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Banyoles, també una ciutat turística
Quan arriba l’estiu molts ciutadans aprofiten les seves vacances per fer turisme i conèixer nous
indrets. Banyoles és un dels destins d’aquests visitants, on poden gaudir d’un important patrimoni
natural i cultural. La ciutat atrau cada vegada més turistes, el 2007 el nombre de consultes
ateses a les dues oficines de turisme de Banyoles, la de Cal Moliner i la de l’estany, va ser de
35.863, un 70% més de les 14.726 consultes del 2006.
Des de l’Ajuntament potenciem el turisme ja que creiem que és beneficiós per la ciutat. Volem
un turisme que visiti l’estany, el nostre principal signe d’identitat col·lectiu. Que gaudeixin fent
una passejada per l’estany tot contemplant-lo des de diferents perspectives, tot veient les
pesqueres, o fins i tot capbussant-se en un dels tres espais de bany. En definitiva que puguin
conèixer un espai únic d’un gran valor geològic, ecològic, paisatgístic i cultural.
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Però hem de voler que els turistes ens coneguin més i visitin també el centre de la ciutat. El
Museu Darder- Espai d'interpretació de l'Estany, el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles,
la plaça Major, Santa Maria dels Turers, el monestir de Sant Esteve, la Pia Almoina, la Llotja del
Tint, o la muralla són algunes de les magnífiques propostes que podem oferir als nostres visitants.
En aquest marc és important que des de l’Ajuntament impulsem diferents activitats que tenen
un impacte molt positiu pel turisme i per la promoció de la ciutat. Les activitats programades
per aquest estiu-tardor amb itineraris i visites a diferents punts de la ciutat en són un bon
exemple.
A Banyoles s’hi acosten turistes tot l’any i no només a l’estiu i això també és bo per la ciutat.
Des de l’Ajuntament hem de treballar amb constància impulsant activitats culturals i esportives
com les dels últims mesos amb l’objectiu de poder continuar essent una ciutat turística.
Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles

Subvencions
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Subvencions concedides
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Concepte

Organisme

Import concedit en euros

Escola Taller de Banyoles 2008 - 2010

Servei d'Ocupació de Catalunya

415.700,16

Programació estable d'arts escèniques i música de
l'any 2008

Diputació de Girona

9.500
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Diputació de Girona

1.875

Foment d'activitats físico-esportives 2008

Diputació de Girona

10.000

Activitats culturals any 2008 (arts visuals-sala
d'exposicions El Tint)

Diputació de Girona

2.700

Creació i funcionament de l'Oficina Municipal
d'Escolarització

Departament d'Educació

16.068

Arranjament d'un tram del camí de Figueroles i un
tram del camí de Borgonyà

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

3.125,2

Passeig mossèn Lluís Constans i carril bici

Diputació de Girona

300.000

Entrada Banyoles sud

Departament de PTOP. Generalitat

900.000

Plaça del Teatre

Incasol

150.000

Urbanisme
Al començament del juliol el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, va visitar
Banyoles i va formalitzar amb l'Ajuntament diferents acords importants per a la ciutat. Concretament la
Generalitat va cedir a Banyoles dues travesseres urbanes: la 150a, que creua de sud a nord tota la ciutat,
i la GI-524, des de l'encreuament per anar a Pujarnol i fins al passeig mossèn Lluís Constants. L'acord ha
incorporat una subvenció de 900.000 euros de la Generalitat que el consistori destinarà a arranjar
l'entrada sud. Així mateix, el conseller i l'alcalde de Banyoles van firmar un conveni amb el qual la Generalitat
subvencionarà amb 150.000 euros una part de la conversió de la plaça del Teatre en zona de vianants.
Per tant el govern municipal continua l'aposta per l'adaptació del nucli antic de Banyoles als vianants.
Durant la seva visita a Banyoles el conseller Joaquim Nadal va explicar que el desdoblament de la variant
de Banyoles es licitarà el primer semestre de 2009.
Per altra banda, s'han licitat les obres de reforma de la part de Banyoles del carril bici de l'estany, des
de la zona d'arribada del camp de regates fins a l'entrada de l'escola Casa Nostra, i del primer tram de
carril bici del passeig mossèn Lluís Constans. També es reasfaltarà de nou tot el passeig mossèn Lluís
Constans.

