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Bny
Butlletí municipal

Benvolguts banyolins i banyolines,

05
Enguany hem presentat uns pressupostos que estan condicionats per el context econòmic
global que s'està vivint; un context que ningú ha estat capaç de preveure. Malgrat tot, com
Govern de l'Ajuntament, hem d'afrontar aquesta situació donant el màxim de garanties
socials a la ciutadania i no estancant els serveis i creixement en equipament i infraestructures
de la ciutat.

Els pressupostos aprovats pel plenari municipal adopten tres vessants. D'una banda la
contenció moderada per no augmentar en excés l'endeutament municipal; d'altra portar a
terme la despesa necessària perquè Banyoles sigui una ciutat ben administrada i amb qualitat
de vida i en tercer lloc, portar a terme una política d'inversions que doti al municipi dels
equipaments necessaris tot generant llocs de treball a ciutadans de la població.

Portar a terme aquests tres reptes amb èxit precisa de dos elements claus. La voluntat
política i social, i l'estabilitat i fortalesa del govern municipal.

Com alcalde de la ciutat crec que a dia d'avui acomplim amb tots aquests objectius. La
voluntat de totes les forces polítiques, i en aquest cas parlo de tots els grups municipals, que
desitgem que davant l'incertesa econòmica i duresa del moment, cap ciutadà de Banyoles
pateixi. Per això hi ha un seguit de mecanismes i polítiques socials en mans del Consorci de
Benestar que ajuden a aquells que passen per hores baixes. D'altra banda, governar vol dir
prendre decisions, assumir reptes i liderar el progrés i camí cap a la qualitat de vida de la
nostra ciutat. Aquest camí en un govern de coalició com és el nostre precisa d'una comunió
entre els socis, que afortunadament es dóna en el nostre cas. Banyoles té un govern fort,
estable i preparat per assumir amb unitat els reptes que la situació actual planteja.

Ara només queda que plegats, govern, forces polítiques i societat ens unim més que mai per
seguir aquest camí que ens portarà a superar els reptes de l'adversitat així com a obtenir
un progrés positiu i fort per Banyoles.

Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles
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Subvencions

Títol Import Departament

Governació i seguretat ciutadana

Aquest Nadal més patrullatge a peu per
les zones comercials
Per tal de reforçar la seguretat a Banyoles, durant la

campanya nadalenca, es varen planificar un seguit

d'actuacions entre la Policia Local de Banyoles i els

Mossos d'Esquadra. Principalment es varen centrar

en el patrullatge a peu per les zones comercials de

Banyoles en el torn de matí i de tarda.

L'objectiu d'aquestes patrulles mixtes entre els dos

cossos policials era incrementar la presència d'efectius

que fan tasques de prevenció.

Funcionament i activitats Museu Arqueològic

Contractació AODL

Pla de desenvolupament turístic: oficines turisme

Centre de Formació i Tecnificació Esportiva la Farga

Museu Darder: funcionament, obres i equipament

Museu Arqueològic: funcionament, obres i equipament

Museu Arqueològic: equipament

Pla de desenvolupament turístic: foment territorial

Activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional - 2008

Projecte Treball als barris 2008: agents cívics la Farga

Projecte Treball als barris 2008: tècnic responsable de components
ocupacionals

Projecte Treball als barris 2008: educació hàbits mitjançant el
lleure

Projecte Treball als barris 2008: foment del desenvolupament
local - formació

Projecte Treball als barris 2008: foment del desenvolupament
local - campanya de comunicacio

Control de plagues urbanes

Prevenció i control de la legionel·losi en equipaments de risc

Control de la qualitat de l’aigua en fonts públiques

Creació del parc urbà de salut per a gent gran

Projecte Banyoles: ciutat cardioprotegida

Promoció i educació per a la salut a través de l'esport

Consolidació de punts de salut durant les nits d'oci nocturn

Pla local de joventut 2008

Museu Darder: equipaments

Arranjament i adequació accessos cementiri municipal

Recuperació tram Rec de Ca n'Hort i arranjament carrer
Sant Mer

Mòduls UEC i arranjament de les voreres a la plaça Turers

Millora accessibilitat i pavimentació carril bici

Actuacions per a l'assessorament i foment de creació d'empreses

Òptiques semàfors

Copa del món de Rem 2009

Copa del món de Rem 2009

30.000,00 

74.527,53 

2.237,70 

1.051.213,50 

10.500,00 

10.500,00 

6.700,00 

10.751,40 

10.000,00 

20.536,56 

23.747,33 

10.794,66 

5.449,32 

6.486,90 

11.600,00 

5.800,00 

1.425,00 

3.950,00 

1.868,81 

4.020,00 

5.000,00 

2.500,00 

6.000,00 

194.447,54 

784.297,05 

53.217,00 

100.000,00 

15.500,00 

subministrament

100.000,00 

30.000,00 

Casa Cultura. Diputació de Girona

SOC, Generalitat de Catalunya

DG de Turisme. Generalitat de Catalunya

Consell Català de l'Esport. Generalitat de Catalunya

Diputació de Girona

Diputació de Girona

Dept. de Cultura. Generalitat de Catalunya

DG de Turisme. Generalitat de Catalunya

Dept. de Cultura. Generalitat de Catalunya

SOC, Generalitat de Catalunya

SOC, Generalitat de Catalunya

SOC, Generalitat de Catalunya

SOC, Generalitat de Catalunya

SOC, Generalitat de Catalunya

Dipsalut, Diputació de Girona

Dipsalut, Diputació de Girona

Dipsalut, Diputació de Girona

Dipsalut, Diputació de Girona

Dipsalut, Diputació de Girona

Dipsalut, Diputació de Girona

Dipsalut, Diputació de Girona

Diputació de Girona

Diputació de Girona

Fons Estatal d’Inversió Local

Fons Estatal d’Inversió Local

Fons de cooperació local extraordinari, Diputació
de Girona

DG d’Arquitectura i Paisatge. Generalitat de
Catalunya

Dept. de Treball. Generalitat de Catalunya

Ministerio Industria, Turismo y Comercio

Diputació de Girona

Consell Comarcal Pla de l'Estany



El Fons Estatal d'Inversió Local porta cinc
projectes a Banyoles

El projecte de millora del cementiri municipal de

Banyoles i el projecte per a la recuperació d'un tram

del rec de Ca n'Hort i l’arranjament del carrer Sant

Mer van ser els dos primers projectes del Fons Estatal

d'Inversió Local que es van licitar.

