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EXPOSICIONS

■ PORTES OBERTES als Museus de Banyoles
Entrada lliure al Museu Darder i al Museu Arqueològic 
Comarcal els dies 22, 23 i 24.

Horari Sant Martirià:
Dissabte i diumenge de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i de 5 a 2/4 de 8.
Dilluns de 2/4 d’11 a 2 del migdia.

■ Museu Darder. Sala d’exposicions temporals
Del 8 d’octubre a l’11 de desembre
Biodiversitat en insectes de l’Amazònia. Col·lecció Joan 
Condal
Més de 1000 insectes exposats, que ens permetran 
admirar formigues, com les agressives insules i la gegant 
amazònica; espectaculars libèl·lules, les papallones més 
grans del món i algunes de les més boniques; també 
s’inclouen aranyes com les espectaculars taràntules. 

Organitzen: Museu Darder de Banyoles, Limnos, 
Ajuntament de Banyoles, Consorci de l’Estany.
Amb el suport de: Diputació de Girona, Generalitat de 
Catalunya. Departament de Cultura.
ENTRADA GRATUÏTA

■ Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. Sala Annexa 
Can Paulí
Fins al 20 de novembre
Tira del fil
L’exposició “Tira del fil ...” del cotó més just, està integrada 

per 24 fotografies del fotoperiodista Siguin Hawkey que ha 
treballat per mitjans prestigiosos com The New York Times, 
BBC, The Guardian, entre d’altres. Proposa al visitant un 
viatge al Senegal per reivindicar, a través de l’exemple, el 
treball que realitzen 10.000 persones que produeixen cotó 
sota els criteris de Comerç Just per la Federación Nacional 
de Productores de Algodón (FNPA). Es reivindiquen les 
formes de producció alternatives a les de la indústria tèxtil 
mundial, governada per multinacionals i denunciades 
sovint per les lamentables condicions laborals que 
suporten les persones treballadores que les produeixen. 

Organitzen: Comerç Just Can Butinyà.
Col·laboren: Entitats de Consum Responsable, la Fundació 
Treball i Dignitat, Museu Arqueològic de Banyoles i 
Ajuntament de Banyoles.
ENTRADA GRATUÏTA

■ Sala Municipal d’Exposicions El Tint
Del 15 d’octubre a l’11 de desembre
Mostra de Antonio Federico
Creador inesgotable, amant de la física, la geometria i les 
matemàtiques, l’obra d’Antoni Federico és concebuda com 
un tot on el pas d’una pintura a una altra esdevé gairebé 
imperceptible, obligat i lògic. Pintor i ceramista de l’escola 
de la Bisbal, l’any 1961 s’instal·là al petit veïnat de l’Estrada 
(Agullana), on actualment té el seu taller. La seva pintura, 
tot i passar pel surrealisme o la pintura matèrica als anys 
80, té sempre una presència molt personal.
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Horari Sant Martirià:
Divendres de 6 a 9 del vespre.
Dissabte de 11 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre.
Diumenge de 11 a 2 del migdia.

■ Sala 0 de l’Ateneu - CMEM
Del 21 d’octubre al 20 de novembre / Gratuït
Notes de color en una simfonia d’aigua
Exposició de divuit peces de diferents formats amb tècnica 
mixta sobre fusta i tela integrats en una composició musical 
que combina electrònica analògica amb bols tibetans. 
Aquesta fusió pretén portar l’esperit de l’espectador cap 
a un espai de calma obrint la porta envers una mirada 
interior que ens permet descobrir indrets personals que, 
per propers, sovint han esdevingut un territori invisible als 
nostres ulls.

Inauguració: divendres 21 d’octubre, 2/4 de 9 del vespre.
Horari Sant Martirià: 
Dissabte i diumenge, de 10 h a 13 h i de 17 h a 20 h.
Horari: 
De dilluns a divendres de 10 h a 13 h.

■ Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany
Del 3 al 30 d’octubre
Racons i Fogons: Pintures de Mariona Soms Bou
Pintures a l’oli que ens porten a la nostra memòria col·lectiva 
a partir d’un espai, la cuina, on s’elaboren i couen les vides 
personals, familiars i culinàries.

■ Local del Foment de la Sardana 
c/Abeurador, 10
Del 22 al 24 d’octubre   
Exposició de puntes de coixí

■ Taller Joan de Palau
Plaça Major, 16
Del 21 al 30 d’octubre   
SOMNIS
Exposició de dibuixos i pintura de Rosa Dachs.
Inauguració: dijous 21 d’octubre, 8 de la tarda.
Horari: Matins de 11 a 1 i tardes de 5 a 8.

