Banyoles
es viu

DEL 21 DE JUNY
AL 31 DE JULIOL 2020

Oferta d’activitats adaptades
a les mesures de prevenció i
seguretat per a la Covid-19.

+20

+5

+1

TIPUS D’ACTIVITATS
per gaudir amb
tota la família.

TEMÀTIQUES DIFERENTS.
Activitats familiars, esportives,
de descoberta, d’oci i culturals!

Seguiu-nos a les
nostres xarxes socials!
#TURISMEBANYOLES

Oficina de Turisme de l’Estany: Pg. Darder, Pesquera núm. 10 – 17820 Banyoles
Tel. 972 58 34 70 | turisme@ajbanyoles.org | turisme.banyoles.cat | www.turismeiesport.cat

Calendari d’activitats
Mes

Dia

Hora

Activitat i punt de trobada

DIUMENGE

21

11:00

Viu l’experiència del paper artesanal. Molí de la Farga

DIMECRES

24

11:00

Tir amb arc. La Muralla

DISSABTE

27

9:30

Entrenament de triatló amb Marcel Zamora. Club Natació Banyoles

DIUMENGE

28

11:00

Descobreix l’estany amb Kangoo Jumps. Gimnàs Triops

DIUMENGE

28

11:30

Visita teatralitzada: Anem al museu amb el Sr. Darder. Museu Darder

DIJOUS

02

16:00

Què ens expliquen els arqueòlegs de Vilauba? Vil·la romana de Vilauba

DISSABTE

04

10:00

Marxa nòrdica. Oficina de Turisme de l’Estany

DIUMENGE

05

11:00

Caiac a l’estany. Club Natació Banyoles

DIUMENGE

05

11:30

Visita guiada al Parc Neolític de la Draga. Parc de la Draga

DIJOUS

09

-

Gartstròmia 2.0.

DIVENDRES

10

-

Gartstròmia 2.0.

DISSABTE

11

-

Gartstròmia 2.0.

DISSABTE

11

9:30

Entrenament familiar de triatló amb Marcel Zamora. Club Natació Banyoles

Juny

NOV
2020A

Juliol
NOV
2020A

NOV
2020A

DISSABTE

11

11:30

Visita guiada al Parc Neolític de la Draga. Parc de la Draga

DISSABTE

11

18:00

Vilauba en 3D. Entrem a la vil·la romana. Vil·la romana de Vilauba

DISSABTE

11

19:00

Visita guiada a l'estudi-taller de Carles Fontseré. Can Tista (Porqueres)

DIUMENGE

12

-

DIUMENGE

12

10:30

La llegenda del Drac de Banyoles. Escola de Natura

DIUMENGE

12

10:30

De l’estany a les Estunes. Camp de futbol nou de Banyoles

DILLUNS

13

-

DIMARTS

14

-

DIMECRES

15

19:00

DIMECRES

15

-

Gartstròmia 2.0.
Gartstròmia 2.0.
Gartstròmia 2.0.
El joc #debanyoles.

DIJOUS

16
17

20:00

DISSABTE

18

11:00

Caiac a l’estany. Club Natació Banyoles

DISSABTE

18

18:00

Banyoles medieval: del carrer al monestir. Museu Arqueològic

DIUMENGE

19

11:00

L’energia del sol (MV)

DIUMENGE

19

11:00

Ruta en BTT pels corriols de l’estany. Oficina de Turisme de l’Estany

11:30

Visita guiada al Parc Neolític de la Draga. Parc de la Draga

DIVENDRES

DIUMENGE
DIJOUS

19

23

-

Gartstròmia 2.0.

19:00

Gartstròmia 2.0.
Visita teatralitzada: Els tresors de les aloges. Oficina de Turisme de l’Estany

Descobriu el Museu Darder. Museu Darder

DIVENDRES

24

23:00

Visita teatralitzada ‘La núvia de l’estany’.

DISSABTE

25

11:00

Fem la volta a l’estany amb barca i juguem en família. Barca Tirona

DISSABTE

25

11:00

El joc #debanyoles.