El projecte del carrer Sant Mer, que té un pressupost

de 784.297,05 euros, ha de convertir-lo en un passeig

que connectarà l'estany i el centre de la ciutat. Les

obres permetran pavimentar el carrer, renovar algunes

zones de la vorera, millorar els serveis i arranjar

l'entorn del rec. Pel que fa a la reforma de l'entorn

del cementiri, amb un pressupost de 194.447,54, aques-

ta consistirà en assegurar l'entorn del perímetre,

millorar-ne l'accés i construir-hi uns lavabos.

Els altres tres projectes presentats al Fons Estatal

d'Inversió Local són l'Espai Jove a l'annex de Can

Quim del Rec, amb un pressupost de 499.944,19 euros,

que tindrà uns 200 metres quadrats i solucionarà així

la manca d'espai que pateixen els joves de la ciutat

definitivament. També es construirà el nou local de la

brigada i el dipòsit de vehicles, amb un pressupost de

590.939,76 euros. Un altre nou equipament cultural

serà el nou espai per a les arts escèniques La Factoria,

que se situarà a l'entrada sud de Banyoles, al costat

del tanatori. El projecte, amb un pressupost

d'1.018.993,49, tindrà 600 metres quadrats, diverses

aules, una sala per a actuacions i un magatzem. En

total el Fons destinarà a Banyoles 3.088.622 euros i

generarà 77 llocs de treball.

Comencen les obres de la plaça Rafael
Vilarrubias i del carrer València

Han començat les obres de la plaça Rafael Vilarrubias,

el tram del carrer Tarragona contigu a la plaça Rafael

Vilarrubias i el carrer València. Pel que fa a la plaça

Vilarrubias, es recuperarà la plaça com a espai d'ús

habitual per als veïns del barri de la Farga. Les obres
s'engloben dins del pla de millora del barri de la Farga
i formen part del conveni signat entre Elerco S.A. (que
promou els pisos en aquesta zona de la ciutat) i
l'Ajuntament de Banyoles. El cost és de 520.000 euros
i els assumeix íntegrament l'empresa Elerco. Poste-
riorment l'Ajuntament de Banyoles arranjarà la resta
del carrer Tarragona des de la cruïlla amb el carrer
València fins al carrer Girona.

S'aprova el Pla Especial del Nucli Antic

El ple de l'Ajuntament de Banyoles va aprovar provi-
sionalment el Pla Especial del Nucli Antic (PENAB).
El PENAB regula qüestions com el tipus de mobiliari
urbà, l'obertura de recs o la protecció del patrimoni,
entre moltes altres qüestions en relació amb
l’ordenació del nucli antic de Banyoles.

El document vol protegir i revitalitzar el nucli antic.
S'ha exclòs del PENAB una part de l'illa dels pisos
anomenats del Banc Central, entre el carrer Guimerà
i la plaça Perpinyà i, d’altra banda, s'hi ha incorporat
tota la finca del Sagrat Cor.

El document es va aprovar provisionalment amb els
vots a favor de l'equip de govern. Esquerra Republi-
cana i Iniciativa per Catalunya Verds es van abstenir.

Posteriorment, a final de gener, la Comissió d'Urba-
nisme de Girona va aprovar definitivament el PENAB.

Urbanisme

Medi ambient

Els temporals de pluja de Sant Esteve fan
obrir els col·lectors de l'Estany

Els temporals de pluja ocorreguts a les acaballes del

mes de desembre varen deixar uns 200 litres per

metre quadrat aproximadament a Banyoles. La ma-

teixa nit de Sant Esteve, primer dia dels temporals,

la Brigada municipal, la Policia local i el regidor de

Medi Ambient, Jordi Bosch Batlle, es van desplaçar

a l'estany per obrir els 2 col·lectors atès que, degut

a les fortes pluges, el nivell de l'aigua de l'estany

estava pujant ràpidament.

Aquests col·lectors transvasen l'aigua a la riera Canaleta.

La ràpida obertura dels col·lectors i el seguiment

exhaustiu de la situació per part del consistori han

anat acompanyats d'actuacions per millorar la circu-

lació de l'aigua als recs que porten aigua a l'estany.

Es netegen els recs i el front d'estany

L'Ajuntament de Banyoles aprofitant l'època hivernal

ha fet segues als primers trams de recs de sortida de

l'estany i s'han segat joncs i balques de determinats

punts de front d'estany.
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Educació

(instrument d'origen marroquí) dirigit a mestres de

música dels centres, a càrrec d'Aniol López de Moragas

(Banda del Surdo), a l'Ateneu - Centre Municipal

d'Estudis Musicals de Banyoles.

34 professionals de l'àmbit educatiu del
Pla de l'Estany visiten la Balca

El 22 de gener 34 professionals de l'àmbit educatiu

del Pla de l'Estany van visitar la Balca - Centre Educatiu

Municipal 0-3 de Banyoles. La visita formava part del

curs “Intercanvi d'Experiències de mestres d'Educació

Infantil”, formació impartida dins el pla de formació

de zona que coordina el Centre de Recursos

Pedagògics del Pla de l'Estany. L'objectiu del curs és

l'intercanvi de diferents experiències metodològiques

i recursos educatius impartits als centres educatius

de la zona. La visita a la Balca s'ha centrat en el treball

pedagògic d'aules temàtiques que es porta a terme

a l'escola, proposat per l'Ajuntament i l'entitat que

gestiona l'equipament, Suara Cooperativa. Aquesta

metodologia innovadora és un repte per a l'equip

educatiu de La Balca i una experiència educativa molt

interessant per als nens i nenes.