■ Llibreria l’Altell
Peculiar Girls , de Nuri Ann
Inauguració: Dijous 20 d’octubre, a 2/4 de 8 de la tarda
Exposició d’il·lustracions de personatges femenins on s’hi 
reflexen somnis, desitjos i la pèrdua de la innocència. Ens 
podran semblar fràgils i melancòlics, també inquietants i 
sinistres...però no us deixarà indiferents! www.nuriann.com

ACTIVITATS PER CONÈIXER L’ENTORN 
NATURAL I PATRIMONIAL

DIUMENGE, 16 D’OCTUBRE
SEGUINT EL RASTRE DE LA LLÚDRIGA.  NOVA!
La llúdriga torna a viure a l’Estany després d’haver-ne 
desaparegut durant molts anys!A través d’un conte 
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coneixerem la seva història. També farem un joc sobre 
la llúdriga i altres animals de l’Estany, farem recerca de 
rastres i un taller d’empremtes.

Hora: a les 11:30h
Organitza: Escola de Natura
Lloc de trobada: Oficina de Turisme de l’Estany
Edat: a partir de 4 anys. Activitat gratuïta.
VISITA AL PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA
Cada visita al parc permet entrar a l’interior de les 
reconstruccions de les cabanes prehistòriques i 
descobrirem el dia a dia d’un grup de pagesos i ramaders 
neolítics: saber què menjaven, què caçaven, què 
cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.

Hora: a les 11:30h
Punt de trobada: entrada al Parc Neolític de la Draga
Organitza: Museus de Banyoles
Preu: entrada normal 4€, més grans de 65 anys 2’5€, 
menors de 6 anys entrada gratuïta. AMB RESERVA PRÈVIA.

DISSABTE, 22 D’OCTUBRE
VISITA AL PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA
Cada visita al parc permet entrar a l’interior de les 
reconstruccions de les cabanes prehistòriques i 
descobrirem el dia a dia d’un grup de pagesos i ramaders 
neolítics: saber què menjaven, què caçaven, què cultivaven, 
quins estris i eines utilitzaven, etc. AMB RESERVA PRÈVIA.

Hora: a les 11:30h
Punt de trobada: entrada al Parc Neolític de la Draga
Organitza: Museus de Banyoles
Preu: entrada normal 4€, més grans de 65 anys 2’5€, 
menors de 6 anys entrada gratuïta.

DIUMENGE, 23 D’OCTUBRE
VISITA AL PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA
Cada visita al parc permet entrar a l’interior de les 
reconstruccions de les cabanes prehistòriques i 
descobrirem el dia a dia d’un grup de pagesos i ramaders 
neolítics: saber què menjaven, què caçaven, què 
cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
Hora: a les 11:30 i 12:30h
Punt de trobada: entrada al Parc Neolític de la Draga
Organitza: Museus de Banyoles
Preu: gratuït. Jornada de portes obertes.

PREU: activitats gratuïtes, excepte que s’especifiqui el contrari.

NOTA: en totes les activitats, els menors han d’anar acompanyats 

per una persona adulta.

AFORAMENT MÀXIM DE LES ACTIVITATS: 25 persones per sessió, 

excepte que s’especifiqui una altra cosa.

IDIOMA: totes les activitats seran en català, excepte que 

s’especifiqui una altra cosa.

IMPRESCINDIBLE FER RESERVA I INSCRIPCIÓ PRÈVIA.
MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:
OFICINA DE TURISME DE BANYOLES
Pg. Darder – pesquera núm. 10 - 17820 Banyoles
www.banyoles.cat/turisme
turisme@ajbanyoles.org - Tel. 972 58 34 70

Fotografies cedides pel Foment de la Sardana
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Diumenge, 16 d’octubre

A les 12 del migdia. Teatre Municipal.
PREGÓ DE LA FESTA MAJOR a càrrec de Josep Lloveras i Vives
El pregó es traduirà simultàniament en Llengua de Signes.

