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Inversions a la ciutat de Banyoles
Des de l'Ajuntament estem fent un treball important programant inversions i buscant recursos
per fer més coses a la nostra ciutat. Hi ha diverses maneres d'arribar a aquest punt, i un
d'aquests recursos és el PUOSC, que darrerament molts de vosaltres haureu pogut llegir en els
mitjans de comunicació.
PUOSC, que vol dir Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, és un instrument de cooperació
econòmica adreçat a crear noves infraestructures i equipaments de competència municipal que
han d'ajudar els municipis a millorar la seva qualitat de vida. En aquest àmbit per al PUOSC
2008-2012, l'Ajuntament de Banyoles va presentar projecte de 8 actuacions de les quals s'han
atorgat ajuts per a 6 de les obres amb un valor d’un milió tres-cents mil euros.
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Però tot i que aquestes línies de subvenció només s'atorguen per als propers 5 anys, l'Ajuntament
de Banyoles treballa i es mou per assolir altres línies d'ajuts per fer més pròspera la nostra
ciutat. En aquest sentit, hem gestionat que es pugui arreglar el carrer Mossèn Constans i es
pugui refer el carril bici actual al voltant de l'estany, així com s'ha acordat amb la Generalitat
de Catalunya el traspàs al municipi de la carretera N-150 des del Poste de Mata fins a la carretera
de Fontcoberta, i la GI-524 des de la Puda fins al Psg. Mossèn Constans. Aquesta cessió ha
suposat que la Generalitat pagués l'asfaltat de la travessera de Banyoles i un ajut de 900.000
per millorar l'entrada de la ciutat.
En qualsevol cas, el més important de tot és que les administracions supramunicipals estan
validat el projecte municipal i que això es va traduint en l'arribada de recursos econòmics per
desenvolupar obres importants al nostre municipi, que dia a dia faran que tots gaudim d'una
millor qualitat de vida i benestar.
Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles

PUOSC
L'Ajuntament de Banyoles va presentar al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període
2008-2012 els següents projectes:
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Per al 2008, la urbanització de la ronda Fortià, entre el carrer Llibertat i el carrer Creu del Terme amb
un pressupost d'uns 379.018 euros i una subvenció de 227.441 euros.
Per al 2009 s'ha planejat el Centre de tecnificació i formació esportiva de La Farga amb un pressupost
de 1.939.738 euros i amb una subvenció de 250.000 euros.
L'any 2010 s'ha previst l'escola bressol de Can Puig amb un pressupost de 998.500 euros i una subvenció
de 400.000 euros, i la millora del sanejament del nucli de Puigpalter de Baix amb un pressupost de 156.436
euros i una subvenció de 60.000 euros.
Per al 2011 s'ha projectat la millora del sanejament i de l'enllumenat del nucli de Puigpalter de Dalt amb
un pressupost de 155.411 euros i una subvenció de 60.000 euros.
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Finalment, per al 2012 es vol arranjar el Puig de la Font Pudosa amb un pressupost de 455.871 euros i una
subvenció de 60.000 euros i també millorar l'accessibilitat, el desdoblament del sanejament i la renovació
dels serveis d'un tram del carrer Canat amb un pressupost de 445.736 euros i una subvenció de 252.588
euros.

Subvencions
SUBVENCIONS SOL·LICITADES
El govern de la ciutat té moltes idees per millorar la ciutat. Tanmateix, la falta de recursos econòmics
provoca que s'hagin de sol·licitar subvencions a altres administracions per poder tirar endavant totes
aquestes millores. Enguany, s'han sol·licitat subvencions que encara no han estat resoltes referents a:

