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Butlletí municipal

Benvolguts banyolins i banyolines,

06
Enguany la nostra ciutat s'està convertint més
que mai en una vertadera destinació turística
esportiva. És absolutament innegable la valuosa
aportació que fan els nostres conciutadans i les
nostres entitats al món de l'esport.

En aquests mesos hem viscut moments únics
plens de reconeixements: unes visites encorat-
jadores, l'organització de grans esdeveniments
esportius, el premi de la base esportista local
i, com no, la celebració de multitud de proves
que fomenten la pràctica esportiva entre els
banyolins i banyolines, així com els impregna de
valors tradicionalment vinculats a la competició
i l'esport, com el treball en equip, l'esportivitat
i l'afany de superació.

Som a les portes de celebrar la Copa del Món de
Rem de 2009, que reunirà a la nostra ciutat els
millors esportistes d'aquesta disciplina, competint
en un camp de regates i enclavament natural de
reconegut prestigi dins el món del rem.

D'altra banda, fa pocs dies, la gent de Banyoles
vam poder ser testimonis d'un fet insòlit, pel
qual cada un de nosaltres s'ha de sentir molt
orgullós. El Club Natació Banyoles va ser distingit
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Amb la col·laboració de la
Diputació de Girona

amb la placa de plata de la Reial Ordre del Mèrit
Esportiu que va ser lliurat al seu president,
Àngel Dutras.

Però cal tenir en compte que cap d'aquestes
dues fites hagués estat possible sense el reco-
neixement als esportistes locals, que es va
portar a terme a principis d'aquest mes en el
marc de la Festa de l'Esport Banyolí, a la gespa
del Club Natació Banyoles. En aquest esdeveni-
ment, a banda de reconèixer els ascensos i fites
assolides pels esportistes locals de totes les
disciplines, es van lliurar dos premis amb un
contingut especial. D'una banda, el piragüista
Albert Corominas va ser distingit com a espor-
tista de l'any i, de l'altra, Antoni Oliva va rebre
el premi Forjador de l'Esport banyolí per la seva
dedicació al món dels escacs. Els dos premiats
han estat escollits per una comissió formada
per representats dels clubs esportius locals, fet
que demostra que l'esport premia l'esport.

Ara ja només em resta convidar-vos a tots a
gaudir d'aquests tres dies plens de competicions
i emocions de la Copa del Món de Rem, així com
felicitar tots els esportistes banyolins per
l'esforç, la superació i l'entrega a l'esport local.

Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles
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Subvencions

Títol Import Departament

Urbanisme

Projectes locals del Fons Estatal
d'Inversió Local

Ja han començat les obres dels 5 projectes finançats

pel Fons Estatal d'Inversió Local: les millores al cemen-

tiri municipal, el carrer Sant Mer, l'Espai Jove a l'annex

de Can Quim del Rec, el nou local de la brigada i dipòsit

de vehicles i el nou espai per a les arts escèniques. El

cost d'aquestes inversions és de 3.088.622 euros.

Aquestes obres permetran palpar una millora a la

ciutat en els propers mesos. Per exemple, el cementiri

es modernitzarà significativament. Ja estava previst

fer-hi millores però després de rebre l'ajuda del Fons

Estatal d'Inversió Local el projecte serà encara més

ambiciós. Concretament, s'instal·laran càmeres de

seguretat als dos accessos del cementiri per evitar

bretolades, s'adequaran els accessos, es renovarà la

caseta-magatzem dels operaris, es refarà el sostre de

l'edifici que hi ha a la part inferior del recinte,

s'instal·larà una tanca a tot el perímetre, es renovaran

els serveis d'aigua i llum, s'instal·laran dos portals

amb un temporitzador que estaran oberts durant el

dia però permetran que a la nit el recinte quedi tancat,

s'arranjaran els terraplens i els sostres de diversos

nínxols i es construiran uns lavabos.