Dijous, 20 d’octubre

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

A les 10 de la nit. Recinte de Barraques.
Inauguració i pregó.
Concert amb:
THE UNFINISHED SYMPATHY
www.barraquesbanyoles.cat

Divendres, 21 d’octubre 

A les 10 del matí. Recinte de Barraques
ACTUACIÓ FAMILIAR
KUMULUNIMBÚ, de Cia. Ortiga
A qualsevol lloc del món, ara mateix i des de sempre, 
moltes vides comencen aquest camí... Kumulunimbú és 
una història d’amistat entre una nena i un núvol, que parla 
sobre la valentia, la injustícia, les migracions i la permanent 
esperança dels seus protagonistes. Un espectacle que 
combina els titelles i el clown, ple de detalls i sorpreses, en 
què la poesia us farà navegar per un mar d’emocions.

A les 8 del vespre. Auditori de l’Ateneu
CONCERT DE COMBO I CLAQUÉ D’ERRENTERIA MUSIKAL
Primer dels tres concerts que oferiran diferents formacions 
de l’Escola de Música i Dansa d’Errentería (Errenteria Musikal) 
del País Basc en el marc de l’intercanvi que ha mantingut 
amb l’Escola Municipal de Música de Banyoles. Espectacle 
a càrrec del combo i del grup de claqué d’Errenteria Musikal, 
amb un repertori de jazz, swing i hard bop, amb algun tema 
pop. 
Entrada gratuïta.

A les 9 del vespre. Teatre Municipal de Banyoles.
TEATRE INDEPENDENT. COMÈDIA
COSES DE FAMÍLIA, de Ray Cooney
Traducció, adaptació i direcció: Joan Solana
Producció: CulturaBanyoles. Preu: 12 €

A les 12 de la nit. Recinte de Barraques.
Concerts:
LA MORAL DISTRETA
STROMBERS
BUHOS
www.barraquesbanyoles.cat

Dissabte, 22 d’octubre

A les 11 del matí. Monestir de Sant Esteve.
OFICI SOLEMNE DE LA FESTA DE SANT MARTIRIÀ
Presidirà la missa Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Girona, Mons. 

ACTES DE LA FESTA MAJOR
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Francesc Pardo Artigas i concelebrat pels capellans de la 
comarca.
Al final de l’Eucaristia, veneració de les Relíquies.
Amb la participació de l’Agrupació Coral Veus de l’Estany.

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

A les 11 i a la 1 del migdia. Auditori de l’Ateneu de Banyoles.
CONCERT FAMILIAR
LES SUPERTIETES, de Cia. Les Bianchis
Premi del públic al millor espectacle de La Mostra 
d’Igualada 2016
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla. Espectacle familiar.
Organitza: Associació La Xarxa de Banyoles.

A les 12 del migdia. Plaça Miquel Boix (davant Casal de Gent 
Gran).
CONCERT DE LA BANDA D’ERRENTERIA MUSIKAL
Concert de la Banda d’Errenteria Musikal que oferirà un 
repertori basat en transcripcions orquestrals de música 
clàssica, bandes sonores i jazz.
En cas de pluja el concert es traslladarà al teatre del Casal de 
la Gent Gran.

A 2/4 d’1 del migdia. Sala de Plens de l’Ajuntament de 
Banyoles.
Lliurament de la MEDALLA D’OR DE LA CIUTAT, a la Sra. Irene 
Rigau i Oliver

A ¾ de 6 de la tarda. Davant l’Ajuntament de Banyoles. 
PLANTADA DELS GEGANTS I CAPGROSSOS
A les 6 de la tarda. CERCAVILA DE GEGANTS I CAPGROSSOS 
amb les colles geganteres de Calella de la Costa, Peralada, 
Port de la Selva, Vilassar i Banyoles acompanyats dels 
Esperxats de Serinyà.

Recorregut: Pg. de la Indústria, c/ Dr. Hysern, Pl. Turers, c/ de 
la canal i Pl. Estudis (mitja part).
Mitja part per donar la benvinguda al nou gegantó, el 
sr. Darder. 
Continuació de la cercavila: c/ Mercadal, c/ Sta. Maria, 
c/ Església, Pl. Teatre, c/ Porta del Forn i final a La Muralla.
Col·labora:

Organitza: Colla de Gegants i Capgrossos de Banyoles i 
Museu Darder.

A 2/4 de 9 del vespre. La Muralla.
CORREFOC TXIQUI, L’ ESCLAT DE LA PIULA

Amb la col·laboració dels mussolets de Torroella de Montgrí, la 
colla infantil dels Ducs.
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Recorregut: La Muralla, Porta del forn, pl. del Teatre, 
c/ Església, c/ Navata, c/ Valls i c/Sant Benet. Espectacle final 
a l’aparcament de Can Castanyer.