L'Ajuntament de Banyoles
aprova un pressupost de 23
milions d'euros

L'Ajuntament de Banyoles ha aprovat

per aquest any 2009 un pressupost

de 23 milions d'euros, 8 milions dels

quals per a inversions. Algunes de les

inversions més destacades són el nou

Centre de tecnificació esportiva de la

Farga, la nova escola bressol,

l'arranjament de l'entrada sud de

Banyoles o la rehabilitació del Museu

Arqueològic.

El pressupost està condicionat pels

difícils moments actuals que també

provoquen una important baixada

d'ingressos al consistori banyolí. Per

tant, també s'han abaixat la majoria de

partides, excepte les socials, que es mantenen respecte

les de l'any passat. Tothom s'ha hagut d'estrènyer el

cinturó tal i com ho demostra el fet que s'han congelat

els sous dels alts càrrecs polítics del consistori.

El pressupost de l'Ajuntament s'ha aprovat amb els

vots a favor de l'equip de govern, format per CiU i

PSC, l'abstenció d'Esquerra i el vot en contra d'ICV-

IB-EPM.

Conveni amb empreses per la Unitat
d'Escolarització Compartida (UEC)

S'ha firmat un conveni de col·laboració entre

l'Ajuntament de Banyoles i les empreses Motos Camps,

Auto Ronda, Alumilux, Auto Taller La Farga, Taller 25,

Taller Borrell i Motos 2 Temps. Amb els alumnes de

la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) es porta-

ran a terme les activitats de coneixement prelaboral

i el seu funcionament. Els convenis tenen vigència

durant el període del curs escolar, amb la possibilitat

de prorrogar-los.

De l'aula d'acollida al centre acollidor, eix
temàtic: el Marroc

Aquest projecte pretén apropar la comunitat educativa

la cultura del Marroc, fomentar el sentiment d'un projecte

comú a partir d'un centre d'interès i potenciar la idea

de centre acollidor a partir del coneixement de noves

cultures. Les activitats són diverses: tallers, cursos de

formació als docents, cinefòrums, xerrades als centres...

Des de l'inici d'aquest curs ja s'han realitzat diverses

activitats, entre elles el curs d'introducció al “darbukka”

Can Quim del Rec i el Camp de futbol vell tindran una millora substancial durant
aquest any 2009

Hisenda



Participació ciutadana

El Sr. Josep M. Mateu ha rebut la Medalla d’Or de la ciutat. / Foto: Joan Agustí
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Promoció econòmica, turisme i comerç

diferents oficis tradicionals com forjador, teixidor,
pintor, cisteller, bufador de vidre, remeier, pessebrista,
decorador, i terrissaire, amb l'ànim d'acostar-se al
gran públic i donar a conèixer els seus treballs.

Paral·lelament es va celebrar el Mercat Tradicional de
Nadal que comptava amb tot tipus de parades
d'articles nadalencs i on es va servir el brou preparat
pel Grup Gastronòmic.

Els darrers dies del mes, la plaça de les Rodes va
acollir la Fira del Dibuix i la Pintura, on van participar
una quarantena d'artistes. També hi va haver pallassos

i tallers per als nens i nenes, i una xocolatada popular.

Josep Maria Mateu rep la medalla d'or de la ciutat

El 20 de desembre en una Sala d'actes de l'Ajuntament de Banyoles plena de gom a gom el consistori banyolí

va entregar la medalla d'or de la ciutat de Banyoles a Josep Maria Mateu. Mateu va néixer el 1916 i és el dotzè

banyolí que rep aquesta distinció. L'Ajuntament ha valorat la seva tasca de fotògraf de la societat banyolina

durant bona part del segle XX.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Un Nadal ple d'activitats

Enguany la nostra ciutat ha comptat amb ple

d'activitats per aquestes passades festes de Nadal;

des del Mercat Tradicional de Nadal i la Mostra

d'Artesans fins la Fira de Dibuix i la Pintura.

La Mostra d'Artesans, ubicada a la Plaça Major, va

comptar amb unes 85 parades, on destacaven els

artesans de les comarques gironines. En el marc de

la Fira també es van organitzar tallers participatius

com el de ceràmica, joieria, manualitats o decoració.

Així mateix la fira va comptar amb la demostració de



Molts banyolins i banyolines van visitar el mercat tradicional de Nadal i la mostra d’artesans

COMERÇ

El Firestoc augmenta les visites en un
10%

La valoració de la 12a edició del Firestoc, per part de

l'àrea de Comerç de l'Ajuntament ha estat positiva,

així com el grau de satisfacció dels expositors en

general també ha estat bo. Enguany han visitat la fira

unes 13.000 persones, un 10% més que l'any passat.

L'agent local d'igualtat de Banyoles i
Porqueres inicia el seu pla de treball amb
un nou Servei d'Assessorament per a la
Igualtat (SAI)

A final de desembre, l'alcalde de Banyoles, Miquel

Noguer, la diputada de Mercat de Treball de la Dipu-

tació de Girona, Magda Casamitjana, i l'alcalde de

Porqueres, Salvador Ros, van presentat el projecte

per incorporar un agent local d'igualtat a Banyoles i

Porqueres, fruit d'un conveni signat amb la Diputació

de Girona.

El projecte innovador de l'agent d'igualtat a Banyoles

i Porqueres té marcades tres línies d'actuació. En

primer lloc, es promouran accions que fomentin la

igualtat d'oportunitats entre homes i dones a les

empreses públiques i privades. En segon lloc, es pretén

augmentar l'ocupació i l'ocupabilitat de les dones i la

qualitat del treball. I la tercera actuació serà portar

a termes accions que fomentin les noves formes

d'organització del temps al Pla de l'Estany, per per-

metre la conciliació de la vida familiar, personal i

laboral.