Escola Taller 2009-2010
Fons de subvencions 2008 de la Diputació de Girona
Quaderns de Banyoles
Obres i reposició de paviment de la plaça Pau Casals
Activitats culturals, arts visuals i la sala d'exposicions
El Tint
Programació estable d'arts escèniques i música
Projecte de la Millora urbana de zones d'elevada
concentració comercial
Butlletí municipal Banyoles Informació
Neteja i desbrossament de marges de camins i
accessos al municipi
Substitució dels tancaments exteriors de l'Ajuntament
Manteniment del Centre Obert
Instal·lació d'una WAN entre diversos edificis
municipals
Projecte d'urbanització del carrer Lluna
Activitats relacionades amb la cultura popular i
tradicional
Projecte de comunicació mercat setmanal
Restauració de la talla barroca de Sant Antoni de Pàdua
Millora dels regs i el sistema de gestió ambiental
Ordenació ambiental de la il·luminació exterior
Redacció del projecte rec de Can Hort
connectivitat entre l'estany i el Terri
Suport del projecte escales i als agents comunitaris
de salut
Centre Obert

Treballs de consolidació i restauració del Museu
Arqueològic
Elaboració dels Plans directors de Barris
Projecte d'intervenció de violències entre els joves
Fira de Sant Martirià 2008
Projecte de participació juvenil
Funcionament i activitats del Museu Darder
Web conjunt de museus
Funcionament i activitats del Museu Arqueològic
Millora de l'accessibilitat i la pavimentació del
carril bici
Reposició de l'asfalt del passeig Mossèn Constans
Volta Ciclista a Catalunya
Redacció del planejament derivat sector oest de
Banyoles
Accions i projecte d'ocupació
Plans d'ocupació pels IPI, AODL, estudis, informes,
campanyes i el PEMO
Prospeccions arqueològiques “vores de l'estany”
Gestió distribuïda del procediment adminstratiu local
Lliga Inter-IES
Programació estable d'arts visuals a El Tint
Programació estable al Teatre Municipal
Camí de Figueroles a Borgonyà
Obres de millora dels equipaments esportius de
la ciutat
Conveni de foment d'activitats esportives i la
celebració de proves esportives.
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Subvencions concedides
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Concepte

Organisme

Import concedit en euros

Firestoc 2008

Diputació de Girona

2.500

Pavimentació i urbanització de la plaça de la Font. Fase 2

Diputació de Girona

76.000

Prevenció de residus. Reducció d'envasos a les escoles

Agència de residus. Generalitat

5.220

Despeses de funcionament del jutjat de pau

Departament de Justícia. Generalitat

5.600

Fons de subvencions 2008

Diputació de Girona

158.629

Festival de la veu (A)phònica, conveni 2008-2009

Diputació de Girona

40.000

Llars d'infants- La Balca

Departament d'Educació. Generalitat

142.200

Catàleg escènic d'arts en viu

Àrea de Cultura. Diputació de Girona

4.000

Catàleg escènic d'arts en viu - biblioteques

Àrea de Cultura. Diputació de Girona

1.800

Fons de cooperació 2008

Departament de Governació. Generalitat

255.385

Fons de cooperació 2008- prestació supramunicipal

Departament de Governació. Generalitat

21.213

Conveni de manteniment i millora de la riera Canaleta

Agència catalana de l'aigua

26.000

Conveni edició Quaderns de Banyoles 2008-2010

Diputació de Girona

3.500

PUOSC

Departament de PTOP. Generalitat

1.250.029

Urbanisme
A començament d'abril es van executar les obres de millora de la travessera urbana de Banyoles: el carrer de
la Llibertat i l'avinguda dels Països Catalans. Els treballs, pagats per la Generalitat, van consistir en l'asfaltatge
de la via. Tot i les molèsties lògiques provocades pel tall de la via principal de la ciutat, l'asfaltatge ha contribuït
a la millora del trànsit de vehicles.
Aprofitant les obres de millora de la plaça dels Turers i una rasa oberta per l'Ajuntament, Aigües de Banyoles
S.A. va connectar les canonades d'aigua de la plaça Major amb les del carrer Jacint Verdaguer, creant una
artèria principal d'abastament. Així doncs, aquesta connexió permetrà unir-la directament a l'anella bàsica
de distribució que passa pel passeig Mossèn Lluís Constans i que prové del puig de Sant Martirià, on hi ha el
dipòsit regulador. Aquest fet suposa una millora de la quantitat i la qualitat de l'aigua de la plaça Major atès
que l'aigua circula constantment en ambdues direccions.
El parc de la Draga, després de 18 anys de tràmits, ja és propietat de la ciutat de Banyoles i, per tant, de tots
els banyolins. L'Ajuntament de Banyoles ha desencallat l'última expropiació pendent des de principis de la
dècada dels 90. El parc té 80.000 metres quadrats i ha esdevingut un pulmó verd per al barri de la Vila
Olímpica, però també per a tota la ciutat.