Durant la visita del conseller Nadal es van acordar diferents aspectes positius per la ciutat

Medi ambient
Aquest estiu dos informadors de l'estany s'ocupen que
els usos que fan els ciutadans a l'estany de Banyoles
compleixin els requisits propis d'aquest paratge natural.
Els dos joves es passegen per la riba de l'estany, per la
part del municipi de Banyoles i, si s'escau, proporcionen
informació turística. El Servei d'Ocupació de Catalunya
(SOC) subvenciona aquest projecte.

Agost del 2008

L'Ajuntament de Banyoles s'ha adherit a la campanya
"Catalunya lliure de bosses de plàstic". D'aquesta
manera es va aprovar, entre altres mesures, fomentar
la reducció progressiva de l'ús de bosses de plàstic als
comerços o impulsar una campanya de promoció de
bosses més ecològiques.

Banyoles Informació

03

Una altra actuació duta a terme ha estat la fumigació
dels arbres de 42 carrers de la ciutat amb tractaments
fitosanitaris per prevenir-los de malalties. S'han fet a
partir de les deu de la nit i fins a la matinada per
minimitzar l'afectació als banyolins.

Un informador de l'estany conversant amb el regidor Lluís Costabella

El dia 1 de juny un miler de persones es van aplegar a
Banyoles per celebrar la XIX Trobada d'Agrupacions
de Defensa Forestal de Catalunya en un dinar al pavelló
de la Draga. Hi va assistir el conseller de Medi Ambient,
Francesc Baltasar, i diferents autoritats locals i
comarcals, com l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer,
la diputada al Parlament de Catalunya i alcaldessa de
Vilademuls, Dolors Rovirola, i el president del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany, Jordi Xargay.

Ja en un aspecte més lúdic, la temporada de bany
d'aquest 2008 a la zona de la Caseta de Fusta va
començar el 24 de juny i s'acabarà l'11 de setembre,
ambdós dies inclosos. La zona de bany de la Caseta de
Fusta queda limitada a 30 metres aproximadament des
de la riba i durant aquest període hi haurà el servei de
salvament i socorrisme de la Creu Roja - Assemblea
del Pla de l'Estany.

19a Trobada d’Agrupacions Forestals de Catalunya

Governació, mobilitat i seguretat ciutadana
Noves places d’aparcament a la zona comercial
Banyoles comptava, el 2003, amb 278 places d’aparcament en zona blava, que es van reduir a 221 el 2007,
arran de les obres portades a terme a la plaça Major. Per tal de tenir una zona comercial més activa i potenciar
un comerç més dinàmic calia ampliar la zona d’aparcament de zona blava. Per tant, amb aquest objectiu,
l’Ajuntament va proposar la creació de places noves de zona blava ubicades en diferents zones i carrers
d’influència comercial. Ara Banyoles comptarà amb 334 places d’aparcament en zona blava i 150 places en
zona verda a la zona de l’Estany, en aquest darrer cas gratuïtes per als ciutadans i ciutadanes de Banyoles i
comarca.

La Policia Local de Banyoles patrulla en bicicleta
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Des de mitjan juliol, la Policia Local de Banyoles patrulla les zones de l’estany i les zones de vianants en
bicicleta. Al llarg d’aquests mesos s’han substituït les motos de gran cilindrada per escúters més petites, i s’ha
incrementat el patrullatge a peu. Ara també es posa el servei de la policia en bicicleta per tal de vigilar els
voltants de l’estany i les zones de vianants.

