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Benvolguts banyolins i banyolines,

Em plau dirigir-me a vosaltres per primera

vegada des que, a les darreres eleccions

municipals del 27 de maig, vau decidir que

la Plataforma Progressista - PSC i el grup de

Convergència i Unió forméssim conjuntament

el nou govern de la ciutat, esdevenint-ne jo

el màxim representant.

En primer lloc, voldria agrair-vos la partici-

pació en aquesta decisió i, alhora, també fer-

vos saber que per mi és un immens honor i

orgull poder ser el vostre alcalde.

Aquest nou butlletí d'informació municipal

té com a finalitat ésser una eina d'informació

del que des de l'Ajuntament es fa per la

ciutat, així com també un mitjà per enfortir

el diàleg i la relació entre tots nosaltres. En

conseqüència, esperem que ens feu arribar

totes aquelles opinions i suggeriments que

considereu oportuns. Sols així, aconseguirem

que la nostra ciutat millori i avanci a pas

ferm en els reptes que té plantejats.

Així mateix, aprofito aquestes línies per re-

cordar-vos que tant l'equip de govern com

jo mateix restem pel que calgui a la vostra

disposició, com venim fent-ho des que, el

passat 16 de juny, vam prendre possessió del

càrrec.

Per últim, desitjo que aquesta nova publicació

us resulti útil i que, dia a dia, us la sentiu més

vostra.

Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles
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Com a resultat de les eleccions municipals del passat 27 de maig es va constituir
un plenari amb la següent composició

1.- Miquel Noguer
2.- Miquel Vilanova
3.- Lluís Costabella
4.- Nani Ribas
5.- Joana Vilà
6.- Lluís Butinyà
7.- Jordi Congost
8.- Jordi Bosch Batlle

1.- Jordi Bosch Lleó
2.- Núria Carreras

1.- Joan Julià
2.- Eulàlia Turró
3.- Maria Vila
4.- David Juan
5.- Josep Vicens
6.- Jaume Sitjà

1.- Núria Langa

Regidors que formen el plenari municipal
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Foto: Tit Fotògraf

1 Joan Julià, 2 Jordi Bosch Lleó, 3 Miquel Noguer, 4 Núria Langa, 5 Joana Vilà,
6 Miquel Vilanova, 7 Jordi Congost, 8 Maria Vila, 9 Núria Carreras, 10 Lluís Costabella,
11 Jaume Sitjà, 12 Lluís Butinyà, 13 Nani Ribas, 14 David Juan, 15 Jordi Bosch Batlle,
16 Eulàlia Turró, 17 Josep Vicens,
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Jordi Bosch i Lleó
1r Tinent d’alcalde
Regidor urbanisme

jboschlleo@ajbanyoles.org

Miquel Vilanova i Cullell
2n Tinent d’alcalde

Regidor de gestió urbanística
i barris

mvilanova@ajbanyoles.org

Lluis Costabella i Portella
3r Tinent d’alcalde

Regidor d’hisenda,
administració, governació,
mobilitat i via pública

llcostabella@ajbanyoles.org

Jordi Congost i Genís
5è Tinent d’alcalde
Regidor d’esports i educació

jcongost@ajbanyoles.org

Joana Vilà i Brugué
Regidora de turisme i promoció
econòmica

jvila@ajbanyoles.org

Lluís Butinyà i Teixidó
Regidor de joventut i
comunicació

llbutinya@ajbanyoles.org

Jordi Bosch i Batlle
Regidor de medi ambient
i festes

jboschbatlle@ajbanyoles.org

Núria Carreras i Jordi
Regidora de cultura

ncarreras@ajbanyoles.org

Nani Ribas i Planella
4a Tinent d’alcalde
Regidora d’acció social i
participació

aribas@ajbanyoles.org

Miquel Noguer i Planas
Alcalde

alcaldia@ajbanyoles.org
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La votació d'investidura va nomenar Miquel Noguer i Planas (CiU) alcalde
de la nostra ciutat i va formar el següent equip de govern: Fotos: Tit Fotògraf



