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GUIA D’ACTIVITATS DE BANYOLES

EN BARCA, BICI, TREN, 
CAMINANT O NEDANT...
BANYOLES OFEREIX LA CLÀSSICA VOLTA A L’ESTANY AMB LA BARCA 
‘TIRONA’, PASSEJOS EN EL TREN PINXO, RUTES A PEU I BANYS A L’ESTANY

Les possibilitats 
turístiques de 
Banyoles 
s’escampen per 

terra, estany i aire. I la 
majoria no es concentren 
en els mesos d’estiu, sinó 
que se’n pot gaudir durant 
tot l’any.  

Una de les activitats 
més clàssiques i conegudes 
és la volta a l’estany amb el 
catamarà elèctric Tirona. 
Aquest passeig tranquil i 
agradable recorre el 
perímetre de l’estany i 
permet contemplar els 
bonics paisatges i conèixer 
dades interessants i 
curioses sobre l’indret. La 
ruta dura uns 40 minuts i 
n’hi ha en horaris de matí i 
tarda tot l’any, tot i que de 
tardor a primavera no se’n 
fan els dilluns.  

Però aquesta no és 
l’única activitat aquàtica 
que es pot fer a l’estany, on 
també es poden llogar 

Constans, i al costat del 
camp de futbol del Banyo-
les, al passeig Darder (més 
informació al telèfon 626 
225 200, a la web www.llo-
guerbicisbanyoles.cat i a 
l’adreça electrònica 
info@lloguerbicisbanyo-
les.cat). 

Per navegar per l’estany 
d’una manera més 
esportiva, hi ha els caiacs, 
que es poden llogar a Caiac 
i Natura. El lloguer inclou 
l’armilla, la pala i la 

barques de rems amb 
capacitat per a 4, 5 i 6 
persones (més informació 
als telèfons 972 583 470 / 
626 225 200 i a la web 
www.navilieralesgoges.cat). 

El Tren Pinxo 
El Tren Pinxo fa un 
recorregut pel Barri Vell i, 
al llarg dels 50 minuts que 
dura la ruta, es pot 
conèixer la ciutat d’una 
manera relaxada i amena. 
Actualment, és un tren 
turístic de tres vagons i 
amb capacitat per a 60 
persones. Però la història 
del Tren Pinxo va 
començar el dijous 16 de 
març de 1928, dia en què va 
arribar per primera vegada 
a la ciutat. Hi va funcionar 
fins a l’any 1956. Hi ha una 
entranyable cançó popular 
que l’homenatja: “El tren 
pinxo de Banyoles és el 
més bonic que hi ha. / Fet 
de llaunes i cassoles i 
barrets de capellà” (més 
informació al telèfon 699 
194 707, a la web 
www.eltrenpinxo.cat i a 
l’adreça electrònica 
info@eltrenpinxo.cat). 

També es poden llogar 
bicicletes de passeig i de 
muntanya en diversos 
establiments. Un d’ells és 
el Centre BTT Pla de 

l’Estany-Banyoles, situat 
molt a prop de l’Estany, a la 
casa de colònies El Vilà, a la 
carretra de circumval·lació 
de l’Estany (més informa-
ció al telèfon 699 770 647, a 
la web www.caiacina-
tura.com i a l’adreça elec-
trònica info@caiacina-
tura.com) 

També hi ha l’empresa 
Lloguer de Bicis Banyoles, 
ubicada davant de l’Oficina 
de Turisme de l’Estany, al 
passeig Mossèn Lluís 
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utilització de les 
instal·lacions del Club 
Natació Banyoles: dutxes, 
vestidors, piscines i zona 
de bany de l’estany (més 
informació al telèfon 699 
770 647, a la web 
www.caiacinatura.com i a 
l’adreça electrònica 
info@caiacinatura.com). 