La darrera Junta Local de Seguretat, presidida per l’alcalde, va posar de manifest la necessitat de millorar
aspectes de la seguretat viària, per tal de reduir el nombre d’atropellaments que van tenir lloc el 2007.
Amb aquesta finalitat durant el mes de juny s’han col·locat 27 bandes reductores de velocitat per reduir l’excés
de velocitat i tots els perills que se’n deriven. El lloc de col·locació de les bandes reductores de velocitat s’ha
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Bandes reductores per millorar la seguretat

Les dues noves bicicletes del servei de proximitat de la Policia Local de Banyoles

fet amb el criteri i dades de la Policia Local de Banyoles.
Així mateix, prèviament s’ha dialogat amb els veïns

Agost del 2008

i les associacins de veïns, i s’han escoltat els seus
criteris i peticions. Concretament, se n’han instal·lat
dues al carrer de les Rotes, dues al carrer Nou, dues
al carrer dels Agraris, una al carrer Cairuts i Rodons,
una a la carretera de Vilavenut, dues al carrer Ramils,
dues al carrer Rossend Palmada, una al carrer Puig
de la Bellacasa, dues al camí dels Prats, tres al carrer
Sardana, una al carrer Winthuysen, una al carrer Joan
XXIII, dues al carrer Remei, dues al camí de sota de
la Font Pudosa i dues al carrer Pla de la Coromina.
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Les noves bandes reductores de velocitat volen fer disminuir
l’alt nombre d’atropellaments del 2007 a Banyoles

Cultura
Més de 15.000 persones van assistir a alguna de les 25 propostes programades pel 5è festival (A)phònica. Al
festival hi van participar veus de renom com Pedro Guerra i Raimon. Va destacar la qualitat del cartell, la
gratuïtat de la majoria de propostes i la varietat d'escenaris, que convidaven a conèixer diferents espais de
Banyoles.
Però després de l’(A)phònica les activitats culturals a Banyoles no s’han aturat, ja que el Centre Cívic Banyoles
va programar els Dijous Frescos amb mitja dotzena d’espectacles gratuïts els dijous de juliol. El popular
presentador televisiu de “Caçador de paraules”, Roger de Gràcia, va ser un dels molts protagonistes dels Dijous
Frescos. I també en matèria cultural cal destacar la 56a edició de l’Aplec de la Sardana que va incloure l’acte
central del centenari de Manel Saderra titulat “Un tomb per la vida d’en Manel”.
L’Aula de Teatre de Banyoles, que es troba en un molt bon moment amb 81 alumnes, va presentar la programació

Raimon actuant a Banyoles / Foto: (A)phònica, Festival de la Veu de Banyoles
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Acte titulat “Un tomb per la vida d'en Manel” / Foto: El Foment

del curs 2008-2009. S’ampliaran els cursos amb la novetat dels cursos per a nens de 7 a 9 anys i les classes
els dissabtes des dels 10 als 18 anys. A més, hi haurà els cursos de Teatre 1 (de 10 a 12 anys), Teatre 2 (de 13 i
14 anys), Teatre 3 (de 15 a 18 anys) i Nous formats de teatre (de 19 a 22 anys). Les classes s’impartiran a la Nau
Provisional d’Arts Escèniques.
Una altra activitat cultural que s’ha potenciat són els pessebres. L’Associació de pessebristes de Banyoles té
un nou espai d’exposició permanent situat a l’antiga cambraria del claustre del monestir de Sant Esteve, a
Banyoles. La sala d’exposició compta amb dos espais, fa uns 40 metres quadrats i segons l’acord amb
l’Ajuntament de Banyoles i el Bisbat de Girona hi estarà un mínim de 5 anys.

Nou espai dels pesebristes de Banyoles

Participació
El síndic de greuges de Catalunya, Rafael
Ribó, es va desplaçar a Banyoles el passat
18 de juny. Durant la seva estada va atendre 17 queixes i 24 consultes de persones
del Pla de l’Estany.

Els veïns que van assistir al nou Consell de barri de Sant Pere
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El dia 26 de juny la participació ciutadana
rebia un nou impuls a Banyoles ja que es
va reunir per primera vegada el nou i
flamant Consell de barri de Sant Pere. El
Consell de barri és una reunió entre la
gent del barri i l’Ajuntament. A Banyoles
hi ha 4 consells de barri que es troben 3
o 4 vegades a l’any.
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El Síndic a Banyoles

Acció social
El Consorci de Benestar Social del Pla de l'Estany va organitzar al juny la jornada “Diversitat cultural en
l'àmbit de la salut”. La jornada va reunir uns cent professionals que treballen amb els col·lectius d’immigrants
i va comptar amb la presència de l’especialista en atenció psicopatològica i psicosocial a immigrants i
refugiats, Joseba Achotegui.