Noves dependències del consistori

Per millorar el servei que el consistori ha d'oferir als

banyolins i banyolines, els Serveis Territorials de

l'Ajuntament de Banyoles s'han traslladat al passeig

de la Indústria número 19. Des de mitjan març ja s'atén

els ciutadans en aquest edifici annex a l'actual edifici

consistorial, per a temes d'Urbanisme, Medi Ambient,

Oficina de barris i Oficina d'habitatge.

Museu Arqueològic 226.000,00 Ministeri de Cultura

Construcció del centre d'arts escèniques i multimèdia,
aula de teatre "La Factoria" 1.018.993,49 Fons Estatal d'Inversió Local

Construcció de l'edifici polivalent destinat a serveis socials,
joventut i oci al c/ Canat 499.944,19 Fons Estatal d'Inversió Local

Construcció de la nova nau de la brigada municipal 590.939,73 Fons Estatal d'Inversió Local

Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients
a l'enllumenat exterior existent 32.827,14 Institut Català d'Energia

Edició llibre Banyoles, la ciutat de l'estany 8.000,00 Diputació de Girona

(a)phònica 2008 23.727,73 Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya

Setmana del Medi i fira Econatur 5.000,00 Diputació de Girona

Fons documental per a biblioteques municipals 12.000,00 Diputació de Girona

Projectes Innovadors 2008-2009 12.250,00 Servei d'Ocupació de Catalunya

Centre de Tecnificació i Formació Esportiva La Farga 350.000,00 Consell Superior d'Esports

2a  Fase de l'Ateneu - Centre Municipal d'Estudis Musicals 50.000,00 FEDER, UE

Projecte del pavelló polivalent (plurianual 2009-2010) 200.000,00 Diputació de Girona

(a)phònica 2009 40.000,00 Diputació de Girona

Noves dependències dels Serveis Territorials de l'Ajuntament de Banyoles
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Homenatge a l'exalcalde de Banyoles Llorenç Busquets. / Foto: Pere Duran

cràtics. A l'acte hi van assistir la majoria del centenar

de regidors que ha tingut l'Ajuntament de Banyoles

durant aquests 30 anys. Després dels parlaments de

l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i del director

general d'Administració Local, Carles Bassaganya,

l'alcalde va lliurar a tots els regidors un diploma. La

commemoració va acabar amb una fotografia de tots

els regidors i regidores.

El passat 4 d'abril l'Ajuntament de Banyoles
va homenatjar l'exalcalde de la població
Llorenç Busquets

Concretament, el consistori va voler homenatjar-lo

posant el seu nom a un nou passatge de la ciutat, el

que uneix el carrer de la Sardana amb el carrer Canat

pel costat del rec Major. Durant l'acte es va descobrir

la placa amb el nou nom del passatge.

Llorenç Busquets i Malagelada va néixer a Banyoles

el 1905. El gener de 1938 va ser nomenat alcalde de

Banyoles i el març de 1939, amb la ciutat ja ocupada

pels franquistes, el van detenir. Posteriorment, en el

consell de guerra del 15 d'abril de 1939 el van condem-

nar a mort, i el 12 de maig va ser afusellat.

L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde de

Banyoles, Miquel Noguer; del director general

d'Administració Local, Carles Bassaganya; de regidors

del consistori banyolí; del fill de l'exalcalde, i de fami-

liars, que van agrair aquest acte en honor i reconeixe-

ment a Llorenç Busquets.

Banyoles commemora el 30è aniversari
d'ajuntaments democràtics

El mateix dissabte 4 d'abril, després de l'homenatge

a Llorenç Busquets, l'Ajuntament de Banyoles va or-

ganitzar al Teatre Municipal un acte institucional per

commemorar el 30è aniversari d'ajuntaments demo-

Tots els regidors i regidores de l'Ajuntament de Banyoles dels últims 30 anys que van asistir a l'acte. / Foto: Pere Duran



no autoritzats, entre d'altres, han sumat un total de

237 durant el 2008, quan el 2007 eren 191. Unes dades

que segons ha manifestat l'alcalde de Banyoles, Miquel

Noguer, “en incivisme anem pitjor i hi incidirem de

forma molt especial”.