Sobre el drac xinès 
Per als més agosarats, el 
Dragon Boat convida a 
experimentar una 
aventura aquàtica única. 
Es tracta de remar sobre 
un drac xinès mil·lenari 
que, alhora, acosta el 
visitant al mite del drac de 
Banyoles. El Dragon Boat 
és una modalitat 
mil·lenària de piragüisme 
que prové d’antigues 
tradicions xineses, molt 
fàcil d’aprendre i apta per a 
tothom. Dins d’aquests 
vaixells amb cap i cua de 
drac, i tot seguint el ritme 
del timbaler, l’equip rema 
a la recerca dels racons 
més bonics de l’estany. 
Després de l’activitat els 
remers estaran preparats 
de sobres per enfrontar-se 
al desafiament final: una 
minicursa contra la segona 
barca de Dragon Boat. Es 
tracta d’una activitat 
esportiva apta per a totes 

Cinc rutes 
S’ofereixen 
tríptics que 
inclouen els 

millors itineraris 
per la zona  

amb informació 
sobre l’entorn
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les edats i condicions 
físiques. Podeu demanar 
informació i fer reserves a 
Agenda Sports (al telèfon 
972 580 639, a la web 
www.agendasports.com i a 
l’adreça electrònica 
info@agendasports.com). 

Capbussada a l’estany 
I quan fa calor res millor 
que una capbussada 
resfrescant a l’estany. A la 
zona nord hi ha la Caseta 
de Fusta, que és la zona 
de bany pública i gratuïta. 
La temporada de bany 
dura des de juny fins a 
mitjans de setembre. El 
Club Natació Banyoles 
també té zona de bany, 
tant a l’estany com a les 
piscines, però per 
accedir-hi cal ser soci del 
club o pagar una entrada. 
Una altre lloc on es pot 

fer una cabussada és la 
zona dels Banys Vells, que 
té entrada gratuïta però 
amb consumició 
obligatòria. 

Caminades úniques 
L’estany de Banyoles és 
per a molts l’estany més 
famós de Catalunya, el 
més gran del país, i té al 
seu entorn una riquesa 
paisatgística i ambiental 
única per passejar-hi. Hi 
ha diverses rutes 
perfectament 
senyalitzades que 
permeten descobrir els 
seus paisatges 
excepcionals.  

El visitant pot descar-
regar-se un complet tríp-
tic de cada una de les cinc 
rutes recomanades, que 
recull el mapa amb l’itine-
rari detallat, els temps 

aproximats i molta infor-
mació sobre els punts 
d’interès que hi ha al llarg 
del recorregut. Els itine-
raris recomanats són la 
ruta del Barri Vell, la volta 
a l’Estany, la ruta de la 
Puda i les Estunes, la ruta 
de Can Morgat i Puig 
Clarà i, finalment, la ruta 
dels Recs.  

Per descomptat, els 
amants de les curses i del 
ciclisme també tenen a la 
comarca un bon nombre 
de carreteres i camins ido-
nis per practicar aquests 
esports. 

Rutes a cavall 
Al Pla de l’Estany hi ha 
també un bon nombre 
d’hípiques que ofereixen 
rutes a cavall per conèixer 
els boscos i les muntanyes 
dels voltants.  

A vista d’ocell 
La comarca també es pot 
contemplar a vista d’ocell 
des del globus aerostàtic 
de Camins de Vent, que 
inclou la possibilitat de 
contractar esmorzar, 
reportatge fotogràfic, 
diploma i brindis amb 
cava i pastes en aterrar. 

Pesca esportiva 
A l’estany de Banyoles es 
pot practicar la pesca 
esportiva sense mort, 
però per fer-ho cal haver 
obtingut prèviament la 
llicència i el permís de 
pesca. Es poden obtenir a 
través de la web 
www.gencat.cat/ 
ca/tramits, buscant per 
llicència de pesca 
recreativa i/o permís de 
pesca en una zona 
controlada.