Medi ambient

La Banyoles dels grans projectes i dels
petits detalls: realitats del nou Govern

Neteja de la riera Canaleta Replantació d’arbres

Neteja del front d’estany Compra de dues bicicletes
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El medi ambient és una prioritat per l'Ajuntament de Banyoles, tant pel que fa al lideratge de
polítiques mediambientals com en la formació i conscienciació de la ciutadania, en el transcurs
d'aquests mesos hem endegat diverses actuacions tals com el repartiment d'un miler de capses
amb airejadors per a les aixetes i la col·locació de sensors d'humitat en els espais verds públics
que disposen de xarxa de reg, tot amb mires a evitar la despesa innecessària d'aigua. Així mateix,
hem tingut cura de la poda d'arbres del passeig de la Puda, de la poda dels plàtans de la carretera
C-66 i de la substitució d'una quarantena d'arbres al passeig Mossèn Constans per espècies més
sostenibles per a la nostra ciutat.
Al llarg d'aquests mesos també hem fet tasques d'higienització amb diferents finalitats: la neteja
de la riera Canaleta, prioritària per garantir la salubritat de les zones per on transcorre i evitar
el seu deteriorament; la neteja del front d'estany, que pretén recuperar i embellir la imatge de
l'espai més paradigmàtic de la nostra ciutat.
Nogensmenys, l'Ajuntament ha volgut esdevenir referent en matèria de mobilitat sostenible; en
conseqüència, ha comprat dues bicicletes per tal que els treballadors municipals les utilitzin en
els seus desplaçaments laborals.

En aquests darrers nou mesos han estat moltes les accions i polítiques públiques dutes a terme
per aquest equip de govern. Sense entrar en una anàlisi exhaustiva, us farem un breu compendi
de les principals mesures implementades, tant les que parteixen de la voluntat innovadora
d'aquest equip com les que suposen una continuació responsable dels projectes que es trobaven
a mig fer.
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Els arbres de la Puda després de la poda Els arbres podats de la carretera C-66 al seu pas
pel parc de la Draga de Banyoles

Urbanisme

Obres de millora del carrer Paraireria Renovació de l’enllumenat del Barri Vell

Una ciutat ha d’estar ben ordenada. El correcte creixement i ordenació d’una ciutat marca el seu
futur i el benestar de la seva ciutadania. Creiem que s’ha d’apostar per desencallar els temes de
planejament de Banyoles i també pel manteniment i la cura en els petits detalls, que fan que una
ciutat resulti més harmònica i agradable. Per això hem treballat per endegar un nou procés que
agilitzi els tràmits de les obres menors i per posar en marxa un nou reglament d’usos consensuat
amb els diferents sectors als quals afecta. A més a més, s’està treballant en l’aprovació definitiva
del Pla especial del Barri Vell.

El carrer Girona connecta el barri de la Farga amb el centre de la ciutat, motiu pel qual s’ha apostat
per la seva millora de la mateixa manera que s’ha treballat en la rehabilitació de l’enllumenat del
casc antic. Així mateix s’ha remodelat la plaça de davant del CEIP Baldiri Reixach, s’han fet obres
al carrer Canat (entre els carrers Llibertat i Sant Martirià), s’ha licitat l’obra per obrir el carrer de
la Lluna, s’ha reformat la plaça Jurats (davant la clínica Salus Infirmòrum), la plaça dels Turers,
el carrer Jaume Butinyà i s’ha renovat el paviment de la plaça Pau Casals. Finalment, s’està
urbanitzant un tram del rec Major a l’entorn del Camp de futbol vell i s’estan fent les obres del carrer
Paraireria, la plaça de la Font i el carrer Escrivanies.



La plaça Pau Casals després de les obres
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Plaça dels Turers Obres al carrer Girona

Plaça del CEIP Baldiri Reixach Plaça Jurats

06



La transparència informativa del govern de la ciutat s'ha
fet palesa amb la difusió als mitjans de comunicació de
les grans obres de govern, però també de les petites
actuacions que fan més habitable la ciutat.