La nova furgoneta de la
Policia Local de Banyoles
tindrà un ús polivalent

La nova furgoneta servirà per

patrullar per la ciutat i al mateix

temps per poder transportar

material per diferents actua-

cions o controls policials. El nou

vehicle és un Renault Kangoo i

ha costat uns 17.000 euros.

Aquesta furgoneta s'uneix a la

resta de vehicles de la Policia

Local: tres escúters, un 4x4, dos

turismes i dues bicicletes. La

seguretat ciutadana és un dret

dels banyolins i banyolines i una

prioritat per l'equip de govern

municipal.
La Junta local de seguretat explicant les dades policials a Banyoles
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Seguretat ciutadana

Es redueix en un 30% les multes de tràn-
sit el 2008

El passat 6 de març, l'alcalde de Banyoles, Miquel

Noguer, va presentar les dades policials de Banyoles

de l'any 2008 acompanyat del regidor de Governació,

Lluís Costabella; el sotsinspector dels Mossos

d'Esquadra i cap de la comissaria del Pla de l'Estany,

Albert Mendoza; l'inspector en cap de la Policia Local

de Banyoles, Gregori Martínez; el sotscap de la comis-

saria del Pla de l'Estany, Ismael Bonache, i el sergent

de la Policia Local, Joan Figueras.

Una de les dades més destacades és que durant el

2008 s'han disminuït un 30% les denúncies de trànsit,

el 2008 se'n van posar 4.879 i el 2007 van ser 7.078.

A la zona blava i verda s'han posat 5.011 multes, i el

2007 quan no hi havia zona verda i la zona blava era

inferior se'n van posar 4.377. Tanmateix, per les dife-

rents situacions entre els dos anys aquestes dades

no són comparables.

Les actes de denúncia que inclouen temes de sorolls,

defecacions de gossos a la via pública, grafits a llocs

Comunicació

Nou reglament dels mitjans de comunica-
ció municipals

L'Ajuntament de Banyoles ha aprovat el reglament

que regula la participació dels grups municipals als

mitjans de comunicació municipals. El nou reglament

afecta els taulers d'anuncis, el butlletí municipal,

l'Agenda d'activitats, Ràdio Banyoles i la pàgina web

municipal banyoles.cat. El document, que s'ha redactat

amb el consens de tots els grups municipals, estableix

i regula la participació que han de tenir els grups

municipals en aquests òrgans de difusió i informació

municipal.

La Policia Local té una nova furgoneta
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L'Ajuntament de Banyoles tala uns 40
arbres del passeig de Mossèn Constans
per les molèsties que ocasionaven

Els arbres i les seves arrels s'han arrencat ja que

ocasionaven múltiples molèsties perquè  les arrels

sobresortien a la via pública i a les cases veïnes. Els

arbres estaven plantats al passeig de Mossèn Constans

entre el carrer de la Sardana i el passeig de la Puda.

La tala s'ha fet aprofitant les obres de remodelació

del carril bici i el voral des de l'estany fins al passeig

de la Puda. En un futur està previst replantar nous

arbres més idonis i amb unes arrels més petites.

L'Ajuntament de Banyoles fa millores a
Can Puig

L'actuació més important s'ha fet a l'encreuament

entre la carretera de Vilavenut i el carrer del Bosc on

s'ha posat una nova reixa per desguassar l'aigua i s'ha

refet la illeta que delimita aquest encreuament per

millorar substancialment la imatge de l'entrada al

barri. A més, s'ha reasfaltat tot el voltant de

l'encreuament.

L'Ajuntament de Banyoles il·luminarà el
passatge de Pere Alsius

El passatge de Pere Alsius se situa entre el carrer de

Pere Alsius, el carrer de la Formiga i el passeig de

Mossèn Lluís Constans. En aquest passatge de la ciutat

s'hi han instal·lat 5 punts d'enllumenat públic. Ante-

riorment només hi havia un sol punt de llum, bastant

antic, que no garantia la il·luminació d'aquest espai

la qual cosa provocava les lògiques molèsties als veïns.