01. La barca Tirona a l’estany de Banyoles. 02. Un grup de corredors que s’entrenen al costat 
de Marcel Zamora, campió de diverses edicions de l’Ironman. 03. La plaça Major de Banyoles. 
04. Una guia de la ruta dels recs. 05. El Dragon Boat a l’estany.  AJUNTAMENT DE BANYOLES / CURTO 
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BANYOLES, UN 
REGAL PER A 
LES FAMÍLIES
LA CAMPANYA ‘VINE EN FAMÍLIA I ET REGALEM 
BANYOLES’ ARRIBA A LA CINQUENA EDICIÓ

Fa cinc anys, 
l’Ajuntament de 
Banyoles va co-
mençar la cam-

panya Vine en família i et 
regalem Banyoles per 
atraure el turisme famili-
ar. Com cada any, comen-
çarà el 15 de setembre i 
durarà fins al 31 de desem-
bre. Totes les famílies que 
s’allotgin un mínim de du-
es nits en alguns dels esta-
bliments inscrits tenen 
allotjament de franc per a 
un màxim de dos infants 
de 0 a 11 anys, descomptes 
en nombroses activitats i 
entrades gratuïtes als mu-
seus Darder i Arqueològic.  

Per això no és estrany 
que, de l’oferta de més de 
seixanta activitats que 
s’han programat per a 
aquest 2018, trenta-quatre 
siguin per fer en família, i 
n’hi hagi quatre de noves. 
Aquí recollim totes les acti-
vitats. Per a més informa-
ció consulteu la web 
www.banyoles.cat/turisme. 

Gimcana d’orientació  
en família 
Aquesta gimcana és una 
activitat pensada per  
gaudir en família, i 
descobrir alhora punts 
d’interès del Parc de la 
Draga. Amb l’ajuda d’una 
brúixola, els participants 
hauran de resoldre 
enigmes i superar reptes en 
el mínim temps possible. 
Gratuïta amb reserva. 

Fem de científics: 
descobrim el travertí 
Sabeu què és el travertí i 
de quina manera es forma 
aquesta roca tan pròpia 
de Banyoles? Descobriu-
ho i feu el vostre fòssil. 
Activitat gratuïta, però cal 
fer reserva. 

Fem de científics: 
descobrim els ocells 
¿Sabeu quins són els ocells 
de l’Estany? ¿Coneixeu la 

relació que tenen les potes 
i becs amb l’hàbitat i 
alimentació? ¿En voleu 
saber curiositats? Gratuïta 
amb reserva. 

Avui fem de neolítics! 
Activitat familiar en què es 
visita l’interior de les 
cabanes ambientades en la 
prehistòria del Parc 
Neolític de la Draga per 
endinsar-se en la vida 
quotidiana dels homes i 
dones de fa més de 7.000 
anys. A partir de 3 anys. 
Imprescindible fer reserva. 

Tir amb arc a la muralla 
Grans i petits poden 
iniciar-se en aquesta 
modalitat esportiva en un 
entorn medieval al Parc 
de la Muralla. Gratuïta 
amb reserva. 

Descobreix l’estany  
en caiac 
Conèixer l’estany des de 
dins és una experiència 
captivadora i una 
oportunitat única per 
observar de prop la fauna, 
la flora, el travertí en 
formació, el paisatge... A 
partir de 8 anys. 
Imprescindible fer reserva. 

La llegenda del drac de 
Banyoles (titelles) 
Els habitants de 
Banyoles estan 
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esgarrifats perquè un 
drac molt ferotge s’ha 
instal·lat a l’estany. Qui 
els salvarà de la fera? 
Gratuïta amb reserva. 

La llegenda d’en Morgat 
(titelles) 
En Morgat llaurava 
tranquil·lament amb l’ajut 
dels seus bous quan els 
camps es van enfonsar 
davant dels seus propis 
ulls! Espectacle per saber 
com es va formar l’estany. 
Gratuïta amb reserva. 