Tanmateix, la principal novetat és la creació del Servei

d'Assessorament per a la Igualtat (SAI). Aquesta acció

queda englobada dins la primera línia d’actuació,

referent al foment de la igualtat d'oportunitats entre

homes i dones a les empreses. Aquest servei, dirigit

a totes les empreses del Pla de l'Estany, oferirà infor-

mació i assessorament jurídic a les empreses en ma-

tèria d'igualtat d'oportunitats, assessorament per

elaborar un pla d'igualtat a l'empresa, informació

sobre subvencions i recursos per implementar la igual-

tat d'oportunitats a l'empresa...
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Cloenda del Taller d’Ocupació
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Tal i com va explicar la regidora de Promoció econòmica,

Joana Vilà, “des de l'Ajuntament estem satisfets per

dos motius. D'una banda, satisfets per la participació

de tots els expositors que any rere any col·laboren i

fan possible la nostra fira. I de l’altra, perquè, malgrat

que les expectatives eren incertes, la valoració

econòmica a nivell de vendes ha resultat satisfactòria,

fet que reafirma que Firestoc és una fira comercial

consolidada a la nostra comarca i a les comarques

veïnes”.

TREBALL I OCUPACIÓ

Acaba la segona edició del Taller
d'Ocupació

Un total de vuit dones en situació d'atur i majors de

25 anys s'han format com a auxiliars en geriatria i

ajuda a domicili gràcies a la segona edició del Taller

d'Ocupació. El Taller l'han organitzat conjuntament

l'Ajuntament de Banyoles i el Servei d'Ocupació de

Catalunya durant dotze mesos. Les alumnes han fet

pràctiques professionals a diferents centres de Ban-

yoles i del Pla de l'Estany.

L'Ajuntament de Banyoles inicia el progra-
ma “Prepara't” per facilitar l'ocupació de
les persones en situació d'atur

Des de el Servei d'Ocupació Municipal (SOM) de

l'Ajuntament de Banyoles s'han iniciat una nova sèrie

d'accions destinades a optimitzar els resultats en la

recerca de feina: el “Prepara't”. El “Prepara't” consta

d'una sèrie de monogràfics mensuals, a càrrec del

personal tècnic del SOM, que facilitaran pautes per

afrontar aquest mal moment que estem vivint en el

mercat laboral. Aquests monogràfics es realitzaran

el darrer divendres de cada mes i estaran a l'abast de

tothom qui vulgui optimitzar els seus recursos laborals

i ampliar la seva ocupabilitat.

Aquestes sessions es realitzaran del gener al desembre,

seguint el calendari escolar de gener a juny i reprenent

les edicions al setembre. A l'estiu es farà una edició

especial per als Instituts d'Ensenyament Secundari

titulada “La recerca de feina a l'estiu”.

TURISME

“Les llegendes de Banyoles”, l'activitat
amb més èxit

L'Àrea de Promoció econòmica i Turisme de l'Ajuntament

de Banyoles, durant el 2008, va oferir activitats per a

tot tipus de públics: cada setmana una proposta diferent

per a gaudir de l'entorn natural i cultural.

Un total de 1.342 persones van participar a les activi-

tats, un 87% més que l'any 2007. (vegeu taula 1)

Els mesos de més afluència de visitants a la nostra

ciutat han estat els d'estiu. El mes d'agost es situa en

primer lloc amb un 62% del total dels assistents, el

juliol amb un 7% i, Setmana Santa, se situa en tercer

lloc amb un 9%, un 1% més de participants que el mes

de setembre, malgrat que també s'ha constatat un

increment de visites durant els ponts o caps de set-

mana llargs.

L'èxit de l'any 2008 fa evident la necessitat i voluntat

d'organitzar per a aquest any activitats per a tots els

públics, que començaran per Setmana Santa i acabaran

al desembre.

1342 100%

20
0

8

Les Llegendes de Banyoles

Matins verds en família

Monestir de Sant Esteve i arxiu comarcal del Pla de l'Estany

De l'estany al bosc de les Estunes

Banyoles Medieval

De l'estany al Barri Vell

L'espai natural de l'estany de Banyoles

Vil·la romana de Vilauba

Descoberta de l'espai d'interpretació de l'estany i de l'entorn natural

Rutes literàries

424

186

177

137

114

97

81

53

37

36

32%

14%

13%

10%

8%

7%

6%

4%

3%

3%

Taula 1



Inauguració de l’exposició “Un segle de motociclisme esportiu a Catalunya” organitzada per l’Obra Social “la Caixa”
amb la col·laboració de l’Ajuntament

competicions d'ara. La mostra va reunir 117 fotografies

i 5 reproduccions de cartells d'època. Posteriorment

el Museu Darder va incorporar cinc motocicletes anti-

gues pertanyents al col·leccionista de Fontcoberta

Rafel Planes.

45 propostes a l'Ateneu de Banyoles de
gener a març

Al nou Auditori de l'Ateneu s'han programat tretze

activitats. A l'Ateneu Bar s'han  previst deu activitats

(quatre actuacions musicals, quatre documentals, una

xerrada i una gimcana popular), totes amb l'entrada
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Programació d'arts escèniques a Banyoles
per al primer trimestre del 2009

La programació inclou nou actuacions de teatre i

dansa al Teatre Municipal de Banyoles. El llibret de la

programació continua amb la segona edició de la

fotonovel·la de la Ramoneta. Tanmateix, la programació

del llibret s'ha dividit en relació a edicions anteriors

ja que, després de la inauguració de l'Auditori de

l'Ateneu, aquest altre equipament cultural municipal

presenta a part la seva programació juntament amb

totes les activitats de l'Ateneu.

Les entrades es poden comprar anticipadament a

l'Oficina de Turisme de Cal Moliner, a la plaça Major,

de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i de 4 a 2/4

de 8 de la tarda, i els dissabtes de 10 a 2 del matí i de

4 a 8 de la tarda. També es poden comprar a les ofi-

cines de Caixa Catalunya o al Tel.Entrada de Caixa

Catalunya. Per fomentar l'assistència es continuen

aplicant diferents descomptes.