Promoció econòmica, turisme i comerç
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Formació continuada per a treballadors i empreses
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El govern municipal continua apostant per la formació. En aquest sentit, s'han continuat impartint cursos com
el de “Dinàmiques de grup i motivació” en el qual uns 20 alumnes van conèixer els rols i els estils de
comportament, la comunicació dins del grup, el treball en equip i la gestió de conflictes. Una formació que
indubtablement millora el capital humà, la
productivitat dels treballadors i com a
conseqüència millora així la competitivitat
de les empreses. Amb els mateixos objectius
formatius es van impartir dues jornades “La
contractació laboral de persones amb
discapacitat: característiques i avantatges”
i “El registre d'empreses acreditades de
Catalunya”. Les ponències van tractar temes
relacionats amb la discapacitat i la inserció
d'aquest col·lectiu en el món laboral actual
La contractació laboral de persones amb discapacitat: característiques i avantatges
en la primera jornada i pel què fa a la segona,
es va informar a totes les empreses
vinculades en el món de la construcció de la necessitat d'estar inscrites en aquest nou Registre de la Generalitat
de Catalunya en el cas que vulguin intervenir en un procés de contractació o subcontractació en el sector de
la construcció.
Les polítiques socials i actives d'ocupació tenen un paper cabdal en les polítiques aplicades pel govern banyolí.
En aquest sentit per primera vegada a Banyoles s'inicia el programa Escola-Taller en el qual es donarà formació
i s'incorporarà en el món laboral a 16 joves banyolins en situació d'atur en edats compreses entre els 16 i 25
anys. Aquests alumnes-treballadors cursaran dues especialitats: aplicacions informàtiques i noves tecnologies
i la protecció i manteniment d'espais i jardineria urbana. Per portar a terme aquest programa, el consistori
ha rebut una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Turisme
L'àrea de Turisme de l'Ajuntament de Banyoles ha
organitzat les activitats estiu-tardor amb la intenció
de donar continuïtat a l'oferta d'activitats i allargar
així la temporada turística. Enguany hi ha dues
novetats: les visites al claustre del monestir i l'arxiu
comarcal, i una altra activitat destinada al turisme
familiar anomenada “Els matins verds en família”.
Tanmateix els visitants de Banyoles i els banyolins

La regidora de turisme, Joana Vilà, presentant les activitats
de turisme durant l'estiu i la tardor

també gaudeixen d'altres activitats diverses que es
van programant cada any com són: les rutes en BTT,
els viatges en globus, els diferents itineraris, la visita
a la vila romana de Vilauba, la Banyoles medieval...
Per tal que el turista que visita la ciutat s'emporti un
bonic record de la mateixa el consistori ha presentat
el nou marxandatge promocional de la ciutat. Aquest
es podrà trobar a les dues oficines de turisme de la
ciutat i en els dos museus. Enguany s'han creat 4
xapes que representen imatges de les peces que es
troben exposades en els dos museus, Arqueològic i el
Darder-Centre d'Interpretació de l'Estany, una altra
novetat són els 4 models de marcapàgines
electromagnètics simbolitzant dos dels diferents
esports que es poden practicar a la ciutat com la
Natació i el Rem així com dos que fan referència als
dos museus- la deessa Fortuna de Vilauba i un Mussol.
També, tenint en compte el turisme familiar que visita
la ciutat i pensant en el públic més menut de la casa
s'ha editat un puzle d'en Blauet i també com un altre
producte innovador s'ha dissenyat una camussa amb
múltiples utilitats i que serveix per netejar ulleres,
joies, cds... amb una imatge de l'estany de fons i una
nova camiseta amb els dibuixos de la plaça Major.
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L'Ajuntament de Banyoles i l'Associació de comerciants de
La Farga van firmar el primer conveni de col.laboració
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Presentació del marxandatge i de les làmines de la Pilarín Bayés