Milloren el terra de sauló de la plaça de
les Rodes i de l'aparcament del carrer de
la Sardana

A la popular plaça de les Rodes s'ha millorat el sòl
El pàrquing del carrer Sardana després de la millora

aportant-t'hi sauló nou i compactant-lo i anivellant-

lo. L'espai necessitava aquesta actuació per millorar

la comoditat dels usuaris i evitar la creació de basses

en dies de pluja. L'altre espai on s'ha actuat és

l'aparcament situat al carrer de la Sardana, a davant

de La Solana, on també  s'ha anivellat i compactat el

terra de sauló. El cost de les dues actuacions ha estat

de 6.200 euros.

Amplien l'entrada a la plaça de Perpinyà

L'entrada i sortida amb vehicle a la plaça de Perpinyà

de Banyoles només es pot fer per l'avinguda dels

Països Catalans i fins ara resultava bastant complicada

ja que era molt estreta. Per millorar-hi la circulació

s'ha decidit prescindir de la vorera que se situava en

paral·lel al jardí de la  plaça i que era molt poc usada

pels ciutadans. Per altra banda, també s'ha arranjat

la vorera de l'avinguda dels Països Catalans des de la

mateixa plaça de Perpinyà fins al carrer d'Àngel

Guimerà.

Accedir a la plaça Perpinyà és ara més fàcil



L'Ajuntament potencia la contractació de desocupats
de Banyoles i comarca

B
an

yo
le

s 
In

fo
rm

ac
ió

06

M
ai

g
 d

e
l 2

0
0

9

L'Ajuntament de Banyoles ha tancat l'exercici del 2008

amb un superàvit d'uns 18.000 euros. Preveient la

difícil situació econòmica, el 2007 es va fer una reserva

de 500.000 euros, la qual cosa ha fet possible que

aquest any s'hagi tancat amb superàvit.

Per altra banda, el consistori banyolí preveu estalviar-

se uns 130.000 euros anuals en lloguers gràcies als

projectes que s'estan executant a Banyoles, finançats

pel Fons Estatal d'Inversió Local. Tres de les cinc

inversions previstes consistiran en construir equipa-

ments de titularitat municipal que substituiran locals

de lloguer. Concretament es tracta de l'Espai Jove a

l'annex de Can Quim del Rec, el nou espai per a les

arts escèniques i el nou local de la brigada i el dipòsit

de vehicles.

Hisenda

L'Ajuntament de Banyoles facilita la con-
tractació de desocupats de Banyoles i del
Pla de l'Estany

Un dels requisits de la licitació de les obres del Fons

Estatal d'Inversió Local (FEIL) a Banyoles era contrac-

tar obligatòriament persones en situació d'atur i per

tant inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Tanmateix, en el cas de Banyoles també era obligatori

que estiguessin inscrites al Servei d'Ocupació Munici-

pal (SOM). De fet, de les pliques es valorarava, entre

d'altres aspectes, que la gent desocupada a contractar

fos de Banyoles o del Pla de l'Estany.

Banyoles - Espai Empresa, el nou servei
de creació d'empreses

El nou servei Banyoles- Espai Empresa ofereix als

emprenedors informació, orientació i assessorament

sobre la idea de negoci, la confecció del pla d'empresa

i l'assessorament sobre la forma jurídica més adient.

També informen a persones amb inquietuds empre-

sarials sobre ajuts i subvencions, orienten per buscar

fonts de finançament, organitzen accions formatives

i fan el seguiment tècnic dels processos de consolidació

de les empreses creades. El servei va destinat a em-

preses amb menys d'un any de vida o a les que tenen

més d'un any però que volen créixer.

Taller de proactivitat: I ara... què faig?

El 13 de març l'àrea de Promoció Econòmica va pro-

gramar una nova activitat destinada a totes aquelles

persones en situació d'atur o aquelles que tot i estar

treballant tenen inquietud per explorar les diferents

alternatives del mercat laboral. En primer lloc es va

parlar de la situació d'atur i les seves característiques,

després es va debatre sobre l'autoconeixement per-

sonal i seguidament es van oferir estratègies per

afrontar aquest moment de recerca d'ocupació.