Fem memòria dels oficis 
antics. Oficis lligats a 
l’aigua  
(1a part) 
Tot resseguint el rec Major, 
es descobreixen els oficis 
lligats a l’aigua i es visiten 
els espais testimonis 
d’aquestes activitats. 
Gratuïta amb reserva. 

Fem memòria dels 
oficis antics. L’ofici  
de paperer (2a part) 
Visita al molí de la Farga, 
un molí paperer en actiu. 
Gratuïta amb reserva. 
 
L’abat Bonitus  
i les seves històries  
(conte amb titelles) 
L’abat Bonitus és molt 
vellet i despistat; sort del 
seu ajudant, en Martirià. 
Gratuïta amb reserva. 

GUIA D’ACTIVITATS DE BANYOLES

En Blauet i el follet 
(conte amb titelles) 
En Blauet, un ocell que 
viu a prop de l’aigua, i el 
seu amic follet expliquen 
una història sobre l’estany 
i els animals que hi viuen. 
Gratuïta amb reserva. 

Des de la Tirona, 
juguem en família 
Una volta a l’estany amb 
barca també dona lloc a 
jocs, obervació de l’entorn 
i titelles.  

Joc ‘Entre la pedra  
i l’aigua’ 
Poseu a prova el vostre 
enginy mentre exploreu el 
Barri Vell de Banyoles per 
buscar-hi coses amagades. 
Gratuïta amb reserva. 
 
Dragon Boat, les 
barques del drac 
Activitat única a 
Catalunya. Es tracta 
d’una modalitat 
mil·lenària de piraguïsme 
que prové d’antigues 
tradicions xineses. 
Imprescindible fer 
reserva. 

En Blauet  
i els deu secrets 
Titelles, joc i 
experimentació. En 
Blauet ha de descobrir 
deu secrets per evitar que 
en Destraler talli la 
vegetació de l’estany. 
Gratuïta amb reserva. 

Seguint el rastre  
de la llúdriga 
Després d’haver estat 
desapareguda durant 
molts anys, la llúdriga ha 
tornat a l’estany. Gratuïta 
amb reserva. 

 
Descobreix l’estany  
amb KangooJumps 
Amb les botes saltadores 
KangooJumps, aquesta 
activitat permet 
descobrir un dels indrets 
més emblemàtics de 

34 activitats 
Més de la meitat 
de les activitats 

programades 
estan pensades 

per als més petits 
i per ser fetes en 

família
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El món de les cigonyes 
Aquesta passejada 
permet descobrir 
l’hàbitat i costums 
d’unes aus 
emblemàtiques. Gratuïta 
amb reserva. 

L’enigma del bosc  
de les goges 
Joc familiar per 
descobrir el bosc de les 
Estunes. Gratuïta amb 
reserva. 

La llegenda de les 
goges (titelles i taller) 
La llegenda de les goges 
explicada amb titelles i 
taller per aprendre a 
confeccionar un titella. 
Gratuïta amb reserva. 

En Blauet i el retorn 
dels aiguamolls 
Descoberta de les 
llacunes de Can Morgat. 
Gratuïta amb reserva. 

Caiac per les ribes de 
l’estany de Porqueres 
Navegació amb caiac per 
les ribes més salvatges de 
l’Estany. 

Visita guiada al bosc  
de les Estunes  
i tir amb arc 
Passejada per la riba cap 
a l’emblemàtic bosc de 
les Estunes, on es podrà 
practicar tir amb arc.

l’estany. Imprescindible 
fer reserva. 

Fes créixer  
el petit artista 
Taller infantil per acostar 
el món de l’art als més 
petits. De 6 a 12 anys. 
Imprescindible fer reserva. 

Matins verds 
Observació de l’entorn, 
experimentació, tallers 
creatius, jocs de 
descoberta ambiental, 
contacte amb la natura i 
sortides de camp. 