A les 9 del vespre. Teatre Municipal de Banyoles.
TEATRE INDEPENDENT. COMÈDIA
COSES DE FAMÍLIA, de Ray Cooney
Traducció, adaptació i direcció: Joan Solana
Producció: CulturaBanyoles. Preu: 12 €

A les 12 de la nit. Recinte de Barraques.
Concerts:
ROBA ESTESA
ASPENCAT
LA SENYORETA DESCALÇA
www.barraquesbanyoles.cat

Diumenge, 23 d’octubre

Durant tot el matí. Club Natació Banyoles
JORNADA DE SANT MARTIRIÀ AL CNB
Programa:
09:30: Xocolatada 
10:15: 7è partit de waterpolo popular.
10:30: 10a. Cursa de Relleus d’atletisme. 
10:30: 11a. Regata de Piragüisme. 
10:45: 36a. Regata de Rem.  
11:30: 59a. edició Travessia de Sant Martirià. 
12:25: Fotografies de grup de tots els esportistes. 

12:45: Entrega trofeus 59a Travessia de Sant Martirià. 
13:00: Acte de reconeixement esportistes club
13:30: Aperitiu popular.

De les 10 a les 2 del migdia. A les pistes del Pla de Martís a 
Esponellà. 
TROBADA D’AEROMODELISME
Dia del soci i Diada de portes obertes.
Vols lliures de tot tipus d’avions, helicòpters i multicòpters.

FIRA MERCAT: Venda de material nou i de segona mà
Al migdia, dinar popular al camp de vol. Inscripcions a través 
del web www.cagip.org /Activitats / Inscripció.
Organitza: Club Aeromodelisme Girona Provincial C.A.G.I.P.

A les 11 del matí. Plaça Major
(Un cop finalitzada la competència de colles joves)
ACTUACIÓ DEL GRUP DE DANSA I TXISTULARIS D’ERRENTERIA 
MUSIKAL
El grup de danses tradicionals basques d’Errenteria Musikal, 
acompanyats del grup de txistularis oferiran una petita 
demostració del seu repertori folklòric.

A les 12 del migdia. Auditori de l’Ateneu de Banyoles.
CONCERT FAMILIAR
LA VELLA RÀDIO, de cia. Rah-Mon Roma i Els Dials.
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla. Espectacle familiar.
Organitza: Joventuts Musicals de Banyoles i La Xarxa de 
Banyoles.

ACTES DE LA FESTA MAJOR
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A 2/4 de 6 de la tarda. Recinte de Barraques.
DIADA CASTELLERA, amb les colles castelleres Esperxats de 
l’Estany, Vailets de l’Empordà i Xerrics d’Olot.

A les 7 del vespre. Teatre Municipal de Banyoles.
TEATRE INDEPENDENT. COMÈDIA
COSES DE FAMÍLIA, de Ray Cooney
Traducció, adaptació i direcció: Joan Solana
Producció: CulturaBanyoles. Preu: 12 €

A les 9 del vespre. Recinte de Barraques.
Concert:
ALBERT PLA (Rock/ cançó d’autor)
PD RATLLES
www.barraquesbanyoles.cat

Dilluns, 24 d’octubre

De 11 del matí a 6 de la tarda. Oficina de Turisme de l’Estany.
VOLTA A L’ESTANY AMB LA TIRONA
Els banyolins i banyolines tindran un 50% de descompte per 
fer la volta l’Estany amb la Tirona. Preu: 3’50€

A les 7 del vespre. Teatre Municipal de Banyoles.
TEATRE INDEPENDENT. COMÈDIA
COSES DE FAMÍLIA, de Ray Cooney
Traducció, adaptació i direcció: Joan Solana
Producció: CulturaBanyoles. Preu: 12 €

A les 8 de la tarda. Parc de la Draga (darrere el pavelló).
CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS a càrrec de Pirotècnia Tomàs

A continuació, a les 9 del vespre. Pavelló de la Draga.
BALL DE FI DE FESTA
Sessió de ballables amb l’orquestra LA PRINCIPAL DE LA 
BISBAL. Entrada lliure.

