ¤/persona

Demostració	de	vol	de	rapinyaires	
i	sortida	en	bicicleta	i/o	tricicle	per	
l’estany
Podrem tocar una àguila i un falcó. Després farem 
una volta en bicicleta i provarem els tricicles.
Preu: 6 ¤/persona

En	bicicleta	per	l’estany
Farem una volta per l’estany i coneixerem les 
ribes del municipi de Porqueres.

Visita	guiada	al	bosc	de	les	Estunes	i	
tir	amb	arc
Passejarem per la riba de l’estany, ens dirigirem 
a l’emblemàtic bosc de les Estunes i practica-
rem tir amb arc.

El	Baixador	de	Mata	i	el	seu	vagó	
Visita a l’antiga i recuperada estació del poble 
de Mata, Porqueres, per conèixer l’antic Tren 
Pinxo.

Escultures	a	cel	obert
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 itine-
rari molt singular, i escoltar les explicacions del 
mateix autor, que ens desvetllaran els sentits i 
les emocions.
Preu: 4 ¤/persona

Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org

Organitza:	Ajuntament de Porqueres
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1 hora 
Màxim 25 persones/sessió. Edat: a partir de 6 anys; els 
menors han d’anar acompanyants d’un adult 
Gratuïta
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Idioma: català

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Arqueolític
Col·labora:	Museus de Banyoles

VISITA TEATRALITZADA 

Nuptialis

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.
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VISITA TEATRALITZADA 

Els	tresors	de	les	aloges-	visites	
teatralitzades	nocturnes	vora	
l’estany.	A càrrec de la companyia 
Teatre de Contacte

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”.

1 hora 
Màxim 30 persones/sessió. Edat: aquesta activitat no és 
recomanada per a menors de 7 anys 
Gratuïta
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Idioma: català

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Teatre de Contacte

VISITA TEATRALITZADA 

Descobreix	els	enigmes	del	
passat.	A càrrec de la companyia 
Teatre de Contacte

1 hora 
Màxim 30 persones/sessió. Edat: aquesta activitat no és 
recomanada per a menors de 7 anys 
Gratuïta
Oficina de Turisme de l’Estany Telèfon 972 58 34 70 
turisme@ajbanyoles.org 
Idioma: català

Organitza:	Oficina de Turisme de Banyoles
Realitza	l’activitat:	Teatre de Contacte

Uns guies molt peculiars us acompanyaran per 
la vila. La plaça Major, el Museu Arqueològic 
comarcal i el monestir de Sant Esteve cobraran 
vida per uns instants i ens aproximaran a les 
històries del passat.



40

QUÈ MÉS PODEU FER A BANYOLES I A LA RESTA 
DE LA COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY?

ESPORTS I AVENTURA

• Volta a l’estany amb la Tirona
Tranquil trajecte per l’Estany amb el 
catamarà Tirona
Horari: cada dia a partir de les 10.00h
Preu: 7 ¤/persona
Infants fins a 2 anys, gratuït 
De 2 a 5 anys, jubilats i banyolins i 
banyolines, 15% de descompte
Durada: 35 -40 minuts aproximadament
Més informació: 
972 58 34 70 (extensió 1338) 
web www.navilieralesgoges.cat 
adreça electrònica 
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
Horari: cada dia a partir de les 10.00h
Preu: 5 euros/persona/hora
La capacitat màxima per barca és de 
4 persones
Més informació: 
972 58 34 70 (extensió 1338) 
web www.navilieralesgoges.cat 
adreça electrònica 
info@navilieralesgoges.cat

• 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).
Més informació: 
Centre BTT, telèfon 699 77 06 47 
adreça electrònica 
centrebtt@plaestany.net 