Un altre objectiu acomplert és la potenciació de la
difusió de les activitats realitzades a
Banyoles. Per tal d'aconseguir-ho
s'ha redissenyat “l'Agenda”, una
publicació que recull totes les
activitats del mes programades
a la ciutat i que té més de cent
vint punts de distribució .

Joventut

Espai Jove ubicat a la Vila Olímpica
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Comunicació

Donar cobertura i atenció als joves
de Banyoles era i és una prioritat.
Atès que l'Espai jove Els Bombers
havia de ser enderrocat, es va cercar
un espai alternatiu com a lloc de
trobada i servei als joves ubicat a
la Vila Olímpica.
A través de l'entitat Psicojove es va
instal·lar un punt de salut jove a
l'espai de les barraques amb motiu
de la Festa Major. Així mateix, està
en fase de redacció un nou Pla local
de Joventut per tal de marcar les
directrius dels propers anys en polí-
tica de joventut. Aquest pla té en
compte el diàleg i l'intercanvi
d'opinions fruit de les trobades i re-
unions amb els joves.
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Acció social, barris i participació

Conveni amb la Creu Roja Setmana de la mobilitat

La participació ciutadana s'entén com una forma de comunicació entre els ciutadans i l'Ajuntament.
Amb els consells de barri i escoltant els ciutadans en totes les actuacions realitzades s'avança en
l'objectiu d'assolir una forta implicació dels banyolins i banyolines amb la ciutat.

La participació també s'ha prioritzat amb activitats lúdicoformatives com la Setmana de la mobilitat
sostenible i segura a Banyoles o el llibre virtual impulsat pel Centre Cívic Banyoles.

L'augment del pressupost en polítiques socials reflecteix la importància que el govern de Banyoles
atorga a les atencions socials. El curs d'electricitat per a joves immigrants i el pis social en són
dos clars exemples. Banyoles compta amb un pis social per aquells casos en què l'Ajuntament
juntament amb el Consorci de Benestar Social, valorin que una persona o una família necessiten
viure-hi temporalment com a conseqüència de problemes socials greus com són, per exemple, els
relacionats amb la violència de gènere.

També s'han signat els convenis amb la Creu Roja per les tasques de regular el trànsit a l'entrada
i sortida dels nens a cadascun dels cinc centres d'ensenyament infantil i primària de Banyoles, o
d'altres actuacions com les de socorrisme a la zona de la Caseta de Fusta entre els mesos de
juny i setembre.

Al barri de la Farga s'està avançant en el Projecte de rehabilitació integral amb actuacions de
caràcter urbanístic i polítiques socials. Per aprofundir amb la millora del barri s'han contractat,
gràcies a l'aportació de l'Ajuntament de Banyoles i a una subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació
de Catalunya i el Fons Social Europeu, un agent d'ocupació i desenvolupament local, quatre persones
pel projecte de brigada de neteja, tres treballadors pel projecte de brigada de microurbanisme, i
dues persones pel projecte per l'educació dels hàbits mitjançant el lleure.

Reunió amb les entitats del barri de La Farga i el Molt Honorable President
de la Generalitat de Catalunya, José Montilla  / Foto: Tit Fotògraf



Hisenda i administració
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Governació i seguretat ciutadana

Nova moto pel servei de policia de proximitat

Roda de premsa posterior a la Junta Local de Seguretat

La seguretat ciutadana és un dret dels banyolins i banyolines,
i una prioritat per l'equip de govern municipal. En aquest
sentit, els resultats d'aquests primers mesos de govern són
òptims i situen la ciutat en uns límits tan baixos que són difícils
de reduir. El total de delictes acumulats del gener a l'octubre
del 2006 eren 359 i del gener a l'octubre del 2007 van baixar
fins als 301, amb una reducció del 16%.