A 2/4 de 9 del vespre. Recinte de Barraques.
Concert amb:
LES ANXOVETES (havaneres – cançó de taverna)
www.barraquesbanyoles.cat
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BARRAQUES 2016

Dijous, 20 d’octubre 

THE UNFINISHED SYMPATHY  
Tots els amants del rock 
alternatiu sabran de qui 
estem parlant. The Unfinished 
Sympathy va sorgir l’any 2000 
i ràpidament es va convertir en 
un grup de culte a Catalunya i Espanya, on va arribar a ser 
el màxim exponent de l’escena nacional independent. Amb 
5 discos, més de 400 concerts i havent girat per Europa i 
Estats Units, el 2010 van decidir dissoldre’s com a grup. El 
dijous a la nit tindrem una oportunitat única de gaudir d’una 
de les millors bandes dels últims anys en l’escena indie.

Divendres, 21 d’octubre
 
LA MORAL DISTRETA 
La Moral Distreta és una banda 
jove, creada el 2013, però 
formada per músics amb un 
llarg recorregut en l’escena 
musical banyolina. Amb un 
so volgudament proper a les bandes anglosaxones que van 
reinventar el rock amb l’inici del s.XXI, els banyolins aposten 
per lletres sinceres i guitarres elèctriques com a fil conductor 
del seu primer disc (La Moral Distreta, 2015). Divendres els 
podrem gaudir en directe a l’escenari de Barraques. 

STROMBERS
Després de més de 10 anys de 
trajectòria sobre els escenaris, 
Strombers arriben a Banyoles 
en un moment de maduresa 
musical. Enrere queda aquell 
disc de debut (Fiesta Ilegal, Vol.1, 2003) que els va catapultar 
a primera línia. Pel camí han experimentat, han tocat diversos 
estils i s’han consolidat com una de les bandes festives 
referents del país amb la seva barreja d’ska, rock i fusió. El 
divendres de Barraques muntaran una autèntica festa on 
interpretaran tant els clàssics de sempre com els temes del 
seu últim disc (Tavernaris, 2015).

BUHOS 
El penúltim disc (Natura 
Salvatge, 2014) els va 
consolidar com un dels millors 
grups festius catalans de 
l’actualitat. I amb l’últim treball 
(Lluna Plena, 2016) semblen voler quedar-se on estan: a 
la cresta d’una onada que els ha portat a tocar a tots els 
racons del país. El seu ska-rock regat de lletres plenes de 
sàtira i crítica social i les ganes boges de passar-ho bé fan de 
Búhos una banda passional i genuïna. I tot això amb el seu 
carismàtic líder al capdavant, Guillem Solé, una autèntica au 
nocturna.
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Dissabte, 22 d’octubre
 
ROBA ESTESA 
Una de les revelacions d’aquest 
estiu. Sis noies del Camp de 
Tarragona que amb el seu 
particular folk calentó han 
fet ballar i vibrar totes les 
places majors on han tocat. Roba Estesa beu de les cançons 
tradicionals i d’autor i els dóna una nova visió tant pel que fa 
a la lletra com a la música. Encarnen l’esperit de les antigues 
trobadores i sempre amb la reivindicació per bandera. Parlen 
d’igualtat i de revolució, d’estima i de llibertat. Roba Estesa 
són festa i lluita, de forma paral·lela, ni una més que l’altra. El 
dissabte encendran, i mai millor dit, la nit de Banyoles.

ASPENCAT 
Tres anys després, els 
alacantins Aspencat tornen a 
Barraques per presentar el seu 
últim treball (Tot és ara, 2015). 
I ho fan havent-se consolidat 
com un dels grups més importants del País Valencià i un 
dels noms amb més present de la música feta en català. Ska-
reggae ballable reinventat amb una potent dosi d’electrònica 
i lletres carregades de forta crítica social: aquest és el 
contundent combo que fa que el grup de la Marina Alta sigui 
un dels grups més seguits i reconeguts per un ampli ventall 
de públic.  

LA SENYORETA DESCALÇA
Els banyolins LSD van tornar 
a aparèixer en escena la 
primavera passada per 
presentar el seu esperat segon 
disc (Supersònic, 2016). En un 
any i mig d’intensa creació, LSD han iniciat una nova etapa on 
fan un pas cap a l’electrònica, això sí, sense deixar de banda 
el funk, el soul i el reggae. Abans d’embarcar-se en una nova 
gira, dissabte a la nit presentaran a casa el seu nou treball. 
Una oportunitat de gaudir del seu nou directe, un espectacle 
treballat i pensat fins l’últim detall.