Asfaltatge de la travessia urbana

Parc de la Draga

Connexió d’aigua a sota la plaça dels Turers
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El conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Banyoles, Aigües de Barcelona i el Consorci de l'Estany
permetrà realitzar un estudi tècnic de monitorització
i control de l'estany de Banyoles, i la col·laboració
dels museus Darder i AGBAR de les aigües. Per altra
banda, en referència al component museístic, el museu
AGBAR de les aigües oferirà la visita al museu i les
activitats escolars de forma gratuïta als centres
educatius de Banyoles, i promourà i facilitarà la
presència de les exposicions itinerants produïdes pel
Museu AGBAR de les aigües al Museu Darder.
Per altra banda el nivell de l'estany ha pujat uns 20
centímetres gràcies als més de 100 litres per metre
quadrat de pluja acumulada durant el mes de maig,
en un context de sequera a Catalunya. Així doncs, al
final del mes de maig l'estany es trobava en una
situació de normalitat i al voltant de la cota zero.
A la font de Can Puig s'ha acabat una important
remodelació en la qual s'ha comptat amb la participació dels veïns. La part inferior gaudeix d'un parc
infantil amb un gronxador i una molla. A més, a la
zona de l'esplanada de la font s'hi han col·locat dues
taules de pícnic, s'han restaurat la font i dues basses
petites, i s'ha netejat la bassa grossa. Per altra banda,
s'han arranjat els camins d'accés a la font.

Signatura del conveni amb AGBAR

Font de Can Puig remodelada

Seguretat ciutadana
A la Junta local de seguretat de mitjan abril es van qualificar les dades policials del 2007 com a molt bones.
Pel que fa als primers quatre mesos del 2008 les dades són millors que el 2004, 2005 i 2006 però pitjors que
el 2007. Tot i les bones dades, l'excés de velocitat i la manca d'atenció als senyals per part d'alguns conductors
preocupen el govern. Per millorar la seguretat a la ciutat, Banyoles compta amb un radar mòbil i es col·locaran
una vintena de bandes reductores de velocitat.
El passat dia 16 d'abril es va celebrar el dia de les Esquadres a la seu del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
A l'acte, presidit pel President del Consell Comarcal, Jordi Xargay, i per l'Alcalde de Banyoles, Miquel Noguer,
es va insistir en el descens del 20% de delictes de l'any 2007 en comparació amb el 2006 i es van entregar
reconeixements a diversos agents per actuacions destacades en matèria de seguretat.

Junta local de seguretat

Acte dia de les esquadres

Cultura
Festival de la veu (a)phònica
Banyoles acollirà, del 25 al 29 de juny d'enguany, la 5ª edició
del festival de la veu, amb un gran cartell. Entre altres,
destaquen les actuacions de Raimon i Pedro Guerra. Per a
més informació, visiteu http://www.aphonica.banyoles.org/.
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La creació de l'Escola de Música Municipal
ja està oficialment reconeguda
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Finalment, i després de vint-i-quatre anys de la creació de
l'Escola Municipal de Música, la Junta de Govern Local, en
sessió ordinària del dia 12 de maig de 2008, ha aprovat el
Conveni entre del Departament d'Educació de la Generalitat
de Catalunya i l'Ajuntament de Banyoles per a la creació
d'una Escola de Música Municipal, en què es reconeix la
creació de l'Escola Municipal de Música de Banyoles, a l'empara
d'allò que disposa el Decret 179/1993, de 27 de juliol. Aquest
acord garantirà el cofinançament dels ensenyaments musicals
municipals per part del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Banyoles.

El grup de voluntaris de la Biblioteca, que acostaran la
Biblioteca a tots aquells que per edat o falta de mobilitat
no hi poden anar.