Exposició “Un segle de motociclisme
esportiu a Catalunya” al Museu Darder

Montesa, Bultaco, Ossa, Derbi… Són noms mítics per

a tots els afeccionats a les curses. L'exposició “Un

segle de motociclisme esportiu a Catalunya”, organit-

zada per l'Obra Social “la Caixa” amb la col·laboració

de l'Ajuntament de Banyoles, va oferir una visió de

conjunt des de la primera cursa, el 1906, fins a les

El Teatre Municipal de Banyoles i l’Ateneu ofereixen
una àmplia oferta cultural



Signatura del patrocini entre l’Ajuntament i Gas Natural pel patrocini d’(A)phònica
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gratuïta. D’altra banda, la vessant formativa ha ad-

quirit protagonisme amb la realització de la Setmana

de l'Ateneu, cinc cursos, les audicions de l'Escola

Municipal de Música i el Taller de Música de Banyoles

i un concert de la Jove Orquestra de Banyoles de

l'EMMB.

L'Aula de Teatre de Banyoles organitza el
curs “Flashmob. Proposta 3.1”

Les accions sorpresa “flash_mob” s'han estès com la

pólvora arreu del món provocant el desconcert i

l'estupefacció entre els vianants. Aquest és el tema

del taller de l'Aula de Teatre de Banyoles. El Col·lectiu

d'Acció Immediata (CAI) vol crear un grup que impulsi

aquest tipus d'accions d'impacte que no s'anuncien

prèviament i que estan obertes a la participació de

tothom.

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany
destina 12.000 euros anuals a la Biblioteca
Pública de Banyoles fins al 2011

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany i l'Ajuntament

de Banyoles han firmat un conveni de col·laboració

pel qual el Consell Comarcal del Pla de l'Estany es

compromet a destinar 12.000 euros anuals per ajudar

al finançament de la Biblioteca Pública de Banyoles.

El conveni té vigència fins al 2011.

Amb la firma d'aquest conveni s'uneixen esforços per

garantir el correcte funcionament de la Biblioteca

Central Comarcal de Banyoles que té la doble funció

de biblioteca comarcal i municipal, segons estableix

el Mapa de Lectura Pública de Catalunya. Així doncs,

des del Consell Comarcal i des de l'Ajuntament de

Banyoles es valora molt positivament la signatura

d'aquest conveni per tal de poder donar un millor

servei a tots els ciutadans de la comarca.

Gas Natural patrocina la 6a edició del
Festival de la Veu (A)phònica

L'Ajuntament de Banyoles i Gas Natural han signat un

conveni perquè la companyia energètica patrocini

aquest any la 6a edició del Festival de la Veu

(A)phònica. L'edició d'enguany es celebrarà entre els

dies 24 i 28 de juny i apostarà, com cada any, per una

programació de qualitat amb la veu com a fil conductor.

Els pastorets de Banyoles al Teatre
Municipal

Els pastorets de Banyoles van tornar per les festes

nadalenques al Teatre Municipal. La direcció va anar

càrrec de Joan Solana i va comptar amb la participació

del Cor de Teatre. Les representacions de Els pastorets

de Banyoles estan basades en un text de Josep Navarro

Santaeulàlia, Joan Solana i Xavier Xargay.
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Un del projectes de l'Ajuntament de Banyoles contemplat
dins del Pla d'Inversió Local de l'Estat, és un equipament
d'arts escèniques. Aquest és un objectiu llargament reivindicat
pel nostre grup i una de les propostes del programa electoral.

La creació de l'Aula de Teatre l'any 1995 va suposar un
important pas per a la consolidació de les arts escèniques
a Banyoles. Complementant la tradició teatral de Banyoles,
s'iniciava una formació que al llarg d'aquests anys ha anat
creixent, excepte un parell d'anys en què la falta d'un espai
adequat va fer trontollar l'aula.

En aquest mandat, s'hauran pogut concloure, a nivell
d'equipaments, dos dels projectes més ambiciosos i
importants per a la ciutat, especialment per als més joves,
iniciats per la Plataforma Progressista: l'escola de música i
l'aula de teatre. Però la construcció de l'espai d'arts escèniques
és un final, el del peregrinatge de l'aula per diferents llocs
de la ciutat, i també un inici, el del creixement que podrà
experimentar aquest ensenyament municipal amb més cursos
i mes diversificats, (dansa, circ, etc.). Serà també un lloc
perquè assagin les companyies banyolines i un espai per
rebre altres companyies i poder intercanviar coneixements
i experiències. Un espai de creació i d'investigació. Però
serà, sobretot,  un lloc on molts del nostres joves podran
expressar la seva creativitat, en l'àmbit de les arts escèniques.
I al'hora un puntal per potenciar la indústria cultural i teatral
de Banyoles, perquè aquesta esdevingui una marca de
referència.

La puja d’un 4’5% dels impostos és una
bona notícia
Amb aquest títol tan contundent es justificava
l'equip de Govern anunciant que la pujada
d'impostos per l'any 2009 es situaria 0,18 punts
per sota de l'IPC interanual. Això es deia el mes
d'octubre en el ple de les ordenances. Ara que
sabem que l'IPC interanual s'ha situat en el 1,6%
el mes de desembre, l'argument d'apujar els
impostos una mica per sota de l'augment del cost
de la vida pel 2009, s'ha enfonsat. I és que mentre
els impostos que pagarem aquest 2009 a
l'Ajuntament pujaran una mitjana d'un 4,5% , el
sou de la majoria de contribuents s'apujaran poc
més d'1% o es mantindran congelats.

Des d'ERC entenem que les previsions de CiU-
PSC s'han desfet en dos mesos, i cal una nova
orientació en l'aspecte contributiu. Per això, en el
Ple del mes de gener vam demanar que
s'engeguessin mecanismes per esmorteir aquesta
pujada exagerada dels impostos, en un moment
tan delicat per a les famílies i empreses, per
permetre una flexibilització puntual de la pressió
fiscal mentre duri la crisi i aplicar mesures al llarg
de l'any per tal de pal·liar aquesta desviació; tot
plegat després d'haver perdut l'oportunitat
d'utilitzar les ordenances com una eina més per
combatre la recessió.