• 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 Banyoles. Ctra. de Miàni-
gues, s/n. Porqueres. 
Tel. 972 58 40 80 / 619 93 24 55
web www.clubhipicbanyoles.com 
adreça electrònica 
info@clubhipicbanyoles.com
– Hípica Equinatur. Camí de Martís, 
s/n. Serinyà. 
Tel. 972 59 31 76 / 609 435 108
web www.equinatur.com 
adreça electrònica 
info@equinatur.com
– Centre Alforges Club Eqüestre. Cal 
Veler, s/n. Camós. 
Tel. 670 44 05 87 / 670 73 44 78 
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web www.clubalforges.com 
adreça electrònica 
clubalforges@gmail.com
– Parc Eqüestre les Deus – eQuim 
rutes Ctra. de Banyoles a Mieres, 
s/n, finca del Clot de les Deus davant 
escola Casa Nostra (GI-524, km 3). 
Porqueres. Telèfon 681 12 67 27 
web www.equimrutes.cat
adreça electrònica 
quim@equimrutes.cat
– Hípica Bosquerós
Barri de Bosquerós, s/n. Serinyà. 
Telèfon 627 425 739 
web www.hipicabosqueros.com 
adreça electrònica 
hipicabosqueros@gmail.com

• Viatge en globus aerostàtic pel Pla 
de l’Estany
– Camins de Vent
Preu: 148 euros/persones adultes - 80 
euros/infants (fins a 10 anys)
Esmorzar de forquilla després del vol, 
12 euros/persona
Horaris: estiu a les 7.00 h i hivern a 
les 8.00 h
Durada: Una hora i quart
Més informació i reserves: 
Camins de Vent. Tels. 629 385 757 i 
933 96 73 00 
web www.caminsdevent.com 
adreça electrònica 
info@caminsdevent.com

• Podeu practicar la pesca espor-
tiva a l’Estany, havent obtingut 
prèviament la llicència de pesca del 
Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya i el permís de l’Associació 
de Pescadors, 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).

• 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’Inici-
ació i pràctica. 
Preu: 90 minuts – 20 euros 
Punt de Trobada: Club Natació 
Banyoles. 
Aforament: màxim 22 persones per 
sessió. 
Més informació i reserves: Agenda 
Sports. Telèfon 972 58 06 39 
adreça electrònica 
info@agendasports.com 
Organitza: Agenda Sports 
Realitza l’activitat: Agenda Sports
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• A Sant Miquel de Campmajor, a uns 
11 km de Banyoles, hi trobareu Fang 
Aventura, 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: Fang Aventura, 
telèfons 972 57 11 66 i 667 433 833 
web www.fangaventura.com   

• Mas Pagès, a Sant Esteve de Guial-
bes, podeu practicar el pitch-and-putt, 
i el xutagolf, entre altres activitats.
Més informació: Escola de Natura 
Mas Pagès. Telèfon 972 56 10 01 
web www.maspages.com 

• Podeu fer un itinerari a peu per les 
rutes de Soldats de Salamina. Aques-
tes tres rutes, de diferent dificultat i 
durada (entre 3 i 5 hores) es poden 
fer per compte propi ja que estan 
senyalitzades. 
Més informació: 
Telèfon 972 57 35 50 
adreça electrònica  
turisme@plaestany.cat

ART I CULTURA

• El Museu Darder de Banyoles, a 
més d’exposar la col·lecció Darder i 
mostrar la funció dels museus d’his-
tòria natural del segle XIX i principis 
del XX, té com a finalitat interpre-
tar, explicar i donar a conèixer les 
característiques de la zona lacustre de 
Banyoles. 
www.museusdebanyoles.cat
Horaris:
Horari d’hivern (setembre-juny): de 
dilluns a divendres, visites guiades 
concertades.
Dissabte, de 10.30h a 13.30h i de 
16.00h  a 18.30h. Diumenge, de 
10.30h  a 14.00h
Horari d’estiu (juliol-agost): de di-
jous a dissabte, de 10.30h  a 13.30h 
i de 16.00h a 19.30h. Diumenges, de 
10.30h a 14.00h
Més informació: 
museudarder@ajbanyoles.org, 
www.museusdebanyoles.cat 
telèfon 972 57 44 67 

• El Museu Arqueològic Comarcal 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
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Horaris: 
Horari d’hivern (setembre - juny): 
de dimarts a dissabte, de 10.30h a 
13.30h i de 16.00h a 18.30h. Diumen-
ge, de 10.30h a 14.00h
Horari d’estiu (juliol - agost): de  di-
marts a dissabte, de 10.30h  a 13.30h 
i de 16.00h a 19.30h. diumenges, de 
10.30h a 14.00h
Més informació: 
telèfon 972 57 23 61