Investiguem  
els mamífers 
A través de l’observació, 
el tacte i la manipulació 
aprendrem coses dels 
mamífers de les nostres 
contrades. A més, dins 
l’Espai Darder podrem 
conèixer altres mamífers 
de terres llunyanes. 
Imprescindible fer 
reserva. 

Exploradors de 
l’estany 
Descoberta de tot el que 
hi ha a l’estany de 
Banyoles i el seu entorn. 
Al Museu Darder ens 
endisarem en la recerca 
del fons de l’estany i 
descobrirem la seva 
vegetació i la fauna. 
Gratuïta amb reserva. 

02

01. Fes créixer el petit artista, un taller que acosta el món de l’art als infants.  02. En l’oferta 
d’activitats familiars a Banyoles hi ha diversos espectacles amb titelles.  03. Seguint els 
recs urbans es descobreixen oficis vinculats amb l’aigua. HAROLD ABELLAN
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GUIA D’ACTIVITATS DE BANYOLES

ACTIVITATS PER DESCOBRIR 
EL PASSAT DE BANYOLES
LA RECREACIÓ EN 3D AJUDA A ENTENDRE COM ERA LA VIL·LA ROMANA DE VILAUBA

troballes que s’hi han fet 
han revolucionat el 
coneixement que teníem 
sobre les primeres 
societats neolítiques del 
Mediterrani occidental. 

Visita a les excavacions  
de la Draga 
En el marc de l’exposició 
temporal La revolució 
neolítica. La Draga, el 
poblat dels prodigis, a la seu 
de Girona del Museu 

El puig de Sant Martirià és un mirador privilegiat sobre l’estany de Banyoles. AJUNTAMENT DE BANYOLES

Banyoles i com s’hi vivia 
durant l’Edat Mitjana. 
Amb la passejada es 
trobaran empremtes de la 
Banyoles medieval. 
Gratuïta amb reserva. 

Visita al Parc Neolític 
de la Draga 
El Parc Neolític de la 
Draga es l’únic poblat 
neolític lacustre de la 
península Ibèrica i data 
de fa uns 7.400 anys. Les 

d’Arqueologia de 
Catalunya, es farà una visita 
per conèixer la feina que 
estan fent els arqueòlegs i 
les últimes troballes. 
Gratuïta amb reserva. 

On dormen els objectes 
de la Draga? 
On són els objectes que 
s’han trobat en el jaciment 
de la Draga? Si ho voleu 
saber podeu visitar les 
àrees internes i les 
reserves del Museu 
Arqueològic de Banyoles. 
Gratuïta amb reserva. 

Vilauba en 3D: entrem a 
la vil·la romana 
Vilauba va ser un centre 
d’explotació del territori 
que va funcionar durant 
gairebé tot el període 
romà. La passejada per la 
part residencial de la vil·la i 
la recreació virtual en 3D 
ajudaran els visitants a 
entendre com funcionava i 
com va evolucionar al llarg 
de 600 anys.  

La ruta  
de les pesqueres 
Les pesqueres són 
elements indissociables 
del paisatge de l’estany. 
Quan es van construir i per 

a què servien? Es reviuran 
anècdotes i es podrà entrar 
a l’interior d’algunes. 
Gratuïta amb reserva. 

Jornada de portes 
obertes als museus  
de Banyoles 
El 16 d’agost, festa local; el 
14 d’octubre, Jornades 
Europees de Patrimoni; i el 
20, 21 i 22 d’octubre, festa 
Major de Sant Martirià, hi 
ha portes obertes als 
museus de Banyoles. 

Jornada de portes 
obertes al Parc Neolític 
de la Draga 
El 14 d’octubre, Jornades 
Europees de Patrimoni, el 
Parc Neolític de la Draga 
obre les portes. 