Nova acció formativa del Prepara't:
L'entrevista de feina: avança't a
l'entrevistador

Aquesta va ser la tercera acció d'una sèrie de mono-

gràfics que s'imparteixen des del gener del 2009 i on

es tracten temes relacionats amb la recerca de feina

des d'una visió innovadora i adaptada al moment

actual. En aquesta sessió es van oferir estratègies

d'autoconeixement i comunicació per tal de poder

avançar-nos a les preguntes que hem d'afrontar en

una entrevista laboral.

Treball

El alumnes i la ponent del “Taller de proactivitat: I ara.. què faig?”



El cartell del carnestoltes d'enguany amb l'autora, Anna Sardà,
i el regidor de Festes, Jordi Bosch Batlle

Festes

Carnestoltes 2009

El cap de setmana del 20 i 21 de febrer es va celebrar

una nova edició del Carnestoltes de Banyoles, carregat

d'activitats i de novetats. La Rua de versots, la nova

proposta L'escenari boig, actuacions musicals, el car-

nestoltes infantil i el carnestoltes nit van ser les acti-

vitats més destacades. En aquesta edició cal destacar

el servei de bus nocturn gratuït de les 2 a les 6 de la

matinada que unia el pavelló de la Draga amb la zona

de barraques i el concurs de disfresses.

Setmana Santa i 60è aniversari del
Manípul de Manaies de Banyoles

Com cada any es va celebrar la tradicional processó

de la Mare de Déu dels Dolors. En aquesta edició va

aplegar 126 manaies i com a novetat, i en motiu del

60è aniversari, el Manípul va estrenar 94 vestits ver-

mells. Els actes previs a la processó van començar el

cap de setmana anterior amb la desfilada d'uns 250

manaies i estaferms de Banyoles, Mieres i Besalú en

commemoració al 60è aniversari del Manípul banyolí.

Sant Jordi

En un dia molt assolellat, molta gent es va acostar a

la plaça Major de Banyoles per celebrar la diada de

Sant Jordi. A la plaça hi havia més de trenta parades

on tothom va poder trobar els llibres i les roses.

Convenis amb les entitats

L'Ajuntament de Banyoles continua donant suport a

les entitats de l'àrea de Festes i per aquest motiu van

firmar conveni amb: l'Associació Colla Gegantera de

Banyoles, el Manípul de Manaies de Banyoles, la fun-

dació privada El Foment, l'associació La Porta Verda,

l'associació Tenim Poca Feina, l'Associació de Pesse-

bristes de Banyoles, l'Associació de Veïns de Can Puig

i l'Agrupació d'Entitats Culturals de Banyoles. El total

de diners dels convenis amb les entitats de festes és

de 118.000 euros, amb un  decens  respecte l'any

passat.
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Per Sant Jordi la plaça Major va ser el centre de la celebració a la ciutat



Entitats que van signar els convenis de Cultura i Festes amb l'Ajuntament

Banyoles. Les pel·lícules projectades tindran com a

comú denominador la dona, sigui per la temàtica del

film o perquè la direcció ha anat a càrrec d'una dona.

Tant l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Banyoles

com l'Ateneu de la Dona han mostrat la seva satisfacció

per aquest conveni que dóna forma a una proposta

cultural que assoleix el doble objectiu de treballar en

la unitat i solidaritat de les dones i tornar a Banyoles

l'exhibició cinematogràfica.

Remodelació de la sala d'història i de la
botiga del museu arqueològic

A principis de març es va poder gaudir de la jornada

de portes obertes al Museu Arqueològic, que en aques-

ta ocasió comportava dues novetats per als visitants.

D'una banda, la remodelació de la sala d'història i, de

l'altra, la nova botiga.