Preus d’entrada als Museus de 
Banyoles: 
Individual: 3¤/persona
Reduïda: 1,5¤/persona (més grans 
de 65 anys, Carnet Jove i carnet 
d’estudiant)
Grups (més de 10 persones): 
1¤/persona
Tarifa 2 museus (Museu 
Arqueològic+Museu Darder): 
Individual: 4¤/persona
Reduïda: 2¤/persona
Grups (més de 10 persones): 
1¤/persona
Entrada gratuïta: menors de 16 anys, 
grups escolars amb professors acom-
panyants, 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

• 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.

• Arqueta de Sant Martirià i Mones-
tir 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 esta-
blir 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 i reserves: Museu 
Arqueològic de Banyoles. 
Telèfon: 972572361. 
Adreça electrònica: 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

• La Llotja del Tint. Un edifici gòtic 
civil que ens permet percebre com 
era una fàbrica d’època medieval des-
tinada al tint de teixits. Actualment, 
dedicada a sala d’exposicions.
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Horaris: divendres, de 18.00h a 
21.00h; dissabtes, de 11.00h a 14.00h 
i de 17.00h a 21.00h, i diumenges, 
d’11.00h a 14.00h.
 
Adreça electrònica 
tintxxi@gmail.com

• 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 coneixe-
ments a través de les visites guiades 
i les demostracions d’activitats neolí-
tiques emmarcades dins d’un poblat 
reconstruït.
Horaris:
De juny a octubre: dissabtes i diumen-
ges: 12h
Primer diumenge de cada mes: visita i 
demostracions d’activitats prehistòri-
ques a les 12h.
Tot l’any: grups escolars i turístics 
(reserva prèvia)

Tarifes: individuals 4¤/Reduïda 2,5¤/
Amb demostració 6¤
Més informació: 
Tels. 972 57 64 99 / 609 13 50 77 
adreça electrònica 
arqueolitic@arqueolitic.com

• Molí de la Farga. Us convidem a 
visitar un molí paperer viu i actiu que 
us permetrà viure de prop l’experi-
ència del paper artesanal. El Molí de 
la Farga és un petit taller dedicat a la 
producció artesanal de paper i a la di-
fusió 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 manufacture-
ra 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. Cal 
que sigueu un mínim de 4 persones. 
Podeu venir el dijous de 17:30 h a 
19:00 h o els caps de setmana amb 
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reserva prèvia.
Preu activitat per persona*:  4 a 10 
persones: 5¤/+ de 10 persones 4’50¤ 
*els menors de 3 anys, gratuït
Durada de l’activitat: 1h 
Idioma: Català i castellà (a l’inici de la 
sessió es decidirà en quin idioma es fa 
en funció del públic assistent).
També podeu comprar el nostre paper 
AQUARI (fet amb cotó i lli) o us 
podem fer el paper a mida. 
Reserves: 
sastrespaperers.gestio@gmail.com 
i 653 44 71 47, 619 92 70 76

• 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: 
Horari d’hivern (setembre-juny): de 
dilluns a divendres, només grups amb 
reserva prèvia. Dissabtes,  diumenges 
i festius d’11.00h a 17.00h
Horari d’estiu (juliol-agost): de dilluns 
a diumenge, de 10.00h a 19.00h 
Tarifa:
General: 6¤
Reduïda*: 3¤ 

*la tarifa reduïda s’aplica a majors de 
65 anys, adults amb minusvalidesa i 
estudiants a partir de primària.
Grups (més de 15 persones), ja 
sigui entre setmana o caps de 
setmana,consulteu disponibilitat 
d’horaris i preus.
Més informació: 
Parc de les Coves Prehistòriques de 
Serinyà. Telèfon 972 59 33 10 (caps 
de setmana d’11h a 17h) 
web www.plaestany.cat/coves 
adreça electrònica 
coves.serinya@plaestany.cat
www.parcdelescoves.wordpress.com 
twitter@parcdelescoves

• 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 desvet-
llen els sentits i les emocions.
Més informació: 
telèfon 972 58 25 38 
webs www.canginebreda.com 
i www.porqueres.cat 
adreça electrònica 
info@canginebreda.com
Horari: de 9.00h a 18.00h
Horari d’estiu: de 9.00h a 21.00h
Preu: 3¤/persona (només s’accepten 
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monedes d’un euro)
Visita guiada a partir de 
20 persones: 4¤ 
(Contactar 972 58 25 38).