Excursió al puig Clarà 
Excursió que travessa 
pinedes mediterrànies per 
arribar al mirador, des d’on 
en dies clars es pot veure el 
mar. Gratuïta amb reserva. 

La ruta dels Recs 
Els recs creen un laberint 
d’aigua que s’estén per tota 
la ciutat i ajuden a 
entendre el creixement 
d’una Banyoles primer 
pagesa i després industrial. 
Gratuïta amb reserva. 

Escultures a cel obert 
Visites guiades al bosc de 
Can Ginebreda. L’escultor 
Xicu Cabanyes hi ha 
instal·lat bona part de les 
seves obres, que tracten 
temes com l’erotisme, 
homenatgen personatges 
històrics i fan crítica social 
i política del país.La ruta dels Recs ajuda a entendre els oficis vinculats amb l’aigua. AJUNTAMENT DE BANYOLES

Entre les 
activitats i 
visites guiades 
que es 

proposen, n’hi ha que 
ajuden a descobrir el 
passat de Banyoles. 

Ruta del puig  
de Sant Martirià 
El puig de Sant Martirià és 
un esplèndid mirador 
sobre l’estany des d’on 
s’albira bona part del Pla 
de l’Estany, l’Empordà fins 
al mar, els Pirineus i l’Alta 
Garrotxa. La ruta permet 
conèixer les curiositats del 
lloc, fer una lectura del 
paisatge i entendre com 
funciona la conca lacustre. 
Gratuïta amb reserva. 

Banyoles medieval:  
del carrer al campanar 
Itinerari per conèixer 
com es va fundar 
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Novetats 
Les excavacions i 

les troballes al 
Parc Neolític de la 

Draga també 
formen part de la 
nova programació 
per a aquest 2018
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ACTORS QUE US FARAN 
REVIURE ALTRES 
ÈPOQUES HISTÒRIQUES

Els tresors  
de les aloges  
La companyia Teatre de 
Contacte conta la 
llegenda de les aloges, que  
cada nit sortien dels seus 
caus per rentar la roba i 
ballar. Deien que qui fos 
capaç de robar-los una 
peça de roba seria ric per 
sempre més. Aquesta i 
altres llegendes 
s’expliquen tot recorrent 
els entorns de l’estany. 
Imprescindible fer 

tot acabat. Aquesta 
divertida visita 
teatralitzada nocturna, a 
càrrec de Teatre de 
Contacte, està pensada 
per a públic familiar. 
Durant l’activitat es 
podran conèixer els 
preparatius de l’arribada 
del nou abat en el centre 
de la vila de Banyoles 
mentre es desgranen 
històries d’antics clergues 
i llegendes dels rodals. 
Imprescindible fer 
reserva. 
(Duració: 1 hora. El punt 
de trobada és Cal 
Moliner, a la plaça Major, 
38. Més informació: 972 
583 470 / 
turisme@ajbanyoles.org.) 

Nuptialis  
Els habitants de Vilauba 
estan de festa: la filla del 
propietari es casa. 
Assistirem, com a 
convidats inesperats, a un 
casament romà. Durant 
aquesta cerimònia 
tradicional, seguint els 
ritus ancestrals, potser 
sorgiran complicacions 
que s’hauran de resoldre. 
Caldrà esperar que al 
final de la festa tots 
plegats puguin brindar a 
la salut dels nuvis. 
Imprescindible fer 
reserva 
(Duració: 1 hora. El punt 
de trobada és la Vil·la 
romana de Vilauba, a 
Camós. Més informació: 
972 572 361.)

Les visites 
teatralitzades són 
una manera 
divertida i amena 

de conèixer històries i 
llegendes del municipi. Els 
actors salten a l’escenari i 
es posen en la pell del 
naturalista Francesc 
Darder o altres 
personatges de temps 
passats. 