Promoció econòmica
Amb l'objectiu de dinamitzar el nostre centre històric i els seus equipaments culturals i per tal que els menuts
de la casa que els visitin, juntament amb els seus pares, puguin obtenir una làmina de cada equipament, pintarla al seu gust i per tant conèixer millor la cultura de la nostra ciutat l'Ajuntament de Banyoles ha impulsat el
disseny d'una carpeta en color i set làmines de dibuixos en blanc i negre elaborats per la popular dibuixant
Pilarín Bayès. Aquests dibuixos es repartiran a les dues oficines de turisme, al Museu Arqueològic, al Museu
Darder-Centre d'Interpretació de l'Estany, monestir de Sant Esteve i parc neolític de la Draga. Cada equipament
repartirà la seva làmina i quan es tinguin tots els dibuixos s'entregarà la carpeta per tal de que es puguin
guardar.

Comerç
L'Ajuntament de Banyoles i l'Associació de Comerciants del barri de la Farga han signat el seu primer conveni.
El conveni s'emmarca dins els convenis ordinaris que l'Ajuntament ha subscrit amb les associacions, entitats
i clubs per tal de poder atorgar les subvencions. Però aquest cas mereix una especial importància, ja que és
el primer conveni que se signa amb aquesta entitat atès que va ser constituïda a finals de l'any 2007.

Educació
L'Ajuntament de Banyoles va arribar a un acord amb el Departament
d'Educació per construir el llargament reivindicat gimnàs de l'escola
Baldiri Reixach. Finalment l'equipament ocuparà 200 metres quadrats
del pati del centre i s’ha consensuat entre totes les parts: Generalitat,
Ajuntament, AMPA i equip directiu del centre.
La nova Guia didàctica de recursos educatius es publicarà abans de
l’inici del proper curs escolar 2008-2009. Aquesta guia proporciona
informació i és una eina de treball útil pels ciutadans on es detallen
les diferents activitats i projectes educatius de Banyoles.
Portada de la Guia de recursos educatius
municipals de Banyoles 2008-09

Una altra novetat serà la nova Unitat d’Escolarització Compartida
(UEC). Estarà ubicada al passeig de la Farga i treballarà amb 10 alumnes
amb inadaptació al medi escolar. L’objectiu és oferir activitats específiques adaptades a les seves necessitats.
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Partits polítics
LA PARTICIPACIÓ

Fa poc més d’un any es formava el nou govern
municipal de Banyoles amb un pacte entre CiU i la
Plataforma Progressista-PSC-PM. CiU a Banyoles som
conscients que, mitjançant el pacte amb els nostres
socis de govern, hem anat aplicant el nostre programa
electoral durant aquests primers mesos de govern:
amb la figura de l’informador de l’estany, l’impuls dels
esdeveniments esportius, la policia de proximitat, la
reducció del deute de l’Ajuntament, l’arranjament
ràpid de les petites coses de la via pública, entre
moltes altres actuacions del nostre programa.
CiU continuarà aplicant-lo amb la mateixa il·lusió i
tenint present permanentment el nostre lema de la
campanya electoral: “Junts treballant per Banyoles”.

La participació ciutadana en política dóna sentit a la
democràcia. Per això des l’agrupació del PSC del Pla de
l’Estany tenim la voluntat de compartir la nostra acció
política amb el major nombre de ciutadans possible. Per
a nosaltres la participació i la proximitat amb les persones
no són un instrument per aconseguir altres objectius,
sinó un objectiu en sí mateix.
La democràcia representativa i la democràcia
participativa es complementen l’una amb l’altra i cal
avançar cap a nous estils de fer política que tendeixin
cap a la implicació àmplia de la ciutadania en la
responsabilitat de la cosa pública.
Som persones que volem participar en la millora social
i col·lectiva de Banyoles i comarca. I és per això que ens
interessa la política.
Comptem amb tu, amb la teva opinió i amb la teva crítica.
Agrupació PSC
PLA DE L'ESTANY
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CIU VA FENT REALITAT EL SEU
PROGRAMA ELECTORAL

SABREM PROTEGIR LES HORTES?