DISSABTE

25

17:00

Avui fem de neolítics! Parc de la Draga

DISSABTE

25

23:00

Visita teatralitzada ‘La núvia de l’estany’.

DIUMENGE
DIJOUS

26
30

11:30
19.00

Visita teatralitzada: Anem al museu amb el Sr. Darder. Museu Darder

DIVENDRES

31

20:00

NOV
2020A

Descobreix el Museu Arqueològic. Museu Arqueològic

Visita teatralitzada: Els tresors de les aloges. Oficina de Turisme de l’Estany

JUNY - JULIOL

21 · Juny | Viu l’experiència del paper artesanal

Voleu ser paperaires per un dia a l’únic molí paperer de Girona? Aprendreu com
es fa el paper artesanalment i us en podreu endur una mostra feta per vosaltres!

Punt de trobada: Molí de la Farga | Durada: 2h | Preu: gratuït | Edat: a partir de 4 anys
RESERVES: Oficina de Turisme de l’Estany - 972 58 34 70
WhatsApp: 690 853 395 - turisme@ajbanyoles.org

24 · Juny | Tir amb arc
Serieu capaços de protegir i defensar la muralla tal i com feien els antics
arquers? Podria la vostra punteria eliminar els enemics i els perills que rondaven
la ciutat en altres èpoques? Poseu-vos a prova i practiqueu diferents estils de tir!

Punt de trobada: la Muralla | Durada: 1,5h | Preu: gratuït | Edat: a partir de 6 anys
RESERVES: Oficina de Turisme de l’Estany - 972 58 34 70
WhatsApp: 690 853 395 - turisme@ajbanyoles.org

Hora: 11:00h
NOVA

Voleu descobrir en què consisteix l´esport del triatló i saber com s´entrena? Amb
en Marcel Zamora us divertireu mentre apreneu les tècniques d’aquest esport.
Sessió pràctica i teòrica adreçada a petits grans atletes per conèixer com
s’entrena per a un triatló, un esport de resistència que combina la natació, la
cursa atlètica i el ciclisme. Cal portar: banyador, ulleres de nedar, casquet i
xancletes, sabates de córrer, bicicleta, casc i roba esportiva.

Punt de trobada: Club Natació Banyoles | Durada: 3h | Preu: 10€ | Edat: a partir de 13 anys
RESERVES: Oficina de Turisme de l’Estany - 972 58 34 70
WhatsApp: 690 853 395 - turisme@ajbanyoles.org

Hora: 9:30h

28 · Juny | Descobreix l’estany amb Kangoo Jumps!
Animeu-vos a provar les botes de saltar Kangoo Jumps i descobriu l’estany d’una
manera diferent i divertida alhora que feu exercici i us poseu en forma. Un/a
instructor/a us acompanyarà per supervisar que l’exercici es duu a terme
correctament. És obligatori portar mitjons llargs.

Punt de trobada: Gimnàs Triops | Durada: 1,15h | Preu: 3€ | Edat: a partir de 6 anys
RESERVES: Oficina de Turisme de l’Estany - 972 58 34 70
WhatsApp: 690 853 395 - turisme@ajbanyoles.org

Hora: 11:00h

28 · Juny

26 · Juliol

Anem al museu amb el Sr. Darder

Visita teatralitzada en la qual el Sr. Francesc Darder prepara la inauguració del
Museu que ha cedit a la població.

Punt de trobada: Museu Darder | Durada: 1h | Preu: gratuït | Edat: a partir de 7 anys
RESERVES: Museu Darder - 972 57 44 67 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Hora: 11:30h
02 · Juliol

Què ens expliquen els
arqueòlegs de Vilauba?

Caiac a l’estany

Punt de trobada: Club Natació Banyoles | Durada: 2h | Preu: 10€ | Edat: a partir de 6 anys
RESERVES: Oficina de Turisme de l’Estany - 972 58 34 70 - WhatsApp: 690 853 395
turisme@ajbanyoles.org

Hora: 11:00h

05 · Juliol
11 · Juliol
19 · Juliol

Visita guiada al
Parc Neolític de la Draga

Durant la visita podreu entrar dins les reconstruccions de les cabanes prehistòriques i descobrir el dia a dia d’un grup de pagesos i ramaders neolítics.