Diumenge, 23 d’octubre

ALBERT PLA 
Un artista que no necessita 
presentació. El que probablement 
és el cantautor més irreverent 
i polifacètic de la música 
catalana, arriba a Banyoles 
per fer un recorregut per les seves millors cançons. Amb la 
companyia i la complicitat del sorprenent guitarrista gitano 
Diego Cortés, Pla no deixarà indiferent a ningú amb les seves 
històries quotidianes i sorprenents, històries on la comèdia 
conviu amb la tragèdia i on la línia que separa el bé del mal és 
més fina del que pensem. Una simbiosi entre música i teatre 
que no us podeu deixar perdre de cap manera.
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BARRAQUES 2016

PD RATLLES

Dilluns, 24 d’octubre
 
LES ANXOVETES 
Nascut l’estiu del 2013 i 
amb un disc a l’esquena (En 
fresc, 2015), Les Anxovetes 
és un grup d’havaneres que 
canta íntegrament en femení 
i que està format per tres noies (veus) i dos nois (guitarra 
i contrabaix). En un món essencialment masculí, elles han 
aconseguit fer-se un lloc cantant havaneres clàssiques i 
tradicionals d’una manera fresca i sincera. Amb tres veus 
que empasten a la perfecció, el dilluns acomiadaran les 
Barraques com es mereixen, cantant a viva veu. 

Organitza: Agrupació d’Entitats Culturals de Banyoles
Tota la informació a www.barraquesbanyoles.cat
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ACTES DE LA FESTA MAJOR

FOMENT DE LA SARDANA.
COMPETÈNCIA DE COBLES (CO&CO)

Dissabte, 22 d’octubre

A 2/4 d’1 del migdia. Plaça Major.  
SARDANES

Cobla MIL·LENÀRIA
Audició especialment dedicada a compositors banyolins.

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

Cobla BISBAL JOVE
Cobla FLAMA DE FARNERS
Cobla MIL·LENÀRIA
Cobla REUS JOVE

1a ronda: sardana per escoltar (2 curts – 2 llargs)
2a ronda: sardana per ballar
3a ronda: sardana obligada
4a ronda: sardana popular
5a ronda: ballables per a cobla

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

A les 5 de la tarda. Pavelló de la Draga.

CONCERT: COMPETÈNCIA D’ORQUESTRES 
Extraordinari Concert de Festa Major actuant conjuntament i 
alternant-se, tres orquestres:

LA PRINCIPAL DE LA BISBAL dirigida per Francesc Cassú
MONTGRINS sota la direcció de Martí Camós
SELVATANA dirigida per Jesús Santaliestra

Cançó catalana, música de pel·lícules, selecció de sarsueles i 
sardanes cantades.

Actuació conjunta amb El brindis de La Traviata, La Maria de 
les trenes, El Cant de la Senyera i el vals jota El Banyolí, de 
Jesús Santaliestra i dedicat especialment a la nostra Festa 
Major per finalitzar. Detall en programes a part.

A les 11 de la nit. Pavelló de la Draga. 
BALL

Gran ‘xou’ de ballables amb les tres orquestres: 

LA PRINCIPAL DE LA BISBAL amb els seus cantants Fàtima 
Ayats, Anna Quintana, Xavier Benitez i Dídac Flores. 
MONTGRINS amb Vanessa, Bego, Toni Carlo i Roger.
SELVATANA amb Eva Romero, Noelia Mora, Adrià Mas i Miquel 
Gili.
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Diumenge, 23 d’octubre

A 2/4 de 12 del migdia. Plaça Major. 
CONCURS DE COLLES SARDANISTES

Gran Concurs de Colles Sardanistes
Amb la cobla CIUTAT DE GIRONA. Galop d’entrada. Tandes de 
lluïment. Sardana revessa.

SARDANA DE GERMANOR: ballada també pel públic.
S’interpretarà la sardana Per tu Joan de René Picamal en 
recordança del company i amic Joan Pujol i Mont del Foment 
de Ceret que ens va deixar fa uns mesos.

A les 4 de la tarda. Casal de la Gent Gran. 
CONCERT

Cobla SELVATANA. Selecció de sardanes i música per a cobla.

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

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

1a ronda: sardana per escoltar (2 curts – 2 llargs).
2a ronda: sardanes d’estrena L’estrena del COCO guanya 
1000€.

3a ronda: sardana obligada.
4a ronda: sardana per ballar.
5a ronda: Sardana estereofònica SOMNI de Manel Saderra 
Puigferrer. Director convidat aquest any: el compositor i 
director del Teatre Nacional de Catalunya, Xavier Albertí. A la 
repetició s’apagaran els llums de la plaça i s’encendran les 
bengales del públic.