Pressupost inconvenient
Ja tenim el pressupost del 2009! En combinació amb les
ordenances en vigor, formen un tàndem demolidor per a
la ciutat. Recordem que les ordenances, que regulen el que
l'Ajuntament cobrarà en concepte d'impostos municipals
i taxes, van ser augmentades més del 4,5%, quan la inflació
prevista se situa per sota del 2%. Sembla que el Govern
Municipal no hagi entès que, si la crisi colpeix la ciutadania,
la gent no pot fer-se càrrec dels pagaments dels impostos
i la recaptació real disminueix. Així, l'informe d'Intervenció
del 2008, preveia augmentar més d'un 4,5% la recaptació,
mentre que la realitat ha estat una disminució del 14%,
durant tot l'any.

El Govern somia ara recaptar més d'un 10 per cent per
sobre dels ingressos reals d'enguany, i ha previst efectuar
unes despeses  que no ens podrem permetre, i que, encara
pitjor, no cobriran l'augment de necessitats socials que la
crisi seguirà generant. La raó: que s'ha congelat, precisament,
el pressupost destinat a Benestar Social i reduït el suport
a les entitats.

Davant d'aquest enfocament erroni i insolidari, el nostre
grup municipal havia proposat una retallada dràstica en tot
un seguit de despeses que originen escassos beneficis a la
gent: representació dels alts càrrecs, “indemnitzacions” als
membres del Govern Municipal, reducció del nombre de
regidors del Govern que tenen dedicació exclusiva,
replantejament del Consorci Esportiu de l'Estany i del Centre
de Tecnificació Esportiva... L'estalvi (un 12% per sota de la
despesa prevista) hauria alliberat recursos per als sectors
més necessitats de la ciutadania. No ens han fet cap cas.

Anàlisi de les finances municipals:
http://www.iniciativa.cat/domains/plaestany/news/15808

Pel progrés i avenç de la ciutat
Tothom en parla i és una evidència que en l'actualitat
Catalunya i el món pateixen una greu crisi econòmica.
Una crisi que, a banda dels problemes socials i
empresarials que està generant, també repercuteix en
l'administració pública. La baixada d'ingressos fruit del
decreixement de l'activitat econòmica suposa un munt
de limitacions per als municipis.

Malgrat tot, el Govern de la ciutat de Banyoles s'ha
acollit al Fons Estatal d'Inversió Local que deixarà a
Banyoles 3 milions d'euros i 77 llocs de treball, que es
convertiran en equipaments i millores de la ciutat com
la nova nau de la brigada municipal, la millora en
carrers, arranjament del cementiri i els seus accessos,
etc.

Tanmateix i com veiem en cada butlletí municipal,
l'ajuntament no perd pistonada en demanar subvencions
a totes les administracions per tal de tirar endavant els
projectes que hi ha damunt la taula, així com buscar
patrocinadors per aquells esdeveniments esportius i
culturals que dinamitzen la nostra ciutat.

Des de Convergència i Unió de Banyoles aplaudim
la gestió de govern per tal d'aconseguir recursos
econòmics per tal de seguir endavant amb el progrés i
millora de la nostra ciutat.
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Comunicació

El web de l'Ajuntament de Banyoles compta
amb un nou espai per a blocs

A finals de gener el regidor de Comunicació, Lluís

Butinyà, i el regidor d'Educació, Jordi Congost, varen

presentar el nou espai per als blocs dels àmbits i

projectes de l'Ajuntament de Banyoles. Per accedir-

hi s'ha de clicar l'enllaç de la pàgina principal de

www.banyoles.cat o entrar a www.blocs.banyoles.cat

El primer bloc, que ja està en funcionament, és el del

Pla Educatiu d'Entorn, i el nou espai per a blocs està

preparat per poder-ne allotjar més, com el de l'àrea

d'Esports. Amb aquest bloc el Pla podrà explicar què

és, què implica i recollir totes les activitats, com el

projecte Rossinyol. A més, els visitants podran fer

comentaris a cada notícia.
El regidor de Comunicació, Lluís Butinyà, i el regidor
d’Educació, Jordi Congost, van presentar el nou espai per
blocs i el bloc del Pla educatiu d’entorn

Via pública

Es renoven totes les òptiques dels semàfors
de Banyoles

Banyoles ha canviat totes les òptiques de tots els

semàfors de la ciutat, que sumen en total 406 òptiques.

Aquesta actuació ha comptat amb una important ajuda

de l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la

Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

L'Instituto ha concedit a l'Ajuntament de Banyoles un

ajut en forma de material, és a dir, de totes les òptiques

dels semàfors de la ciutat. L'Ajuntament de Banyoles

s'ha encarregat d'instal·lar-les, una execució que ha

costat uns 12.000 euros.

Els suports dels semàfors s'han mantingut, per tant,

la millora ha afectat només les òptiques. A Banyoles

hi ha actualment nou cruïlles amb semàfors, amb 194

unitats semafòriques on trobem les 406 òptiques que

han passat a ser LED. Cada òptica està formada per

múltiples LEDS.

El sistema LED és més eficient i garanteix més segu-

retat per als conductors que circulin per Banyoles ja

que són visibles a més distància i en condicions

meteorològiques adverses.

L'Ajuntament de Banyoles millora diferents
carrers de la ciutat

L'Ajuntament de Banyoles va millorar durant la segona

setmana de desembre petites parts de diferents carrers

de la ciutat. En aquesta ocasió es van arranjar els clots

Banyoles ha renovat totes les 406 òptiques de tots
els semàfors de la ciutat, que ara són LED

11
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jocs ha costat uns 18.000 euros. Cal destacar que el

consistori banyolí va renovar fa pocs mesos el paviment

de la plaça Pau Casals.

L'Ajuntament de Banyoles vol que la zona
del costat del pavelló de la Draga s'integri
al parc

L'Ajuntament de Banyoles ha instal·lat unes pilones

al costat del pavelló de la Draga per impedir als vehicles

anar més enllà dels aparcaments pavimentats.

L'objectiu és preservar el parc de la Draga i que els

banyolins i banyolines puguin gaudir d'aquest espai

del parc tot evitant que hi aparquin els automòbils.