Visita a Banyoles de l'eurodiputada Maria
Badia
El dimecres 30 d'abril l'eurodiputada del PSC i membre de la
comissió de Cultura i Educació, Maria Badia, va visitar Banyoles
convidada per la regidora de cultura Núria Carreras.
L'eurodiputada, que va visitar el Museu Darder-Espai
d'Interpretació de l'Estany i el Museu Arqueològic Comarcal,
es va sorprendre per la gran quantitat de material amb què
compta aquest últim i va reconèixer que és necessari millorar
l'estat del museu.

Visita conjunta dels dos museus de Banyoles, les coves de Serinyà i el Parc Neolític de la Draga
A partir de l'1 de juliol d'aquest any, els dos museus de Banyoles
(Museu Darder-Espai d'Interpretació de l'Estany i Museu
Arqueològic Comarcal), el parc de les coves prehistòriques
de Serinyà i el parc neolític de la Draga, es podran visitar
conjuntament. Mitjançant un sistema de multientrades es
podran visitar tots aquests equipaments per un preu més
reduït de l'habitual. Les entrades es podran adquirir a cadascun
d'aquests equipaments i també a les oficines de turisme de
Banyoles. Mitjançant aquest sistema de multientrades, el
visitant podrà comprar des d'una entrada per visitar dos dels
equipaments a una entrada conjunta dels quatre equipaments
culturals.
Aquesta iniciativa, promoguda des de l'Ajuntament de Banyoles
i el Consell Comarcal, té la voluntat de créixer en un futur i
d'oferir una visió de cohesió de tot el ric patrimoni cultural
de la comarca de cara al visitant.

L’eurodiputada Maria Badia a Banyoles

El Museu Darder va celebrar el seu primer aniversari
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Parc Neolític
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Jornada de portes obertes al Parc Neolític de la Draga
El diumenge 6 d'abril el Parc Neolític de la Draga va celebrar una jornada de portes obertes per inaugurar la
temporada d'obertura del jaciment. La jornada estava adreçada al públic general però sobretot al familiar.
L'elaboració d'eines prehistòriques, ceràmica i cistells, l'encesa de foc o la mòlta de blat van ser algunes de les
activats que s'hi van dur a terme. El Parc Neolític de la Draga es pot visitar tos els dissabtes a les 12h i a les 18h
i els diumenges a les 12h, fins el mes de novembre.

Bústia de la Biblioteca
La Biblioteca compta amb una bústia de retorn de documents a l'exterior (just al costat de la porta d'entrada).
La iniciativa facilitarà als usuaris la devolució dels documents prestats i s'ha pensat, de manera molt especial,
per donar una resposta de servei efectiva a les persones que es desplacen a la Biblioteca des d'arreu de la
comarca.

Educació
Un total de 210 preinscripcions ha tramitat l'Oficina municipal d'escolarització (OME) de
les aproximadament 500 preinscripcions de P3 fins a quart d'ESO, a Banyoles. El curs
passat es van inscriure a l'OME 160 alumnes i, per tant, aquest curs s'ha augmentat la
utilització d'aquest servei. A causa del número de preinscripcions s'ha creat la quarta
línia de primer d'ESO a l'IES Pla de l'Estany.
Per Sant Jordi l'Ajuntament de Banyoles va donar 350 euros a les escoles de la ciutat
per ampliar el fons de la biblioteca i també va repartir 10 llibres sobre la ciutat i la comarca.
Al mes de maig va començar, dins del Pla educatiu d'entorn Banyoles-Porqueres, la
intervenció educativa als barris de Can Puig i Canaleta adreçada a infants i joves. Un
parell d'educadors reforçaran la tasca educativa fora de l'horari escolar i els ajudaran en
el seu creixement personal i social.