En el Ple del passat 7 de juliol, es va aprovar una
moció presentada pel grup d'Esquerra Republicana
que insta al govern municipal a emprendre accions
per reduir l'elevat nombre de bosses de plàstic que
s'utilitzen, també a la nostra ciutat.
Les bosses de plàstic d'un sol ús que ens donen a les
botigues, es converteixen ràpidament en un residu.
A més estan fabricades a partir de petroli, el seu
reciclatge és escàs i costós energèticament, poden
trigar fins 500 anys en descompondre's, la seva
dispersió al medi provoca l'afectació i mortaldat
d'animals al medi terrestre i aquàtic i són de fàcil
substitució per sistemes reutilitzables.
Conscients de la problemàtica ambiental i social
d'aquesta situació, i de la necessitat d'aplicar polítiques
ambientals de prevenció de residus, el nostre
Ajuntament també ha de ser sensible a aquesta
qüestió, és l'Administració més propera al ciutadà i
pot fer molt per reorientar la política de consum i de
reducció de residus, utilitzant programes com l'Agenda
21, de desenvolupament sostenible de la nostra ciutat.
Esperem que la moció no quedi només en intencions
i que l'equip de govern concreti alguna proposta.

ICV ho hem proposat, sense esperar al nou
Planejament Urbanístic, complint un acord
municipal de l'Agenda-21.
Les hortes són patrimoni col·lectiu i s'han de gaudir
i obtenir-ne un fruit ara. Per això volem que
produeixin valor: productes ecològics amb
denominació d'origen; un Banc d'Hortes municipals
i de particulars amb convenis; projectes pedagògics
per als Centres educatius; activitats integradores
per a persones amb necessitats socials... Partim
de la base que la identitat col·lectiva de Banyoles
té dos eixos: l'Estany, que ens ha donat la
naturalesa i els recs i hortes, obra del treball i
l'enginy de la gent.
Mil dos-cents anys d'història perillen per la ceguesa
dels redactors de l'actual Pla Urbanístic que les fa
urbanitzables i per la indiferència d'uns gestors
municipals cap a allò valuós de veritat, més enllà
dels diners i dels negocis.

Comunicació
L’Ajuntament de Banyoles ha acordat col·laborar econòmicament amb Canal Català Girona Pla i Televisió Pla
de l’Estany ja que realitzen una funció social i comunicativa important per a la ciutat. A més, Canal Català
Girona Pla oferirà diferents espais com el programa d’entitats o “L’alcalde respon”, entre d’altres.
El Consorci de Benestar Social Pla de l'Estany - Banyoles i Ràdio Banyoles van tancar el passat 27 de juny la
primera temporada del programa radiofònic "Parla: la veu de l'experiència". Des del desembre, cada setmana
diferents representants dels casals d'avis de la comarca han passat per Ràdio Banyoles per explicar activitats,
anècdotes i celebracions. El darrer programa, que es va fer en directe des de l'exterior del Club Natació Banyoles,
va comptar amb la presència del comunicador Pere Tàpias.

Agost del 2008

L’Ajuntament de Banyoles ha creat un nou servei d’arxiu de reculls de premsa diaris sobre aspectes banyolins.
Es podrà trobar a la secció d'informació local de la Biblioteca de Banyoles en format CD-Rom amb els reculls
de premsa diaris extrets d’El Punt, Diari de Girona, Avui, La Vanguardia i Ràdio Banyoles. Els reculls es van
començar el juliol del 2007 i s’aniran renovant trimestralment en aquesta secció de la Biblioteca. La
documentació es pot consultar a la sala o en préstec bibliotecari.
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Cloenda del programa “Parla: la veu de l’experiència”.

Festes
La 31a edició de l’exposició de flors de Banyoles es va
celebrar del 30 de maig a l’1 de juny. S’hi van incloure
tres concursos florals i durant aquests dies es va poder
veure la decoració de flors i altres materials a diferents
punts de la ciutat, especialment al Barri Vell. Aquest
any com a novetat es van engalanar pesqueres de
l’estany.
La revetlla de Sant Joan de Banyoles va aplegar a la
zona de Correus unes 300 persones. Abans del sopar
popular va arribar la tradicional Flama del Canigó.