Amb l'objectiu irrenunciable de comptar amb una policia
propera al ciutadà, des de començaments de juliol dos agents
de la Policia Local patrullen del matí a la tarda per tots els
barris de la ciutat. La presentació de la nova moto pel servei
de policia de proximitat de la Policia Local de Banyoles va
servir per impulsar encara més la policia de proximitat i millorar
les tasques de prevenció als barris de Banyoles, així com per
mantenir una comunicació fluïda amb els veïns.

Amb tot, l'equip de govern confia en la prevenció, i és per això
que ha aprovat els plans d'emergència Inuncat (en cas de
forts xàfecs), Neucat (en cas de fortes nevades) i el Sismcat
(en cas de produir-se sismes).

Una de les primeres actuacions del nou govern
va ser reduir l'elevat endeutament que arros-
sega el consistori banyolí. Així doncs, al final
de l'any 2007 es va aconseguir baixar del
107,2% a un endeutament previst del 98,2%
(deixant de fer un crèdit previst d'un milió
d'euros).

El pressupost municipal del 2008 puja a un
total de 24.497.050,10 , dels quals
15.606.530,57  corresponen al pressupost
ordinari i 8.890.519,53  estan destinats a
inversions. La previsió és que, a finals de 2008,
l'endeutament s'hagi reduït encara més fins
arribar al 95,21% sobre el 110% previst per la
llei sobre els recursos ordinaris.
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Via pública

Neteja de grafits al mirador Joan de Palau Contenidors soterrats al carrer Canat

Festes

Si hi ha un àmbit en què es pot transformar en positiu Banyoles a partir de les actuacions que s'hi
facin, aquest àmbit és la via pública. Cada nova actuació fa avançar la ciutat cap a l'objectiu de
tenir una Banyoles més neta i endreçada. En conseqüència, la neteja s'ha potenciat al màxim i
s'han posat papereres en alguns carrers on no n'hi havia. També s'ha calendaritzat periòdicament
la neteja dels carrers de la ciutat.

La ràpida neteja dels grafits s'ha aconseguit gràcies a la posada en marxa del servei de neteja de
grafits. Aquest servei és tant per a espais públics com privats, així com per a la neteja de la
senyalització i del mobiliari urbà. Amb aquest nou servei, l'Ajuntament de Banyoles s'ha compromès
a treure el grafit en menys d'una setmana des de la rebuda de l'avís. La millora de la ciutat gràcies
al nou servei ja s'ha notat en diversos espais com el mirador Joan de Palau.

L'increment de les places d'aparcament, la renovació de senyals de trànsit, la substitució de
bancs que eren molt vells, les mampares pels contenidors al carrer Canaleta, el soterrament dels
contenidors del carrer Canat i moltes altres actuacions demostren la implicació de l'Ajuntament
en les petites accions i en els detalls quotidians de la ciutat.

El departament de Festes, conjuntament amb nombroses
entitats i voluntaris, organitza diverses festes al llarg
de l'any, com la Festa Major de Sant Martirià, la cavalcada
de Reis o la rua de Carnestoltes. Enguany el Carnestoltes
ha estat un èxit, tant l'infantil com el Carnestoltes nit,
i tot plegat gràcies a l'alt nivell de participació, als qui
han format part de l'organització i al nou emplaçament
del final de festa.
Això no obstant, el departament no únicament organitza
aquests actes, sinó que gran part de la seva funció recau
en donar suport humà,  material i econòmic a entitats
i associacions que són les que omplen els nostres caps
de setmana d'actes innovadors o transmissors de la
nostra cultura i tradició, com les Gàrgoles de Foc, que
enguany celebren el seu desè aniversari o el Foment de
la Sardana, que celebra el Centenari del naixement del
mestre Manel Saderra i Puigferrer. Per últim, tampoc
podem obviar el paper primordial que desenvolupen la
resta d'entitats, associacions i particulars.
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Promoció econòmica, comerç i turisme