Hi haurà servei megafonia per informar de la marxa de la 
competència de cobles i de les votacions.

Hi haurà votació popular per escollir la millor sardana de cada 
Ronda.

Es sortejaran tortades i cocos entre els encertants. 

Amb la megafonia es dirigirà tota la vetllada procurant que les 
votacions es desenvolupin amb normalitat i poder escollir la 
cobla que ha triat el millor repertori.

Presentació del llibre Històries de Músics de l’Antoni Mas que 
firmarà exemplars.

Dilluns, 24 d’octubre

A 2/4 de 12 del migdia. Pavelló de la Draga.
CONCERT: FESTA DE LA MÚSICA PER A COBLA  

Cobla CIUTAT DE GIRONA
Cobla LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
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Cobla SELVATANA
I la JOVE ORQUESTRA DE BANYOLES de l’Escola Municipal de 
Música de Banyoles.

Amb l’estrena de les obres d’encàrrec dels Premis Ceret-
Banyoles. De l’estany a la Draga sardana de Josep Coll i 
Miratges de l’estany suite amb sis moviments per a narrador, 
cobla, orquestra de corda i timbales, d’Esteve Palet.

Presentació a Banyoles de la Barítona amb l’obra Cinc 
miniatures per a cobla i barítona de Jordi Vilaró.

Commemorarem els 50 anys de la sardana de Rossend 
Palmada Carme riallera.

Estrena de la sardana La Matxina de Xavier Albertí.
Dilluns, 20 d’octubre
A les 5 de la tarda. Plaça Major.
SARDANES

Amb les cobles
Cobla CIUTAT DE GIRONA
Cobla LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Cobla SELVATANA

Sardana de comiat, interpretada de conjunt:
LA FESTA DE SANT MARTIRIÀ de Conrad Saló.

A les 9 del vespre. Pavelló de la Draga.
BALL DE FI DE FESTA

Sessió de ballables amb l’orquestra LA PRINCIPAL DE LA 
BISBAL.  Entrada lliure.

ACTES DE LA FESTA MAJOR
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VENDA ANTICIPADA D’ENTRADES. CO&CO 
A partir del 16 de setembre:
■ A la web  www.elfoment.cat 
■ A l’OAC, Oficina d’Atenció Ciutadana, de l’Ajuntament de 
Banyoles (de dilluns a dijous de  8:30h a 18:45h i els divendres 
de 8:30h a 16:45h).

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

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

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

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

DIA PREU ANTICIPAT PREU A TAQUILLA

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

22

12 € 15 €
16 € 18 €

BALL DE NIT
BISBAL/SELVATANA/
MONTGRINS 6 € 8 €

22

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

10 €
12 €

12 €
15 €

24

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

25 €
30 €

ACTES DEL PAVELLÓ DE LA DRAGA

VENDA ANTICIPADA D’ENTRADES





43

TEATRE MUNICIPAL

Comèdia / Teatre Independent

de Ray Conney

Autor: Ray Conney. Traducció, adaptació i direcció: Joan Solana. Il·luminació i so: Punt de Fuga. Escenografia: Lluís Nadal “Koko” i Punt de Fuga. Vestuari i 
utillatge: Judith Torres. Repartiment: Jordi Angelats, Miquel Torrent, Irene Vila, Belin Boix, Saïd Bosch, Lluís Vilanova, Salvador Palmada, Marta Sala, Jordi 
Sala, Maica Castillo, Laia Jordi i Mariona Callís. Producció: CulturaBanyoles.

Avui és un gran dia per a l’Hospital Central. El doctor Pere Millet ha de pronunciar un discurs davant de tres-cents especialistes 
en microcirurgia pediàtrica que han vingut de tot el món. El prepara amb molta cura a la sala de descans dels cirurgians. Però la 
seva dona no té diners per aparcar el cotxe, els seus col·legues preparen amb entusiasme la visita dels reis mags als nens de 
l’hospital, el director està obsessionat en obtenir inversions extraordinàries i les infermeres no donen abast amb la càrrega de 
feina que últimament han d’assumir. A més, apareix la Sofia, una vella coneguda del doctor Millet amb un fill de divuit anys molt 
problemàtic. Si hi afegim una caporal dels Mossos d’Esquadra que vol detenir aquest noi per conduir begut i sense carnet, una 
ajudant d’infermeria que ho controla tot i un malalt que va a parar a aquesta sala i ningú sap per què, no és difícil d’entendre que el 
doctor Millet perdi els nervis i tot s’emboliqui esbojarradament.