Tanmateix, com que les pilones són retràctils, s'hi

podrà aparcar només en casos que s’hi facin activitats

amb molta afluència de gent.

del carrer Formiga amb el carrer Pere Alsius, l'entrada

de Can Puig, el camí de la Creu d'en Trull i l'entrada

del camí cap a Mas Usall. També s'ha actuat per reas-

faltar una part del carrer Guerriller Frigola, del qual

s’ha eliminat els clots, i s’ha tapat els clots del carrer

Joan XXIII i del carrer Colom, on al mateix temps s'ha

reasfaltat una part del carrer. El carrer Muralla s'ha

millorat íntegrament amb especial atenció al reasfal-

tatge d'una rasa entre els carrers Girona i Estricadors,

i el de tot l'encreuament entre el carrer Muralla i el

carrer Estricadors. Les actuacions han costat uns

14.000 euros.

Netegen la riera Canaleta

La riera Canaleta, que travessa de punta a punta la

ciutat de Banyoles, ja es va netejar a final de 2007,

però el govern municipal creu que s'ha de netejar

anualment. La neteja es fa desbrossant i tallant la

vegetació al llit de la riera i als marges. La primera

fase de la neteja es va començar pels barris de Mas

Palau i Canaleta. Aquesta actuació ajudarà a reduir

els problemes dels veïns en cas de fortes pluges i a

millorar la salubritat de la riera.

La plaça Pau Casals incorpora un nou espai
infantil amb jocs

L'Ajuntament de Banyoles ha instal·lat un nou espai

infantil d'uns 70 metres quadrats a la plaça Pau Casals.

El terra és de sauló compactat, s'ha senyalitzat la zona

i l'espai compta amb un cuc de fusta, perquè els nens

i nenes puguin jugar en grup, i tres jocs amb molles

individuals. L'adequació de l'espai i la instal·lació dels

El regidor de Via Pública, Lluís Costabella, comprovant la neteja de la riera Canaleta a l’alçada de Mas Palau

El nou espai infantil de la plaça Pau Casals de Banyoles



Els reis i els patges van ser molt ben rebuts pels nens i nenes de Banyoles
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Festes

Acció social

Els nens i nenes reben amb alegria els
Reis d'Orient

Els Reis d'Orient van estar acampats durant tot el dia

a la muralla, on van iniciar la cavalcada a Banyoles,

que va recórrer diversos carrers de la ciutat fins a

davant de l'Ajuntament. Tant a la muralla com davant

de l'Ajuntament es van poder veure espectacles amb

llums i música. A la plaça de les Rodes hi va haver una

xocolatada.

Per potenciar la proximitat en el repartiment de cara-

mels als nens i nenes hi havia més caramel·lers que

van repartir aproximadament una tona de caramels,

aquest any sense gluten.

La festa de Sant Antoni Abat de Banyoles
va reunir més de 200 cavalls

El 18 de gener més de 200 cavalls van participar a la

tradicional cercavila per Banyoles organitzada pel Club

Hípic de la comarca del Pla de l'Estany. Els cavalls de

tota mena i els carruatges van sortir en cercavila del

passeig Dalmau i van voltar per la ciutat fins a arribar

a l'església de Santa Maria.

Miquel Noguer, president del nou Consorci
d'Acció Social de Catalunya

La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Cap-

devila, va presidir a Banyoles la presentació del Con-

sorci d'Acció Social de Catalunya (CASC). Aquest nou

organisme, impulsat per diferents consorcis de benes-

tar social de les comarques de Girona amb el suport

del Departament, vol servir com a instrument de co-

ordinació dels ens locals per millorar la prestació dels

serveis socials. A l'acte de presentació hi van assistir

la consellera, l'alcalde de Banyoles i president del

CASC, Miquel Noguer, i representants de “la Caixa” i

 de l'Obra Social “la Caixa”.

El CASC el constitueixen inicialment els consorcis

d'Acció Social de la Garrotxa, Pla de l'Estany-Banyoles

i Gironès-Salt. En el futur podrà ampliar-se amb la

incorporació de nous consorcis, diputacions o entitats

privades sense ànim de lucre d'arreu de Catalunya.

El Consorci neix per donar resposta als reptes que els

ens locals tenen plantejats arran de l'aprovació de la

Llei de serveis socials i la Llei de la dependència.

L'organisme coordinarà la feina dels municipis per

millorar la prestació dels serveis, tindrà funcions de

consultoria i assessorament, potenciarà i proposarà

la construcció de noves infraestructures socials,

n'assumirà la gestió i promourà la innovació

tecnològica en els serveis socials.



Foto de grup de la presentació a Banyoles del Consorci d’Acció Social de Catalunya
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Barris

Tal i com es va comentar en el butlletí de l'edició

passada, l'Ajuntament de Banyoles ha signat amb el

Departament de Treball i el Servei d'Ocupació de

Catalunya el conveni “Treball als barris”, per a actua-

cions paral·leles al Pla de Barris de la Farga. Entre

d'altres actuacions que inclou aquest conveni hi ha

el Projecte d'agents cívics al barri de la Farga.

El fet que el barri de la Farga sigui el barri de Banyoles

que concentra un percentatge més elevat de població

immigrada d'orígens diversos, fa que convisquin di-

El Consorci de Benestar Social Pla de
l'Estany-Banyoles organitza la 2a Jornada
de treball en clau d'inclusió

En el marc del Pla local d'inclusió social, el Consorci

de Benestar Social Pla de l'Estany-Banyoles va orga-

nitzar la 2a Jornada de treball en clau d'inclusió

dirigida al personal tècnic i entitats del Pla de l'Estany

vinculats amb la inclusió social. Durant la sessió es

va presentar la “Guia de recursos per la inclusió del

Pla de l'Estany” i el diagnòstic d'aproximació a la

realitat social de la ciutat de Banyoles i de la comarca.