1. Dinamització del mercat

2. Firestoc

3. Presentació de Banyoles en Joc

4. Rècord Guiness de la línia d’ases catalans,
durant la Fira de Sant Martirià

1

2

3

No és aventurat afirmar que aquesta macroàrea
està adquirint un gran protagonisme en el dia a dia
de la nostra ciutat, així com en els seus plans de
futur.
Des de l'àrea de Turisme s'aposta per donar un ferm
suport als esdeveniments generats per altres àrees
a fi i efecte de potenciar l'arribada de visitants a la
nostra ciutat. En aquest sentit, l'estiu passat vam
treballar per obrir al públic una de les grans peces
patrimonials de la ciutat: el monestir de St. Esteve
i el seu claustre. També hem assistit recentment
a la Fira de turisme de Pamplona, en coordinació
amb el Patronat de turisme Girona Costa Brava, així
com també a Sevatur, Fira de turisme de Sant
Sebastià, i al SITC (Saló Internacional de Turisme
de Catalunya). Tot plegat, amb la finalitat explícita
de poder oferir a tots els visitants d'aquestes fires
l'oportunitat de conèixer de primera mà tot el que
es pot visitar a Banyoles. Pel que fa a les activitats
turístiques de primavera, enguany hem ampliat i
variat el nombre d'activitats en la programació de
visites.
Des de Comerç i promoció econòmica, l'activitat ha
estat constant en qüestions com la potenciació de
la Fira de Sant Martirià, en cooperació amb
l'Associació de la Fira. Aquest any s'han pogut
atènyer un seguit d'objectius, entre els quals es
compten l'ampliació de la mostra de races
autòctones catalanes i l'assoliment del rècord

4
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Educació

Fira de Sant Martirià

Guiness d'ases catalans lligats tots en filera
(en concret, es va aconseguir tenir arrenglerats
53 ases) i estirats per un carruatge al llarg de
100 metres. Pels volts d'aquestes mateixes dates
es va tornar a celebrar el Firestany, activitat
paral·lela a la Fira de St. Martirià, i que és una
fira multisectorial que enguany va incrementar
el nombre d'expositors. D'altra banda, el passat
any 2007, en concret el mes d'octubre, es va
obrir per primera vegada una convocatòria de
subvencions amb l'objectiu  d'ampliar els carrers
i places que fins aleshores no gaudien
d'il·luminació nadalenca. Aquesta convocatòria
estava adreçada no només als comerciants, sinó
que per primera vegada es va fer extensiva a les
associacions de veïns de carrers i places.
Quant al comerç s'han fet enquestes als
comerciants per tal de copsar la seva opinió
sobre l'actual ubicació del mercat setmanal. Així
mateix, i en el marc del Pla de dinamització del
mercat de Banyoles, es va posar en marxa la
campanya promocional de Nadal, que va incloure
informació,  sortejos i  demostracions
gastronòmiques. Nogensmenys, hem treballat
per la continuïtat del Firestoc, atès que es tracta
d'un referent en aquesta mena d'esdeveniments
a les comarques gironines. També hem endegat
campanyes com el “Banyoles en Joc”, una eina
que ha de potenciar el petit comerç en dates en
què les vendes experimenten un lleuger descens
i que tenen com a objectiu la fidelització del
client, captar-ne de nous i alhora divulgar la

nostra cultura tot fent promoció de la ciutat.
Per últim, aquesta àrea també treballa per ajudar
els ciutadans a trobar una ocupació i millorar,
d'aquesta manera, la seva qualitat de vida. A
banda d'ajudar en la recerca de feina, l'àrea de
Promoció econòmica també organitza cursos
adreçats a treballadors per tal d'optimitzar la
seva ocupabilitat i ser més competitius en el
mercat laboral. Per això en aquests darrers mesos
es va advocar per una ampliació en l'oferta de
cursos. Com a complement d'aquests cursos
també s'han organitzat jornades i seminaris
relacionats amb el món laboral. Així mateix, s'ha
continuat amb els itineraris personals d'inserció
laboral i el taller d'ocupació, destinats a ajudar
en les esmentades inserció de les persones en
el mercat laboral o en la millora de la seva
ocupabilitat.