Balcó decorat durant l’exposició de flors

Agost del 2008

Acte dins la programació de l’exposició de flors
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La Flama del Canigó va arribar a Banyoles per la revetlla
Sant Joan tal i com és tradició / Foto: Joan Comalat

Via pública
La millora dels petits detalls de la ciutat és un dels
objectius principals de l’actual equip de govern
banyolí. Una d’aquestes petites actuacions va ser
la millora del carrer mossèn Sala de Banyoles. En
un espai d’aquest carrer, situat a l’encreuament
amb el carrer Sant Martirià, s’hi van instal·lar dos
bancs, es van renovar els panots de la vorera i es
va posar sauló compactat a l’espai més allunyat
de la vorera.
Les petites actuacions van caient com una pluja
fina a la ciutat. L’Ajuntament de Banyoles va canviar
el sistema de bombeig de la font de la plaça Doctor
Rovira. El nou sistema permet reaprofitar l'aigua
a través d'una bomba i d’un circuit tancat. En un
altre punt de la ciutat, la plaça Major, s’ha substituït
la grava que cobria el terra per sauló compactat
per deixar tota la plaça a un sol nivell. La grava
que hi havia dificultava el pas dels veïns, especialment de persones grans, i era molesta a l'hora de
fer-hi algunes activitats.

El regidor de via pública, Lluís Costabella, a l’espai remodelat
del carrer mossèn Sala

El parc de la Draga és un pulmó verd per als veïns
de la Vila Olímpica i per a tota la ciutat. En aquest
parc es va renovar una passera de les 3 que hi ha.
Les altres dues està previst que es renovin en un
pla que englobarà les tres passeres. Pensant en
les persones amb mobilitat reduïda es va incorporar
una petita rampa d’accés a la passera.
El consistori banyolí vol adequar l’anterior emplaçament del CEIP La Draga com a aparcament
d’autocars. Aquest nou emplaçament tindria una
bones condicions d’accés i seria un bon lloc per
agrupar els autobusos que actualment se situen
en diferents punts de la ciutat com el carrer
Sardana.

El nou paviment a la plaça Major

Barris
El passat 2 de juliol es va reunir el segon Comitè
d’Avaluació i Seguiment del Projecte del barri de la
Farga. Aquest Comitè està format per membres de
departaments de la Generalitat, de l’Ajuntament, de
les entitats veïnals, les associacions ciutadanes i els
agents econòmics i socials del barri.

Agost del 2008

L’objectiu principal és el seguiment de les actuacions.
Així doncs, l’Ajuntament va presentar un informe
semestral del desenvolupament del projecte, en el
qual s’explicava com s’estaven duent a terme les
actuacions, la temporalització i la despesa econòmica.
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Pel que fa a les actuacions es va destacar el projecte
d’urbanització del carrer Girona i el foment de la
rehabilitació d’edificis. I pel que fa a les actuacions
socials es destaca l’EBASP, el Programa de suport i
assessorament a les comunitats de propietaris i el
programa de reforç escolar.

Oficina del Pla de barris, i també Oficina local
i comarcal d'habitatge

Joventut
Les polítiques de joventut han continuat amb noves activitats. El dissabte 26 de juliol es va celebrar la quarta
Banyolinada: el Banystock. Més de 500 joves vestits de “hippies” i amb ganes de festa es van reunir a la Nau
Provisional d’Arts Escèniques.
L’últim cap de setmana de maig l’Ajuntament de
Banyoles va impulsar conjuntament amb diferents
entitats juvenils de la ciutat el Pla-B, un conjunt
d’activitats d’oci alternatiu. Es va programar un
taller de còctels sense alcohol, una ”ciber party”
la consulta psicològica “No et tallis, parla”, i
l’exhibició de dansa a l’espai de La Muralla.
Aquestes accions es van emmarcar en el recentment aprovat Pla local de joventut de
Banyoles.
Al mes de juny va ser el torn de les activitats
per la prevenció de la violència entre els joves
amb un videofòrum per la igualtat i el taller
“Viure lliure d’addiccions”.