Anem al museu  
amb el Sr. Darder 
Francesc Darder prepara 
la inauguració del museu 
que ha cedit a la població i 
que, amb el temps, es farà 
molt famós. Està atabalat 
perquè també vol celebrar 
l’aniversari de la seva 
dona amb una gran festa. 
L’acompanyarem pel 
museu i descobrirem 
curiositats i anècdotes 
d’algunes peces. 
Imprescindible fer 
reserva. 
(Duració: 1 hora. El punt 
de trobada és el Museu 
Darder. Més informació: 
972 574 467 / 
comunicaciomuseus@ajba
nyoles.org.) 

TEXT  
G. B.

LES VISITES TEATRALITZADES GRATUÏTES,  
UNA MIRADA DIVERTIDA I AMENA AL PASSAT

La màquina 
del temps 

La creació del 
Darder, el mite de 

les aloges i les 
tradicions 

populars en 
format teatral

reserva. 
(Duració: 1 hora. El punt 
de trobada és l’Oficina de 
Turisme de l’Estany 
Més informació: 972 583 
470 / 
turisme@ajbanyoles.org.) 

Que arriba l’abat!  
El municipi de Banyoles 
s’està preparant per a 
l’arribada del nou abat. 
No tenen res a punt, però 
els banyolins se les 
hauran d’empescar 
perquè sembli que està 

01. La llegenda de les aloges permet recórrer els entorns de l’estany de Banyoles. 
02. Francesc Darder explica l’origen i les interioritats del seu museu.  AJ. DE BANYOLES
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02
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“TURÍSTICAMENT 
ESTEM CREANT UN 
EDIFICI MOLT SÒLID”

Aquest serà el 5è any 
de la campanya Vine 
en família i et regalem 
Banyoles. ¿En què 
consisteix? 
La fem del 15 de setembre 
al 31 de desembre i 
ofereix diversos 
avantatges a les famílies 
que s’allotgen un mínim 
de dues nits, com ara 
dormir i esmorzar gratuït 
per a nens de fins a 12 
anys. També hi ha una 
promoció amb ofertes, 
descomptes i serveis 
gratuïts en activitats com 

tinguin un record de 
Banyoles. 

En turisme esportiu, 
van fer un salt a partir 
dels Jocs. ¿Encara en 
noten els efectes? 
Els Jocs Olímpics van ser 
un gran impuls per a la 
ciutat però el resultat que 
hem aconseguit fins a 
l’actualitat és fruit del 
treball constant d’aquests 
anys. El 2004 Banyoles va 
ser la primera destinació 
de turisme esportiu de la 
Generalitat i a partir del 

visites a museus o viatges 
amb la barca Tirona i amb 
el tren Pinxo, o l’entrada 
al parc infantil Planeta 
Màgic. A les famílies se’ls 
dona un fulletó per gaudir 
de tots els avantatges de 
la campanya i perquè 
aconsegueixin un joc 
d’imants amb 
il·lustracions típiques de 
la ciutat, que s’entreguen 
a l’Oficina de Turisme un 
cop acabada l’estada 
aportant el fulletó 
segellat. És un regal bonic 
perquè les famílies 

Joana Vilà 
REGIDORA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES

2007 hem 
internacionalitzat 
diverses proves 
esportives que atrauen 
esportistes d’arreu del 
món. Som la seu 
d’entrenament de rem 
olímpic i de triatló de la 
selecció olímpica de rem 
de la Xina i dels equips de 
triatló de Nova Zelanda i 
la Gran Bretanya. 

Vostè és regidora de 
Turisme i Promoció 
Econòmica des del 
2007. Quina transfor-
mació ha vist en aquests 
anys? 
Resumir 10 anys és 
complicat. Potser em 
quedo amb el fet que hem 
escoltat, observat, 
dissenyat, implementat i 
avaluat, i això ens ha 
permès avançar i 
potenciar els diferents 
aspectes que ens hem 
proposat potenciar. Han 
sigut petits canvis 
estructurals, no hem 
buscat grans 
transformacions. L’estany 
ha sigut, és i serà el gran 
reclam de Banyoles. 
L’esport, el paisatge, la 
història i la cultura també 
són actius importants i 
els hem anat consolidant. 
Hem avançat molt però 
crec que aquests deu anys 
tot just hem preparat i 
construït els fonaments 
d’una part de la planta 
baixa. Però estem creant 
un edifici molt sòlid. 