Amb la sala d'història del Museu Arqueològic reno-

vada s'ha aconseguit un discurs més lineal i

cronològic. S'han millorat les vitrines i, pel que fa a

la il·luminació, s'han substituït els fluorescents pels

LED. En aquest sentit s'ha aprofitat per incorporar

eines de ferro de l'època ibèrica, peces noves de la

Vilauba o els fons romans d'Ermedàs. Les actuacions

han costat 17.000 , pagats entre la Diputació de

Girona (14.000 ) i l'Ajuntament (3.000 ). Són unes

millores que, per a la regidora de Cultura, Núria Ca-

rreras, “no trenquen l'estètica del Museu”.

Cultura
B

an
yo

le
s 

In
fo

rm
ac

ió
M

ai
g

 d
e

l 2
0

0
9

L'Ajuntament de Banyoles i l'Ateneu Obert
de la Dona signen un conveni

A mitjan març, l'Ajuntament de Banyoles i l'Ateneu

Obert de la Dona han signat un conveni de col·laboració

per a l'organització, difusió i realització d'un cicle de

cinema de gènere anual a l'Auditori de l'Ateneu de

08

La regidora de Cultura, Núria Carreras, al Museu Arqueològic
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Amb màniga curta, finalista dels premis
Visual de disseny editorial

El llibre Amb màniga curta, pel Pla de l'Estany amb

samarreta ha estat finalista de la sisena edició dels

premis Visual de disseny de llibres en la categoria de

llibre institucional promocional. Editat per l'Ajuntament

de Banyoles i dissenyat per Nifava, Miquel Amela i

Oriol Piferrer, el llibre és un recull del material de

l'exposició homònima exhibida entre l'octubre i el

desembre de 2005 a la llotja el Tint de Banyoles.

Amb l'objectiu de mostrar moltes de les samarretes

que s'han dissenyat, portat, lluït, embrutit i suat al

llarg dels anys a la comarca del Pla de l'Estany,

l'exposició va recopilar més de 300 peces de roba.

La música i la imatge protagonistes de la
Setmana de l'Ateneu de Banyoles, amb
trenta activitats musicals gratuïtes

Tallers, cursos, actuacions i audicions són algunes de

les activitats que es van poder realitzar durant la

Setmana de l'Ateneu, una iniciativa que any rere any

pretén trencar la dinàmica del curs, complementar

els ensenyaments musicals dels alumnes de l'Escola

Municipal de Música i del Taller de Música de Banyoles

i obrir les activitats a tota la població interessada en

la música.

Signatura de convenis amb les entitats
culturals

En l'àmbit cultural, el consistori ha firmat els convenis

amb el Taller de Música de Banyoles, l'Agrupació Coral

Veus de l'Estany, l'associació Cor de Teatre, l'associació

Amazigh, el grup musical Toukha Leminanou, el grup

vocal Les Síxters, l'associació cultural marroquina

Arrahma, els Amics dels Museus de Banyoles, el Centre

d'Estudis Comarcals, l'Associació per la promoció de

l'espectacle infantil i juvenil a Banyoles, el Centre

Excursionista de Banyoles i les Joventuts Musicals de

Banyoles. L'acte va comptar amb la presència de la

regidora de Cultura, Núria Carreras, i el total de diners

dels convenis de Cultura sumen uns 103.000 euros i,

per tant, es manté respecte de l'any passat.

Millores a la Biblioteca Central Comarcal
de Banyoles

En els darrers mesos s'han dut a terme diverses mi-

llores a la Biblioteca Pública de Banyoles. Concreta-

ment, s'han canviat tots els ordinadors que estan a

disposició dels usuaris, s'han reparat diversos desper-

fectes de l'escala i s'han posat bandes antilliscants als

escalons. D'altra banda, en l'apartat de personal, en

el pressupost del 2009 s'han contemplat les places

de director/a de la biblioteca i de tercer/a auxiliar.

La programació del Pla-B per al març i l'abril d'aquest

2009 va incloure 11 activitats. El Pla-B conté la progra-

mació estable d'activitats adreçades als joves i

l'impulsa la regidoria de Joventut de l'Ajuntament de

Banyoles. Una de les novetats d'aquesta edició va ser

que el llibret de difusió de les activitats va passar a

ser un tríptic i que se'n va potenciar un disseny més

dinàmic.