Cartell del Banystock

Activitat per la prevenció de la
violència entre els joves

Esports
Reunió de la Copa del Món de Rem Banyoles 2009
El passat 9 de juliol va tenir lloc a l'ajuntament de Banyoles una reunió del Comitè Organitzador de la
Copa del Món de Rem Banyoles 2009. A la reunió, celebrada amb caràcter especial per tal de fer un
repàs de la situació organitzadora de la prova, hi van assistir l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer; el
president de la FISA, Sr. Denis Oswald; el Sr. Joan Antoni Samaranch; el director executiu de la prova,
Joan Anton Abellan i els presidents de les federacions espanyola i catalana, membres del consistori i
representants del Consejo Superior de Deportes i de la Diputació de Girona.

IV Triatló “B” Banyoles - Pla de l'Estany

Agost del 2008

El darrer diumenge de juny va tenir lloc la IV triatló B, de llarga distància, que es compon de 2.200
metres nedant, 80 quilòmetres en bicicleta i 20 quilòmetres de cursa a peu. L'activitat va ser un èxit de
participació amb més de 290 inscrits. Els guanyadors varen ser Marc Trias, del Club triatló Manresa, i
en categoria femenina, Sílvia Tremoleda, del Club Natació Reus Ploms.

Tal com va anunciar l'Ajuntament de Banyoles, els guanyadors de la lliga INTERIES van ser obsequiats
amb un viatge a la ciutat Suïssa de Lausana per tal de poder visitar el Museu Olímpic. 16 joves de la
ciutat dels IES Brugulat i IES Pere Alsius, acompanyats per l'alcalde i el regidor d'esports, varen rebre
el seu premi. Al llarg de la visita al Museu varen ser rebuts i van poder compartir un dinar amb el president
d'honor del Comitè Olímpic Internacional, Joan Antoni Samaranch. Els segons classificats de la lliga
INTERIES visitaran el proper mes de setembre el Museu Olímpic de Barcelona.
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Els guanyadors de la lliga INTERIES viatgen a Lausana

Viatge Lausana dels guanyadors de l'INTERIES 07-08

Recepció del Banyoles B

Agost del 2008

A finals de juny es va celebrar la recepció de l'equip de futbol B Club Deportiu Banyoles a la biblioteca
de l'ajuntament amb motiu del seu ascens a 1ª categoria territorial catalana. Van rebre una placa
commemorativa de l'efemèride de mans de l'alcalde de la ciutat.
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Recepció del Banyoles B a l’Ajuntament

VII edició 12 hores resistència slot
El Club Slot Banyoles, presidit per Esteve Brugués,
va celebrar aquest darrer cap de setmana de juliol
la VII edició de les 12 hores de resistència, la prova
d'Europa amb més participació. Enguany hi han
participat 47 equips.

Curs d'estiu “Les escoles esportives:
planificació, disseny i gestió”
A finals de juny es va celebrar la 4ª edició dels
cursos d'estiu de la Càtedra d'Esports i Educació
Física de la UdG i l'Ajuntament de Banyoles que
enguany anava dedicada a la planificació, disseny
i gestió de les escoles esportives. L'obertura del
curs va anar a càrrec del Dr. Joaquim Maria
Puigvert, vicerector en recerca en humanitats i
ciències socials de la UdG; el director del CEEF
UdG, Dr. Víctor López, i el regidor d'esports de
l'Ajuntament de Banyoles, Jordi Congost.
El curs ha comptat amb un alt nivell del professorat
com Ricard Pradas, professor de la UdG i
coordinador de l'Escola Esportiva del GEIG durant
9 anys, i Xavier O'Callaghan, responsable esportiu
de la secció d'Handbol del FC Barcelona.

Presentació de la VII edició de les 12 hores de resistència slot

Agost del 2008

Banyoles Informació

16

Curs d'estiu “Les escoles esportives”, amb el regidor d'esports, Jordi Congost

I EN EL PROPER NÚMERO...
Festes d'Agost, la nova furgoneta de senyalització, etc.

FE D’ERRATES
Al Banyoles Informació número 1 a les pàgines
2 i 3 referents al quadre de subvencions: on deia
Escola Taller 2009-2010 havia de dir Escola Taller
2008-2010, i on deia, en referència al PUOSC,
Departament de PTOP havia de dir Departament
de Governació.

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
Oficina Pla de Barris (OLH) ......................................972 58 48 16
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