ALTRES ACTIVITATS D’OCI

• Itinerari de l’Estany al barri vell 
amb el Tren Pinxo
Horari: 
Horari d’hivern: de dimarts a diumen-
ge, d’11.00h a 17.00h
Setmana Santa i horari d’estiu: de 
dilluns a diumenge, d’11.00h a 19.00h
Cal consultar l’horari de sortides a la 
taquilla
Preu: 4¤/persones adultes 2¤/infants 
(de 3 a 12 anys) 
Durada: 50 minuts aproximadament
Més informació: telèfon 699 194 707

• Visiteu el mercat setmanal de 
Banyoles (plaça de les Rodes, carrer 
Rambla, plaça dels Turers, carrer 
Porta dels Turers i plaça Major)
Horari: cada dimecres, entre les 
8.00h i les 14.00h aproximadament, i 
els dissabtes al matí, a la plaça Major, 
hi trobareu parades de venda ambu-
lant de fruita i verdura.

• PLANETA MÀGIC
Oci infantil
Inflables, llits elàstics, tobogans i molt 
més!! 
Av. de la Farga, 112 / Ronda Canaleta, 53
Telèfon 972 57 57 18 
web www.planetamagic.com/banyoles 
adreça electrònica 
banyoles@planetamagic.com
Horari: Dijous i divendres de 17.00h 
a 21.00h
Dissabtes, diumenges i festius, 
d’11.00h a 14.00h i de 16.30h a 21.00h
Preus:
Laborables:
1 hora: 6,00¤
Temps il·limitat: 7,00¤
Temps il·limitat socis: 6,00¤
Tarifa Màgica (*): 9,00¤ 
Dissabtes, diumenges i festius:
1 hora: 6,50¤
Temps il·limitat: 8,00¤
Temps il·limitat socis: 6,50¤
Tarifa Màgica (*): 10,00¤ 
(*) 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 euros de descompte per a famílies 
nombroses i monoparentals.
- Preus especials per a escoles i grups.
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Abonament 5:
5 entrades de temps il·limitat per a 
qualsevol dia. Preu: 30,00¤
Abonament 10:
10 entrades de temps il·limitat per a 
qualsevol dia. Preu: 50,00¤

• Podeu refrescar-vos amb un bany a 
l’Estany en els següents llocs:
– La Caseta de Fusta, a la zona nord 
de l’Estany. S’ha de seguir el camí 
que fa la volta a l’Estany. El cotxe es 
pot deixar a l’aparcament del parc de 
la Draga, darrera el pavelló esportiu. 
És la zona de bany pública i gratuïta. 
Temporada de bany: de juny fins a 
mitjan setembre. 
– El Club Natació Banyoles, passeig 
d’Antoni Gaudí, 3. 
Telèfon 972 57 08 59. Temporada 
de bany: de l’11/06 al 24/06, entre 
setmana del 16.00h a 21.00h; caps de 
setmana i festius, 9.00h a 21.00h. Del 
25/06 al 11/09, de 9.00h a 21.00h. 
Preu per a no socis: 11¤ tot el dia; 
5,80¤ a partir de les 16.00h i 4,10¤ a 
partir de les 20.00h. 
– Els Banys Vells, passeig Lluís Marià 
Vidal, 1. Tel. 872 26 03 71. Horari de la 
zona de bany: de dilluns a diumenge, 
d’11.00h a 20.00h. Preu: entrada gra-
tuïta amb consumició obligatòria.

• ESCOLA DE NATURA DE 
BANYOLES
Aula de natura de l’estany 
Activitats d’educació ambiental, visi-
tes 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 
adreça electrònica:  
correu@escolanaturabanyoles.org 
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