Punt de trobada: Parc Neolític de la Draga | Durada: 1,5h | Preu: 4€; +65 anys 2,5€;
-6 anys gratuït | Edat: a partir de 7 anys | RESERVES: Museu Arqueològic
972 57 23 61 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Hora: 11:30h

11 · Juliol

Entrenament familiar de
triatló amb Marcel Zamora

NOVA

Sessió pràctica i teòrica adreçada a petits grans atletes per conèixer com
s’entrena per a un triatló, un esport de resistència que combina la natació, la cursa
atlètica i el ciclisme. Cal portar: banyador, ulleres de nedar, casquet i xancletes,
sabates de córrer, bicicleta, casc i roba esportiva.

Punt de trobada: Club Natació Banyoles | Durada: 3h | Preu: 10€
Edat: per a nens d’entre 8 i 12 anys i els seus pares. | RESERVES:
Oficina de Turisme de l’Estany - 972 58 34 70
WhatsApp: 690 853 395 - turisme@ajbanyoles.org

Hora: 9:30h

11 · Juliol | Vilauba en 3D: Entrem a la vil·la romana
Jaciment visitable que permet conèixer la vida rural del territori durant l’època
romana. Podreu conèixer la seva evolució al llarg de 600 anys i passejar-vos per la
part residencial, rústica i d’explotació.

Punt de trobada: Vil·la romana de Vilauba | Durada: 1,5h | Preu: 4€; +65 anys 2,5€;
-6 anys gratuït | Edat: a partir de 7 anys | RESERVES: Museu Arqueològic
972 57 23 61 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Hora: 18:00h

11 · Juliol | Visita a l’estudi-taller de Carles Fontseré
Visita guiada a l’estudi-taller del polifacètic artista Carles Fontseré. Un entorn
únic, replet d’objectes i records que permeten resseguir el periple vital de l’artista.

Punt de trobada: Can Tista (Porqueres) | Durada: 1h | Preu: gratuït | Edat: a partir de 7 anys
RESERVES: Biblioteca Carles Fontserè - biblioteca@porqueres.cat

Jornada de portes obertes per conèixer les darreres troballes a la vil·la romana de
Vilauba. Els arqueòlegs de l’excavació explicaran els treballs arqueològics que s'hi
desenvolupen i els resultats més destacats.

Punt de trobada: Vil·la romana de Vilauba | Durada: 1h | Preu: gratuït amb reserva prèvia.
Edat: a partir de 7 anys | RESERVES: Museu Arqueològic
972 57 23 61 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Hora: 16:00h

04 · Juliol | Marxa nòrdica

18 · Juliol

Gaudiu de l’esport i la natura amb una fantàstica passejada amb caiac en un
entorn natural únic.

Hora: 11:00h

27 · Juny | Entrenament de triatló amb Marcel Zamora

05 · Juliol

NOVA

Hora: 19:00h
12 · Juliol | La llegenda del Drac
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.

Punt de trobada: Escola de Natura | Durada: 1,5h | Preu: gratuït | Edat: entre 3 i 8 anys
RESERVES: Oficina de Turisme de l’Estany - 972 58 34 70
WhatsApp: 690 853 395 - turisme@ajbanyoles.org

Hora: 10:30h

Veniu a conèixer els indrets més emblemàtics de l’estany caminant de la forma
més saludable, eficient i agradable. Itinerari amb bastons al voltant de l’estany.

Punt de trobada: Oficina Turisme de l’Estany | Durada: 1,5h | Preu: gratuït | Edat: a partir 7 anys
RESERVES: Oficina de Turisme de l’Estany - 972 58 34 70
WhatsApp: 690 853 395 - turisme@ajbanyoles.org

Hora: 10:00h

NOU SERVEI

Reserveu la vostra plaça
al Whatsapp 690 85 33 95.

24 · Juliol

12 · Juliol | De l’estany a les Estunes
Ruta a peu per descobrir el procés de formació de l’estany de Banyoles i el seu
funcionament hidrogeològic, les particularitats dels estanyols Montalt i el perquè
dels laberints de roca que formen les Estunes.