Participació
El dia 11 d'abril es va organitzar la jornada sobre "la participació ciutadana, una opció per a la llei de barris",
a Banyoles. Es van explicar diferents experiències participatives emmarcades en els Plans de barris i el professor
de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joaquim Brugué, va impartir la ponència marc titulada "La participació
ciutadana i la Llei de barris".
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Un centenar de supervivents de la Lleva del Biberó es van reunir a Banyoles el 29 d'abril en la seva XXVII
trobada. Unes trobades que serveixin per expressar al món l'absurditat de les guerres.
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Jornada de participació ciutadana

XXVII Trobada de la Lleva del Biberó a Banyoles

Acció social
El govern banyolí té un clar compromís amb les polítiques
socials com ha demostrat en aquests últims mesos. Així
doncs, s'està impulsant la política d'habitatge per a
joves amb l'adjudicació de 4 pisos de lloguer sobrants
per a joves en règim de protecció oficial a Cal General.
Per altra banda, el 13 de maig es va presentar el Pla
Estratègic 2008-2012 del Consorci de Benestar Social
Pla de l'Estany - Banyoles que engloba la gestió dels
serveis socials a la ciutat però també a la comarca.
El Pla conté 85 actuacions concretes i s'ha elaborat
amb la participació de les entitats i de més de 100
professionals. D'altra banda, des del Consorci de Benestar Social del Pla de l'Estany - Banyoles es porta
a terme formació com és el cas de la formació per a
la Comissió de prevenció de la violència de gènere, o
el Taller de Gènere que va tenir lloc el passat 18 d'abril.
Per a més informació www.cbsplaestany.cat

1

2

La consellera de Salut, Marina Geli, va visitar el passat
18 de maig l'ampliació del Centre d'Atenció Primària de
Banyoles. Les noves instal·lacions consten de tres consultes de ginecologia i dues de medicina familiar, i ja
estaven en funcionament des del mes de febrer.
3

El 15 de març, Mans Unides va organitzar a la plaça
Major de Banyoles un mercat de segona mà per recaptar
diners per a l'Àfrica i Sudamèrica.

1. Sorteig de pisos de protecció oficial per a joves
2. Visita de la consellera Marina Geli
3. Mercat de Mans Unides / Foto Joan Comalat

Convenis
L'Ajuntament dóna suport a les entitats i els clubs
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Com cada any, l'Ajuntament de Banyoles ha firmat els convenis amb associacions i clubs i se'ls ha atorgat la
corresponent subvenció. Amb aquestes aportacions el consistori dóna suport a les entitats en el seu funcionament
i en el desenvolupament de les diferents tasques socials que porten a terme.
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Conveni acció social / Foto: Pere Duran

Conveni esports / Foto: Pere Duran
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Conveni cultura / Foto: Pere Duran
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Conveni comerç, Associació Fira de Sant Martirià i
grup Gastronòmic de l’Estany

Conveni festes / Foto: Pere Duran

Conveni educació / Foto: Pere Duran
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CIU APOSTA PER L’ENSENYAMENT

EL PSC AL PLA DE L'ESTANY

L’ensenyament dels infants i joves ha estat sempre
una prioritat i una preocupació per CiU. Així ho demostren les actuacions portades a terme per l’equip
de govern actual que treballen per potenciar i millorar
l’educació dels nostres, i també perquè la Generalitat
hi aboqui més diners.
El projecte de l’escola bressol ja està en fase de
redacció i ja s’han demanat ajuts a la Generalitat. El
govern autonòmic ampliarà el CEIP de Can Puig i
també l’IES Brugulat. Tot i així l’actual govern de CiU
i Plataforma són valents i no tenen intenció d’aturar
la nova escola. Amb el sector de l’UP-7 s’alliberen
7.000 metres quadrats que, si és necessari es posaran
a disposició de la Generalitat.
Si les actuacions que ja s’estan portant a terme són
importants, encara ho és més l’esperit de fons, perquè
l’actual equip no s’atura, treballa per l’educació dels
nostres i davant les necessitats dels banyolins busca
solucions i respostes.

Tornar a tenir una executiva del PSC al Pla de l'Estany
és la voluntat de recuperar l'espai polític que ens
pertoca, aconseguir ser una força i una alternativa
reals i engrandir la xarxa de suport. I volem fer-ho
desmarcant la nostra agrupació dels estereotips que
desacrediten la política, amb un fons i unes formes
impecables, amb una imatge de millora i correcció.
Us demanem que ens ajudeu, que treballem
plegats, que sigueu crítics i que ens doneu la vostra
opinió.
El treball, la correcció política i el projecte que
defensem són mèrits suficients per fer-nos un lloc.
Des d'aquest espai que ens ofereix el butlletí municipal
us volem fer arribar les nostres propostes, els projectes
pel futur i, sobretot, la nostra posició sobre els temes
que afecten els ciutadans de Banyoles.