La nostra competència municipal en aquest àmbit
té, com a pedra angular, el manteniment de les
escoles. Amb tot, considerem que la nostra
aportació pot ser superior, per tal com ostentem
la distinció de "Ciutat Educadora". Així doncs,
el Pla educatiu d'entorn té com a finalitat
potenciar l'ús de la nostra llengua, la cohesió
social i la interculturalitat. Per avançar en aquests
aspectes, s'han creat noves activitats com el
projecte Rossinyol a Banyoles. Aquest programa
té, com a objectiu primordial, establir una xarxa
de relacions entre estudiants de la Facultat
d'Educació i Psicologia de la UdG i alumnes
d'origen estranger de les escoles i centres de les
comarques gironines. Una altra decisió que s'ha
adoptat ha estat la centralització dels cursos de
català. Finalment, segueix en marxa l'Oficina
d'Escolarització Municipal, que formalitza les
inscripcions als diferents centres escolars, informa
i assessora les famílies i planifica l'oferta educativa
de la ciutat.

Projecte Rossinyol

Senyalització d’advertència
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Cultura

1. Sistema Bluetooth per visitar el Museu Darder

2. Conveni per la Jove Orquesta de Banyoles

3. Imatge de la Biblioteca

4. Presentació del Centenari del naixemenet

Manel Saderra

1

2

3

4

L'Àrea de Cultura, Patrimoni i Promoció Cultural té com
a objectiu el manteniment i gestió dels equipaments culturals
i la incentivació de la creació artística, mitjançant l'escola
municipal de música, l'aula de teatre i la Sala d'exposicions
del Tint. I la indispensable relació de col·laboració amb les
entitats culturals i festives de la nostra ciutat, les quals
assumeixen gran part de l'activitat cultural de Banyoles.

El Museu Darder–Espai d'Interpretació de l'Estany és un
espai de producció i generació de propostes a l'entorn de
les ciències naturals, obert a les experiències canviants del
món. Aquest equipament incorpora espais polivalents
destinats a acollir activitats diverses com les exposicions
temporals, els tallers didàctics, seminaris i conferències
amb la finalitat de dinamitzar el Museu i fer-lo cada vegada
més proper a la ciutadania.

Aquest Museu s'entén com un vehicle de difusió de l'entorn
natural de la comarca del Pla de l'Estany; d'aquesta manera
es van incorporant instruments de difusió per tal de facilitar-
ne l'accés i la comprensió. Un d'aquests instruments ha
estat la posada en funcionament del CanalMòbil. Aquest
innovador dispositiu permetrà descarregar-se als mòbils,
informació del Museu i de diverses rutes per l'entorn natural
de l'Estany de Banyoles. Amb aquest servei, el Museu Darder.
Espai d'Interpretació de l'Estany es converteix en el primer
museu de Catalunya que ofereix aquest tipus de servei als
seus usuaris i visitants.

Pel que fa a la Biblioteca Pública de Banyoles, enguany
s'ha continuat amb la iniciativa d'obrir l'Aula d'Estudi, resolent
així una mancança de la ciutat pel que fa a espais específics
perquè els estudiants en època d'exàmens puguin treballar
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Esports

i fer consultes telemàtiques. Durant els mesos de
gener i febrer d'enguany (període d'obertura) van
fer ús del servei més de 700 estudiants.

Així mateix, a principis del mes de març es va
activar un bloc específic de la Biblioteca
www.bibliotecadebanyoles.blogspot.com/. Un
espai d'interès i participació per a tothom en
què es poden consultar recomanacions de llibres,
informació sobre la biblioteca, reculls d'enllaços
interessants i moltes més propostes relacionades
amb la lectures.