Punt de trobada: Camp de futbol nou | Durada: 2,5h | Preu: gratuït | Edat: a partir de 6 anys
RESERVES: Oficina de Turisme de l’Estany - 972 58 34 70
WhatsApp: 690 853 395 - turisme@ajbanyoles.org

Hora: 10:30h

15 · Juliol | El joc #debanyoles
Tira el dau, avança les caselles, supera els reptes i respon a les preguntes. Posa a
prova tot el que saps de Banyoles! Activitat paral·lela a l’exposició Denominació
d'Origen: Banyoles. Passat, present i futur del comerç de proximitat.

Punt de trobada: Museu Arqueològic | Durada: 1,5h | Preu: gratuït | Edat: a partir de 6 anys
RESERVES: Museu Arqueològic - 972 57 23 61 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Hora: 19:00h
17 · Juliol

31 · Juliol

Explica 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 voleu descobrir aquesta i altres llegendes apunteu-vos a la visita
teatralitzada nocturna.

Hora: 20:00h

18 · Juliol | Banyoles medieval: del carrer al monestir
Itinerari per conèixer com es va fundar Banyoles i com s’hi vivia durant l’edat
mitjana. El recorregut permetrà passejar-nos pels carrers actuals on encara hi
podem trobar les empremtes d’aquella Banyoles medieval.

Punt de trobada: Museu Arqueològic | Durada: 1,5h | Preu: gratuït | Edat: a partir de 7 anys
RESERVES: Museu Arqueològic - 972 57 23 61 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Hora: 18:00h
19 · Juliol | L’energia del sol (MV)
El Sol ens regala energia neta per a fer llum, escalfar-nos, cuinar, desplaçar-nos...
Veniu a comprovar-ho tot jugant i experimentant.

Punt de trobada: Escola de Natura | Durada: 2h | Preu: gratuït
RESERVES: Oficina de Turisme de l’Estany - 972 58 34 70
WhatsApp: 690 853 395 - turisme@ajbanyoles.org

Visita teatralitzada
‘La núvia de l’estany’

Quina desgracia!! Per Banyoles corre la noticia que s’han enfonsat les barques que
portaven uns nuvis acabats de casar i a tots els seus convidats. Haurà sobreviscut
algú? Veniu a descobrir-ho en aquesta visita teatralitzada nocturna on es revelarà
la veritat d’aquesta llegenda tot passejant de l’estany fins al barri vell.

Punt de trobada: Oficina Turisme de l’Estany | Durada: 1h | Preu: gratuït
Edat: a partir de 12 anys | RESERVES: Oficina de Turisme de l’Estany
972 58 34 70 - WhatsApp: 690 853 395 - turisme@ajbanyoles.org
Hora: 23:00h

25 · Juliol

Fem la volta a l’estany amb
barca i juguem en família!

Descobriu l’estany des de dins fent la volta en barca! Jocs, dinàmiques
d’observació de l’entorn, enigmes i titelles per els més petits de la casa que
expliquen les principals llegendes de l’estany.

Punt de trobada: Oficina Turisme de l’Estany | Durada: 1,5h | Preu: 8€; 4-8 anys 6,5€;
-3 anys gratuït | Edat: a partir de 4 anys | RESERVES: Oficina de Turisme de l’Estany
972 58 34 70 - WhatsApp: 690 853 395 - turisme@ajbanyoles.org

Hora: 11:00h

Visita teatralitzada
‘Els tresors de les aloges’

Punt de trobada: Oficina Turisme de l’Estany | Durada: 1h | Preu: gratuït
Edat: a partir de 7 anys | RESERVES: Oficina de Turisme de l’Estany
972 58 34 70 - WhatsApp: 690 853 395 - turisme@ajbanyoles.org

25 · Juliol

25 · Juliol | El joc #debanyoles
Tira el dau, avança les caselles, supera els reptes i respon a les preguntes. Posa a
prova tot el que saps de Banyoles! Activitat paral·lela a l’exposició Denominació
d'Origen: Banyoles. Passat, present i futur del comerç de proximitat.