UN BARRI VELL DINÀMIC PER A
UNA CIUTAT MEDITERRÀNIA

EN UN ANY

La nostra aposta pel Barri Vell comença a donar els
seus fruits: la Plaça a vessar de mainada jugant amb
la sorra, l'Ateneu ple de joves músics, la zona de vianants
a punt perquè el comerç creixi, el Museu Darder, l'oficina
de Cal Moliner. En definitiva, una ciutat amb un centre
potent, una ciutat mediterrània amb espais públics per
a tothom, espais de trobada, de comerç, de joc.
El canvi ha estat, amb poc temps, espectacular. Després
de molts anys de desertització i abandonament del
centre, la nostra feina a l'Ajuntament es fa evident.
Però la feina no està acabada i apareixen una sèrie
d'amenaces que poden frenar aquest desenvolupament
necessari per a una ciutat viva i dinàmica: la nova
normativa d'usos comercials fa passos enrere, i la
permissivitat de presència de vehicles en zones de
vianants són només dos exemples del que vol el nou
govern municipal. Una llàstima.

A ICV hem treballat amb mocions ben argumentades
per: millorar la solidaritat, les dones maltractades,
protegir-nos dels transgènics, l'ús racional de l'aigua,
protegir l'estany, millorar la mobilitat i commemorar
com cal el 14 d'abril. Hem reclamat un Centre Cívic,
l'ordenança de les olors, poder participar en el nou
Pla Director comarcal i el POUM. Hem denunciat
despeses innecessàries en estudis encarregats a
empreses.
Esperem que l'Equip de Govern per fi comenci a
treballar en el medi ambient, el Parc Natural, la
planificació urbanística, els equipaments...per poder
participar-hi. Però, quan?: un any pel primer butlletí
municipal; un any sense RAE; un any sense
l'ordenança de les olors... Tot es redueix a la programació d'activitats esportives de competició.
La resta pot esperar?

Agrupació PSC
PLA DE L'ESTANY

Promoció econòmica, turisme i comerç
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Turisme
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L'interès turístic vers la nostra ciutat es va
incrementant de forma notable. Així ho demostren
les consultes ateses a les oficines de turisme de la
ciutat. El 2007 el nombre de consultes ateses arriba
a les 35863; això suposa un increment del 70%
respecte les 14726 consultes ateses l'any 2006.
Però no només el patrimoni i la natura són un interès
que atrau nous visitants, sinó també el fet que
Banyoles està potenciant i incrementant el nombre
d'activitats que es poden portar a terme a la ciutat.
No podem deixar de banda l'impuls important en la
promoció d'activitats esportives relacionades amb
la marca d'especialització creada per Turisme de
Catalunya anomenada DTE (Destinació Turisme
Esportiu), certificació obtinguda l'any 2003.

Atenció turística a la Pesquera

Comerç
Donar suport al comerç local no només suposa generar
accions des de la pròpia regidoria, sinó també donar
ple suport a les activitats organitzades per les pròpies
associacions. L'Associació de Comerciants del Barri
Vell ha organitzat la III edició del concurs de fotografia.
D'altra banda, l'Associació de Comerciants de Banyoles
i Comarca (ACB) han portat a terme la 36ª edició de
les Gangues al carrer, que se celebra dues vegades
l'any. La darrera edició va comptar amb la visita de
més de 10.000 persones, segons l'ACB.

Gangues al carrer

Promoció econòmica
Durant el mes de juny, Banyoles i comarca acullen la
Primera Fira del Medi ambient durant els dies 6, 7 i 8
de juny al pavelló de la Draga. Paral·lelament a aquesta
fira i a partir del 2 de juny s'han organitzat activitats
arreu de la ciutat i de la comarca relacionades amb
el Medi ambient, l'ecologia i la natura com un concurs
de dibuixos, excursions/sortides amb bicicleta, i a peu,
conferències, exposicions, cicles de cinema amb temàtica diversa, però sempre relacionats amb el Medi
ambient i adreçada tant als professionals que treballen
dins d'aquest àmbit com al públic en general.
També durant tot el mes de juny, es portarà a terme
a Banyoles, per primera vegada, el Mes Gastronòmic
del Pla de l'Estany, on el Grup Gastronòmic de Banyoles
i Pla de l'Estany juntament amb productors locals
organitzen un seguit d'activitats a la ciutat com per
exemple tasts de diversos productes com vins, formatges, olis... tot repartit en diferents equipaments de
la ciutat.