En l'àmbit patrimonial, l'octubre passat es va
signar un conveni entre l'Institut Català del Sòl,
la Direcció General del Patrimoni Cultural i
l'Ajuntament de Banyoles per a la restauració
de l'edifici de la Farga d'Aram, l'execució del

qual es preveu durant aquest any i el següent.
Aquest conveni s'inscriu en el marc del Protocol
de Col·laboració entre el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques i el Departament de
Cultura, signat el 26 d'octubre de 2005, i en
relació a l'aplicació de l'1% Cultural.

Pel que fa al foment de l'associacionisme, s'ha
renovat el conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament de Ceret amb coordinació amb el
Foment de la Sardana. L'Associació de
Pessebristes de Banyoles ha arribat a un acord
amb el Bisbat de Girona per dipositar els diorames
per un període de cinc anys, al Monestir de Sant
Esteve de Banyoles. Així mateix, també s'ha
signat un conveni de patrocini amb Rotary Club
Banyoles, Aigües de Banyoles i Dracvisió per al
patrocini de la Jove Orquestra de Banyoles.

Banyoles és una ciutat d'una tradició esportiva
eminent i reconeguda. La seva participació (i
organització) en múltiples esdeveniments espor-
tius, així com la distinció que ostenta com a
destinació turística esportiva, fan que
l'Ajuntament aposti per donar un suport absolut
a l'esport en totes les seves manifestacions.

Des de l'actual consistori es treballa per mantenir
la línia endegada amb anterioritat però amb la
ferma voluntat de potenciar encara més l'esport,
tant l'esport de base i la formació com la cele-
bració d'esdeveniments esportius a la nostra
ciutat. Tot això, sense menystenir la necessària
millora i ampliació de les instal·lacions esportives.

Durant aquests mesos hem estat amfitrions de la
triatló, el partit de pretemporada de l'Akasvayu
de Girona, el Campionat universitari de rem, el
partit amistós entre l'equip de bàsquet del F.C.
Barcelona i el Cajasol Sevilla, la marxa popular
de Banyoles de deu quilòmetres, el partit
d'handbol entre el Barça i el Granollers o la
Copa Catalana Internacional de BTT.

A més, hem treballat per trobar nous aconteixe-
ments que serveix in  per  d inamitzar
econòmicament la nostra vila, així com perquè
se'ns obrin noves oportunitats esportives com
a ciutat. En aquest sentit, hem aconseguit ésser
seu de la Copa del món de Rem del 2009, punt
de sortida i arribada de la 88a edició de la Volta
Ciclista a Catalunya i acollir una prova del
campionat d'Espanya de marató de piragüisme.

Conveni amb la Damm

Campionat universitari de rem

Banyoles acollirà una prova de la
Copa del món de Rem del 2009
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Presentació del Campionat d’Espanya de Marató
en Piragüisme

Presentació del partit de bàsquet entre el Futbol Club Barcelona
i el Cajasol Sevilla

Banyoles serà arribada i sortida d’etapa de la 88a
edició de la Volta Ciclista a Catalunya

Enllumenat de la pista d'atletisme

Tanmateix, hem signat un conveni de col.laboració
amb el grup Damm pel qual col.laboraran en
l'organització de diversos actes esportius i cultu-
rals del municipi.

En consonància amb la voluntat formativa, hem
celebrat la III Jornada de la càtedra d'esport
i educació física de la UdG, estem preparant
un programa especial d'incentiu de l'esport
per a les persones sedentàries i hem signat un
conveni amb el F.C. Barcelona, que, a banda de
permetre'ns gaudir de molts avantatges de les
seves instal·lacions i esdeveniments, aportarà
un plus formatiu en diferents disciplines espor-
tives per als nostres clubs.