Dinar de Nadal del Casal de la Gent Gran
de Banyoles

Cada any el Casal de la Gent Gran de Banyoles va

organitzar el dinar de Nadal i en aquesta edició en van

fer dos a causa de la gran participació. Com cada any,

el dinar organitzat amb motiu de les festes nadalenques

va comptar amb la presència de l'alcalde, Miquel No-

guer, el primer tinent d'alcalde, Jordi Bosch Lleó i la

regidora d'Acció Social i Participació Ciutadana, Nani

Ribas.

verses cultures en un espai reduït i que tots els petits

problemes de convivència es vegin agreujats per les

concepcions de civisme, neteja i funcionament que té

cadascuna de les persones que viuen al barri, implícites

en la seva pròpia cultura d'origen.

L'objectiu principal del projecte és informar, sensibili-

tzar i difondre actituds cíviques per tal de fomentar

accions de bona convivència i respecte entre la ciuta-

dania, així com el bon ús del mobiliari urbà dels espais

públics en general.



Esports
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Les dues noves agents cíviques

Des de l'1 de gener les dues agents cíviques que desen-

volupen aquest projecte estan a la Farga per tal de

millorar la convivència i el respecte envers l'espai

públic.

Els principals temes en els quals les agents cívics

incideixen són:

• Respecte pels horaris comercials establerts per Llei.

• Potenciació de la recollida selectiva.

• Respecte pel mobiliari urbà.

• Cotxes mal aparcats (passos de vianants, carril

bicicleta, voreres, etc.).

• Recollida, transmissió, seguiment i resposta de

queixes i peticions.

• Conductes incíviques a la via pública en general.

• Abandonament de vehicles a la via pública.

• Pintades a la via pública o al mobiliari urbà.

Tot i que les agents cíviques no tenen cap mena de

capacitat sancionadora, en aquells casos en els quals

detectin infraccions greus de les ordenances munici-

pals traslladaran la infracció a la Policia Local perquè

actuï en el seu defecte.

Oficina Local i Comarcal d'Habitatge de
Banyoles

L'Oficina d'Habitatge Local i Comarcal de Banyoles

és un servei que té com a finalitat aproximar els

serveis d'informació i atenció ciutadana i també la

gestió de diverses prestacions i línies d'ajuts relacio-

nades amb l'habitatge.

Aquesta Oficina cobreix els onze municipis del Pla de

l'Estany i té la seu a Banyoles.

Les funcions de l'Oficina d'Habitatge són:

• Habitatge en general i lloguer

• Xarxa de Mediació Social

• Ajuts per a l'accés a l'habitatge protegit

• Ajuts per a la rehabilitació d'habitatges

• Ajuts per al pagament dels lloguers

– Ajuts personalitzats a l'allotjament (per deute)

– Lloguer just

– Renda Bàsica d'Emancipació

• Condicions d'habitabilitat dels habitatges

Ajudes que es poden sol·licitar actualment:

Ajuda a la Renda Bàsica d'Emancipació

Ajut per al lloguer del Ministeri d’Habitatge per al

pagament del lloguer de l'habitatge habitual durant

un màxim de 4 anys o fins que el beneficiari compleixi

els 30 anys.

• Destinataris: joves d'entre 22 i 30 anys

• Quantitat de l'ajut: 210 euros mensuals

• Condicions per a l'accés a l'ajut:

– Disposar d'una font regular d'ingressos que no

superi els 22.000 euros bruts anuals.

– Ser titular del contracte d'arrendament del pis

– No ser propietaris d'un habitatge

– Altres requisits en funció de la situació personal

de cada sol·licitant

La resta d'ajuts no es poden sol·licitar perquè la

convocatòria està tancada. En properes edicions del

butlletí us anirem informant de l'obertura de les

convocatòries.

Per a més informació:
Oficina Local i Comarcal d'Habitatge de Banyoles
Pg. Indústria, 25
Tel.: 972 58 48 16
A/e: habitatge@ajbanyoles.org

L'Ajuntament de Banyoles i Aigua de Sant
Aniol firmen un conveni pel foment
d'activitats culturals, socials i esportives
a Banyoles

El passat 27 de gener l'alcalde de Banyoles, Miquel

Noguer i el gerent d'Aigua de Sant Aniol, Carles Negre,

han firmat el conveni de col·laboració per al foment

d'activitats culturals, socials i esportives a la ciutat

de Banyoles.

Aigua de Sant Aniol s'ha compromès a aportar de

manera gratuïta i anual dos palets d'aigua de 0,5 litres

per al Festival de la Veu - (A)phònica i 28 palets d'aigua

de 1,5 litres per als esdeveniments esportius (esport

de base) i socials que promogui el consistori banyolí.

La vigència d'aquest conveni serà de 3 anys, fins al

2011, prorrogable. L'ajuda que proporciona Aigua de

Sant Aniol s'ha quantificat aproximadament entre uns

15.000 i 20.000 euros.
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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
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

I EN EL PROPER NÚMERO...

S’ha constituït el Consorci esportiu de l’estany de BanyolesAigua de Sant Aniol col·laborarà en activitats culturals, socials
i esportives a Banyoles

Es constitueix el Consorci Esportiu de
l'Estany de Banyoles

El passat 29 de desembre es va constituir el Consorci

Esportiu de l'Estany de Banyoles amb la presència de

l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer; el president del

Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Jordi Xargay; el

diputat d'Esports de la Diputació de Girona, Narcís

Casassa; el president de la Federació Espanyola de

Rem, Fernando Climent; el president de la Federació

Catalana de Rem, Miquel Rutllant; i el president del

Club Natació Banyoles, Àngel Dutras. Anteriorment,

en el plenari municipal del 31 de març de 2008,

l'Ajuntament de Banyoles va aprovar els estatuts del

Consorci.

El Consorci Esportiu de l'Estany de Banyoles gestionarà

l'ús i l'explotació del camp de regates, així com el man-

teniment i la conservació de l'esmentat camp de regates

i la gestió d'altres activitats i competicions esportives

que es puguin disputar a l'estany de Banyoles.

El Carnestoltes, el seguiment de les 5 obres del Fons Estatal d'Inversió Local, el nou servei
de creació d'empreses...
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