Concurs de fotografia / Foto: Isabel Oliver

Inauguració de la Fira Econatur

Juny del 2008

Presentació del Juny gastronòmic
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Formació continuada i gratuïta
Des de la regidoria no només es treballa per generar
activitat econòmica, sinó també per donar suport,
especialment quant a la formació, oferint cursos
tant als treballadors com a les persones que estan
en situació d'atur i als empresaris per tal de millorar
el capital humà, la competitivitat en el mercat de
treball i, alhora, fomentar la conciliació de la vida
laboral amb la personal i familiar. Els darrers cursos
i jornades que s'han portat a terme han estat les
dues edicions de l'adaptació del Nou Pla General
Comptable, unes jornades per tal que les empreses
puguin trobar mecanismes que ajudin a conciliar
la vida laboral amb la familiar i la personal, així com
seminaris relacionats tots ells amb la temàtica de
treball en equip, motivació, lideratge i dinàmiques
de grup.

Jornada sobre la comunitat gambiana al Pla de l’Estany

Comunicació
El 17 de maig es va presentar la nova revista Les
Garrotxes a Banyoles. Tindrà periodicitat semestral
i tracta del patrimoni cultural, natural i etnogràfic
de la Vall de Camprodon, la Garrotxa, l'Alta Garrotxa,
el Pla de l'Estany i la Vall del Llémena.
Per altra banda, el web municipal www.banyoles.cat
ha incorporat un nou apartat de convocatòries de
personal, dins la secció de documentació pública,
que millora la difusió de les places convocades pel
consistori. Per altra banda, s'està treballant en la
nova pàgina web de Ràdio Banyoles.

Presentació de la revista les Garrotxes / Foto: Pere Duran

Festes

Juny del 2008

Com cada any, el divendres abans del Diumenge de Rams, a Banyoles se celebra la festa de la Mare de Déu
dels Dolors. Al vespre va sortir la Processó dels Dolors que acompanya les imatges de la Pietat, la del Sant
Crist i la del Quart Dolor de la Corona dels Set Dolors, i que està encapçalada pel Manípul de Manaies.
Per altra banda, la Diada de Sant Jordi d'enguany va comptar amb una elevada participació tant de ciutadans
com d'entitats i associacions locals. La plaça Major, amb una trentena de parades de roses i llibres, es va omplir
de gent, d'activitats i d'ambient.
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Setmana Santa / Foto: Joan Comalat

Sant Jordi a la plaça Major

Via pública
Millores a la plaça Catalunya
Darrerament s'han portat a terme unes millores a la plaça
Catalunya (Vila Olímpica). Concretament s'ha instal·lat una
mampara de fusta al voltant dels contenidors per minimitzar
el seu impacte visual. També s'ha creat una zona de parc
infantil amb un balancí i tres molles que s'ha complementat
amb una tanca preventiva al costat del carrer. Per altra banda,
s'ha adaptat la distribució dels bancs a la nova ordenació de
la plaça. Les millores han costat 9.000 euros.
Millores plaça Catalunya

L'Ajuntament de Banyoles instal·la tres
noves pilones retràctils per potenciar i
fer més compatibles les zones de vianants
L'Ajuntament de Banyoles ha instal·lat tres noves pilones
retràctils degudament senyalitzades al carrer Girona, al carrer
Hospital i al carrer Àngel Guimerà. Les pilones estaran abaixades només de les 7 a les 11 del matí com a horari de càrrega i
descàrrega. Els comerciants de la zona de la plaça Major i
carrers adjacents i els veïns amb plaça de pàrquing hi podran
accedir mitjançant un comandament.