Per on passa el futur 
turístic de Banyoles? 
Hem de seguir 
potenciant el turisme 
familiar i l’esportiu però 
sense perdre mai la 
identitat. Banyoles és una 
ciutat autèntica, té gent 
de totes les classes 
socials, comerç, turisme, 
indústria, barris 
residencials i un barri 
vell. És molt activa 
socialment i 
culturalment i, en termes 
generals, la gent hi està 
còmoda, tant la que hi viu 
com la que la visita més o 
menys ocasionalment. 
Això ho hem de 
preservar. No parlaria 
tant de creixement com 
de consolidació, 
fidelització, de treballar 
per generar la millor 
experiència possible en 
els visitants que vinguin. 
Que venir a Banyoles 
sigui agradable, 
motivador i desperti 
il·lusió. I això ho 
aconseguirem treballant i 
consolidant l’oferta 
d’activitats, de serveis i de 
propostes a parts iguals. 
Créixer quantitativament 
no és un objectiu 
prioritari ara per ara; 
créixer qualitativament sí 
que ho és. 

GUIA D’ACTIVITATS DE BANYOLES

Futur 
Créixer  

de manera 
quantitativa no 

és un objectiu 
prioritari; créixer 
qualitativament 

sí que ho és

Banyoles sempre 
ha tingut 
l’estany, però els 
Jocs Olímpics de 

1992 van representar un 
impuls molt important 
per donar-la a conèixer i 
portar-hi turisme esportiu 
d’arreu del món. Ara la 
ciutat treballa per obrir-se 
a altres segments. Joana 
Vilà és la regidora de 
Turisme i Promoció 
Econòmica de Banyoles 
des de fa deu anys. 

L’estany de Banyoles 
és conegut internacio-
nalment i és un atrac-
tiu indiscutible. Quins 
altres atractius té la 
ciutat? 
En els últims anys s’ha 
treballat per crear un 
vincle entre l’estany i el 
Barri Vell. Per facilitar el 
flux de gent entre els dos 
llocs es van reformar 
diversos carrers per 
habilitar-los per a 
vianants i en 10 minuts es 
pot anar de l’un a l’altre. A 
més, gran part del centre 
històric compta amb 
carrers per a vianants 
amb estil propi, ja que 
estan fets amb pedra de 
travertí, que és la pedra 
de Banyoles. Una altra 
forma de visitar el centre 
de la ciutat és seguint el 
curs de l’aigua dels recs, 
els canals de desguàs que 
van construir els monjos 
del monestir de Sant 
Esteve per aprofitar 
l’aigua de l’estany. 
També, a l’entorn de 
l’estany, hi ha espais de 
gran interès com el bosc 
de les Estunes, la zona de 
cigonyes, el Parc Neolític 
de la Draga o l’església 
romànica de Santa Maria 
de Porqueres. A més, a la 
resta de la comarca hi ha 
un gran ventall de rutes a 
peu o en bicicleta, 
monuments i jaciments 
arqueològics. 

Fins a finals d’any han 
programat 58 activitats. 
Novetats? 
Enguany s’han programat 
sis activitats noves, entre 
les quals diferenciem les 
enfocades a un públic 
adult, com la Ruta al Puig 
de Sant Martirià i la visita 
a Vilauba en 3D; d’altres, 
com Fem de científics a 
l’Estany, Descobrim el 
travertí i Descobrim els 
ocells són per al públic 
familiar. 

TEXT ARA 
FOTO DAVID BORRAT