Punt de trobada: Museu Arqueològic | Durada: 1,5h | Preu: gratuït | Edat: a partir de 6 anys
RESERVES: Museu Arqueològic - 972 57 23 61 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Hora: 11:00h
25 · Juliol | Avui fem de neolítics!
Visita a l’interior de les cabanes ambientades per conèixer la vida quotidiana dels
homes i dones del neolític. Podreu posar en pràctica algunes de les activitats
dutes a terme pels habitants del poblat ara fa més de 7.000 anys, així com la
mòlta de blat, la ceràmica o la cacera.

Punt de trobada: Parc Neolític de la Draga | Durada: 1,5h | Preu: 5€ | Edat: a partir de 3 anys
RESERVES: Museu Arqueològic - 972 57 23 61 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Hora: 17:00h
30 · Juliol | Descobreix el Museu Arqueològic
Us imagineu com eren els animals que vivien a Banyoles fa més d’un milió d’anys?
O us heu preguntat quins estris o eines feien servir les persones de la prehistòria
que hi vivien fa milers d’anys? Veniu a descobrir-ho!

Punt de trobada: Museu Arqueològic | Durada: 1,5h | Preu: gratuït | Edat: a partir de 6 anys
RESERVES: Museu Arqueològic - 972 57 23 61 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Hora: 19:00h

Hora: 11:00h

19 · Juliol | Ruta en BTT pels corriols de l’estany

NOVA

Voleu gaudir en família i fer una volta a l’estany diferent? Us proposem un
recorregut senzill en BTT pels corriols i les rieres del voltant de l’estany que posarà
a prova la vostra destresa com a ciclistes i us farà pujar l’adrenalina!

Punt de trobada: Oficina Turisme de l’Estany | Durada: 2h | Preu: gratuït | Edat: a partir 8 anys
RESERVES: Oficina de Turisme de l’Estany - 972 58 34 70
WhatsApp: 690 853 395 - turisme@ajbanyoles.org

Hora: 11:00h

Altres
activitats

Del 9 al 16 de Juliol | Gartstròmia 2.0

Activitat alternativa a la Fira Gartstròmia. Consulteu la programació a la web.

4 de juliol-13 de desembre | Exposició Museu Darder:

23 · Juliol | Descobriu el Museu Darder
Com arriba l’aigua fins l’estany? Com era un Museu fa més de 100 anys? Si teniu
curiositat per descobrir la resposta d’aquestes preguntes, veniu al Museu Darder
a investigar i descobrir-ho!

Punt de trobada: Museu Darder | Durada: 1,5h | Preu: gratuït | Edat: a partir 6 anys
RESERVES: Museu Darder - 972 57 44 67 - comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

Hora: 19:00h

Ernest Costa, notari del territori. L'Ernest Costa és un dels millors coneixedors
dels Països Catalans i la seva gent. En aquesta exposició es procura presentar
la figura de l'Ernest tal com és ell: incansable, tenaç, inquiet, rigorós, humil... i
especialment enamorat de Catalunya.

11 juliol-10 gener 2021 | Exposició Museu Arqueològic:
Denominació d’Origen: Banyoles. Passat, present i futur del comerç de
proximitat . Heu mirat mai de prop una botiga? Sabeu què podeu trobar-hi
més enllà del taulell? Us convidem a fer un viatge per l'origen i la construcció
d’una identitat pròpia a través del comerç de proximitat.

Gaudeix #debanyoles
i de les seves activitats!
NOU SERVEI

Reserveu la vostra plaça
al Whatsapp 690 85 33 95.
Totes les activitats tenen l’aforament limitat.

Seguiu-nos a les
nostres xarxes socials!
#TURISMEBANYOLES
Organitza:

Col·labora:

Disseny: Creative Corner Agency
Fotografies: Harold Abellan, Museus de Banyoles i proveïdors de les activitats.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

Oficina de Turisme de l’Estany: Pg. Darder, Pesquera núm. 10 – 17820 Banyoles
Tel. 972 58 34 70 | turisme@ajbanyoles.org | turisme.banyoles.cat | www.turismeiesport.cat