Per altra banda, s'han revisat i posat a punt les tres pilones
retràctils que ja hi havia al carrer de la Canal, la plaça dels
Estudis i el carrer Major.

Les noves pilones retràctils

Barris
Pla de Rehabilitació Integral del Barri
de la Farga

Juny del 2008

El Pla de Rehabilitació Integral del Barri de la Farga
engegat l'any 2006 és un dels projectes de ciutat
més importants que s'estan duent a terme en aquests
moments, a part de ser una oportunitat única per
millorar substancialment el barri de la Farga. Tant a
nivell urbanístic com social, permet dotar la resta de
la ciutat d'un barri remodelat, amb una connexió amb
el centre de la ciutat pensada especialment per als
vianants i amb una nova seu de la Policia Local
moderna i innovadora.
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d'edificis, tant per l'impacte visual que suposarà una
vegada estigui feta, com per la implicació ciutadana
dels propietaris dels edificis que cal per poder dur a
terme aquesta actuació de manera satisfactòria.

Les accions del projecte són 30, agrupades en 8
camps d'actuació. Temàticament es poden englobar
en tres grans àmbits: millora de la connexió del barri
amb el Barri Vell de Banyoles, accions per a la cohesió
i integració social i accions per evitar la regressió
urbanística del conjunt del barri. Aquest fet suposa
millores en la urbanització de carrers, la construcció
de la nova seu de la Policia Local, el programa de
rehabilitació d'edificis i habitatge, un paquet
d'actuacions socials i un pla d'actuació comercial al
barri, entre altres. El projecte és gestionat des del
propi Ajuntament a través de l'Oficina de Barris i té
una inversió prevista de 7.403.980,70 ¤.
Una de les actuacions més rellevants que s'està duent
a terme en aquests moments és la de rehabilitació

Joventut
A final del mes d'abril es va aprovar, en el Ple municipal,
el nou Pla local de joventut de Banyoles, un pla que
afronta amb decisió els problemes dels joves de la
ciutat. Les actuacions proposades s'han dissenyat en
funció de la diagnosi de la realitat juvenil de Banyoles.
De les múltiples actuacions en destaquen els espais
estables en matèria de joventut, la creació del Consell
Municipal de Joves, la programació de tallers a l'Espai
Jove, la potenciació de la borsa de treball, l'organització
d'una trobada d'entitats juvenils, el transport públic
nocturn a diversos esdeveniments, el punt de salut a
la Festa Major, la consolidació d'una consulta
psicològica i impulsar l'oci nocturn amb la participació
de les entitats, entre altres.

Per altra banda, la regidoria de Joventut ha firmat
convenis amb Sonora i la Coordinadora de Lleure.

Esports
Banyoles és una ciutat eminentment esportiva. No per la certificació que tenim de la Generalitat com a
destinació turística esportiva, sinó per l'actitud, entrega i participació de les banyolines i banyolins en el món
de l'esport. En aquests mesos han estat nombroses les proves esportives celebrades a la ciutat.

Conveni entre Vallehermoso i el Club Handbol Banyoles

Juny del 2008

Campionat sub 14 i sub 18 de seleccions autonòmiques de futbol
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L’alcalde i el guanyador de l’etapa finalitzada a Banyoles
de la Volta Ciclista de Catalunya

Trobada de ciclisme comarcal

Presentació del pas per Banyoles de la Volta Ciclista a Catalunya

Mitja marató de piragüisme 2008 / Foto: Club Natació Banyoles

Juny del 2008
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Esther Guerrero del CNB - atletisme va ser nomenada millor esportista de l’any i Josep Massanelles, a la foto el seu fill, va ser distingit amb
el trofeu de forjador de l’esport banyolí per la seva dedicació al món del ciclisme / Foto: Joan Comalat

I EN EL PROPER NÚMERO...
Visita del Conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar; Exposició de Flors, etc.

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
Ateneu –Centre Municipal d’Estudis Musicals .......... 972 57 60 49
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 Oficial d’Idiomes ...........................................972 58 49 29
Espai Jove Comarcal ................................................972 58 32 11
Jutjat de Pau............................................................972 57 02 05
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