Divendres 21 d’octubre, 21 h
Dissabte 22 d’octubre, 21
Diumenge 23 d’octubre, 19 h
Dilluns 24 d’octubre, 19 h

Divendres 28 d’octubre, 21 h
Dissabte 29 d’octubre, 21 h
Diumenge 30 de novembre, 19 h

COSES DE FAMÍLIA

Preu: 12 €
Espai: Teatre Municipal



44

TEATRE I CONCERT FAMILIAR

Dissabte 22 d’octubre
A les 11h hi ha la 13h. 
Auditori de l’Ateneu de Banyoles
Teatre familiar. 
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla

LES SUPERTIETES 
Cia. Les Bianchis
Premi del públic al millor espectacle de La Mostra d’Igualada 2016
La Queralt, una investigadora peculiar, serà tieta. Això l’alegra molt però al mateix temps l’entristeix 
perquè creu que no ho sabrà fer. Per això sol·licita ajuda a les seves amigues de sempre, la Magda, 
una empresària de mitjons, i la Bàrbara, una àrbitre de futbol, que són tietes de fa molt de temps. 
La Queralt descobrirà amb els contes, la màgia i les seves amigues com ser una SUPERTIETA.  Voleu 
veure si se’n surt?

Un espectacle basant en el llibre “Contes infantils contra tot pronòstic” d’Empar Moliner.

Organitza: Associació La Xarxa de Banyoles
En conveni amb:  Ajuntament de Banyoles

Dramatúrgia: Anna Maria Ricart. Direcció: Mònica Bofill. Intèrprets: Queralt Casasayas, Magda Puig i Bàrbara Roig. 
Vestuari i espai escènic: Montse Herrera. Il·luminació: Sergi Torrecilla. Espai sonor: Mònica Bofill. Música: Arnau Vallvé. 
Vídeo i imatge: Clara Vallvé. Veu en off: Joël Mulachs. Coreografia: Meri Bonet. Tècnic: Pepo Carreras. Agraïments: 
Robert González, Andreu Martínez i Els Pirates Teatre. 

Diumenge 23 d’octubre
A les 12h. 
Auditori de l’Ateneu de Banyoles
Concert familiar. 
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla   

LA VELLA RÀDIO
de Rah-mon Roma i Els Dials
A en Rah-mon li van regalar fa temps una ràdio antiga que és el pany que obre la porta del temps. 
Aquesta ràdio màgica l’atrau fins al punt de trobar-s’hi tancat dins. Les velles vàlvules tornen a 
il·luminar un univers interior de sons, històries i músiques. La ràdio poliglota tornarà a sonar amb 
cançons i músiques d’Europa, les mateixes que temps ençà havien fet xalar petits i grans, i en Rah-
mon i els Dials han estat escollits per fer-la funcionar de nou. Un viatge oníric a l’interior d’una ràdio. 
Un concert teatralitzat que es va estrenar a la darrera Mostra d’Igualada.  

Organitza: Joventuts Musicals de Banyoles, La Xarxa Banyoles
En conveni amb: Ajuntament de Banyoles   

Veu, guitarra i altres estris: Rah-mon Roma. Bateria i percussions, pandereta, producció d’àudios i direcció musical: Oriol 
Cases. Acordió diatònic, veu i efectes: Núria Lozano. Guitarres, veu i efectes: Arnau Berenguer. Baix, veu i efectes: Abraham 
Creus. Dramatúrgia, direcció i llums: Martí Torras.
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VENDA D’ENTRADES

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

VENDA ANTICIPADA D’ENTRADES
■ Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Banyoles. Passeig de la Indústria, 25 // 972 57 00 50, de dilluns a dijous de  8:30h a 18:45h i els divendres de 
8:30h a 16:45h. A través del web cultura.banyoles.cat

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

ABONAMENT 3/5 
(a escollir de 3 a 5 

espectacles): 
15% de descompte

ABONAMENT 6/8 
(a escollir de 6 a 8 

espectacles): 
20% de descompte

ABONAMENT +8 
(a escollir més de 8 

espectacles): 
25% de descompte

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

NORMES DE SEGURETAT PER ALS CORREFOCS

Per als participants

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

Per als veïns i comerciants

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

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

Per al correfoc Txiqui

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



Fotografia portada: Joan Comalat
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