Pel que fa a les nostres instal·lacions, hem il·lu-
minat la pista d'atletisme, s'està ultimant el
projecte per a la creació d'un consorci que
gestioni el camp de regates, s'ha reduït el
projecte existent de pavelló per a la Farga, la

Conveni entre l’Ajuntament de Banyoles
i el FC Barcelona / Foto: Pere Duran

qual cosa permetrà fer més espais esportius
polivalents, així com la creació del pavelló
al pati del CEIP Pla de l'Ametller, amb fons
obtinguts d'una subvenció del Consejo Su-
perior de Deportes.
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Telèfons a mà

AJUNTAMENT DE BANYOLES
Oficina d’atenció ciutadana .......................................972 570 050
oac@ajbanyoles.org
www.banyoles.cat
Àrea de Cultura .......................................................972 58 18 48
Àrea d’Hisenda ........................................................972 57 50 07
Àrea de Promoció Econòmica ..................................972 58 11 20
Àrea d’Urbanisme ....................................................972 57 52 11

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS
Biblioteca Pública ...................... .............................972 57 16 02
Casal de Barri de Sant Pere .....................................972 57 13 82
Centre Cívic de Banyoles .............. ...........................972 58 07 41
Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany-Bny.......972 58 03 88
Consorci de l’Estany ................................................ 972 57 64 95
Escola Municipal d’Adults ........................................972 57 10 80
Escola Oficial d’Idiomes ...........................................972 58 49 29
Espai Jove Comarcal Els Bombers ...........................972 58 32 11
Jutjat de Pau............................................................972 57 02 05
L’Ateneu –Centre Municipal d’Estudis Musicals........ 972 57 60 49
La Balca – Centre Educatiu Municipal .....................972 57 35 36
La Nau Provisional d’Arts Escèniques ......................972 58 18 48
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles ...............972 57 23 61
Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany........972 57 44 67
Oficina Municipal de Turisme La Pesquera ...............972 58 34 70
Oficina Municipal de Turisme Cal Moliner .................972 57 55 73
Policia Local.............................................................972 57 57 57
Pavelló de la Draga .................................................972 58 20 00
Pavelló de Can Puig .................................................972 57 01 00
Ràdio Banyoles ................................972 58 03 08 / 972 58 04 33
Servei d’Ocupació Municipal (SOM) .........................972 58 13 52
Teatre Municipal ..............................972 57 25 07 / 972 58 18 48

Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) .................972 58 07 94

ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS
Aigües de Banyoles..................................................972 57 01 01
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany............................972 58 40 70
Ateneu Obert de la Dona .........................................972 57 18 41
Bombers..........................................972 57 40 80 / 972 58 20 85
Casal de la Gent Gran ..............................................972 57 11 62
Càtedra d’Esports i Educació Física .........................972 57 64 93
/ 972 41 83 32
CEIP Baldiri Rexach ................................................972 57 06 60
CEIP Pla de l’Ametller .............................................972 57 15 28
CEIP Can Puig ........................................................972 57 44 65
CEIP La Draga..........................................................972 57 23 56
Centre d’Assistència Primària . ..........972 57 25 10 / 902 111 444
Centre de Recursos Pedagògics ...............................972 57 34 56
Clínica Salus Infirmorum .........................................972 57 02 08
Consell Comarcal del Pla de l’Estany........................ 972 57 35 50
Correus....................................................................972 57 09 99
Creu Roja ................................................................972 57 24 50
Escola Casa Nostra Educació infantil .......................972 57 12 97
Educació primària i secundària ...............................972 57 09 66
Escola de Natura..................................................... 972 58 13 16
IES Josep Brugulat ..................................................972 57 14 31
IES Pla de l’Estany ...................................................972 58 07 93
IES Pere Alsius........................................................ 972 57 09 91
La Incubadora..........................................................972 58 32 58
Mossos d’Esquadra .................................................972 18 16 50
Taxis ........................................................................972 57 05 14
Teisa ........................................................................972 57 00 53
Telestany .................................................................972 57 65 08

Si voleu rebre el Banyoles Informació per correu electrònic apunteu-vos-hi a comunicacio@ajbanyoles.org

I EN EL PROPER NÚMERO...
A partir del número 1 el butlletí municipal Banyoles Informació ampliarà continguts i també
disposarà d’un espai per a l’opinió dels grups municipals de l’Ajuntament de Banyoles

Triatló "B" Banyoles-Pla de l'Estany / Foto: Josep Visa