Però, a més de la programació estable, es continua

amb el suport a les entitats de joventut. Concretament

es van firmar dos convenis per un total d'uns 21.000

euros, mantenint la mateixa quantitat de l'any passat,

amb l'Associació Musical Projecte Sonora i la Coordi-

nadora de Lleure del Pla de l'Estany.

Joventut

Les dues entitats de joventut firmant el conveni amb l'alcalde, Miquel
Noguer, amb la presència del regidor de Joventut, Lluís Butinyà

Medi ambient

Durant les últimes setmanes, l'Ajuntament de Banyoles

ha podat diferents arbres seguint la planificació de

manteniment de l'arbrat urbà, molt característic de

la ciutat. Les podes d'alçada es fan amb el suport

d'una plataforma articulada amb cistella.

D'altra banda, s'han fet podes de seguretat al front

d'Estany, al parc de la Draga, a la zona del Club Natació

Banyoles i als Banys Vells. S'han eliminat les branques

seques de tots els plàtans i s'ha reduït la capçada de

32 exemplars seguint el Pla d'Actuació dels Plàtans

de Banyoles i Passeig Dalmau fet per Josep Selga.



Un projecte per Europa, un projecte per Catalunya
Les eleccions al Parlament Europeu mai s'han viscut
amb proximitat per part de la ciutadania. Mai les hem
entès com una verdadera eina per al progrés ciutadà.
Però res més lluny de la realitat d'Europa.

Ramon Tremosa i la gent de Convergència i Unió
lluiten per una Catalunya a Europa. Lluiten per
incrementar la presència i fortalesa dels Països Catalans
a Brussel·les; lluiten perquè els països que, des de fa
anys, en som membres no quedem desafavorits davant
dels nous socis de la Unió. Lluiten perquè, amb la suma
d'esforços de tots els països, Catalunya segueixi
prosperant, avançant cap a la modernitat.

La Unió Europea va néixer amb uns objectius i amb
unes regles del joc. Avui, amb 27 membres, moltes de
les seves premisses inicials han perdut força i cal veure
com s'avançarà. Però Catalunya ha d'estar present en
aquesta evolució. Cal deixar-hi la petjada de la nostra
gent, dels desitjos de la nostra terra i especialment de la
nostra identitat, a la vegada que cal seguir rebent de la
solidaritat europea, per fer possible un desenvolupament
digne del s. XXI amb un fort caràcter identitari.

Cal ajudar a reconstruir el projecte d'Europa amb els
sentiments i la identitat catalana. Per això cal votar a les
properes eleccions del 7 de juny. Ara és el moment de
Ramon Tremosa i Convergència i Unió. Vota!

Grups municipals
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Planificar és una de les grans tasques a l'hora de governar.
Aquest concepte, tot i la insistència del nostre grup, no
sembla que acabi d'interessar a l'equip de govern de
CiU i el PSC. Els dos grups municipals que menys
propostes i menys concretes van fer en els seus progra-
mes electorals va ser qui va acabar governant i això a
la llarga s'acaba notant.

El problema però va més enllà. En alguns casos el
govern municipal es veu obligat a planificar, cosa que
desconeix. És el cas per exemple del Pla Local de
Joventut 2008-2012 que la Generalitat de Catalunya
exigeix a tots els ajuntaments que pretenen rebre ajudes
en les seves polítiques pel jovent. Fa un any es va
aprovar aquest Pla elaborat externament sota unes
premisses polítiques inexistents. En aquell moment el
grup d'Esquerra va criticar la manca de participació
dels joves en el procés d'elaboració però també la
impossibilitat de que totes aquelles propostes tan
formalment exposades arribessin enlloc. Deixant de
banda l'oportunisme del Pla Zapatero no s'ha tirat
endavant cap projecten nou ni de participació dels
joves, ni de cohesió social, ni de potenciació de
l'autonomia dels joves.

Davant d'un cas com aquest ens lamentem sobretot
de la manca de criteri en matèria de joventut de l'equip
de govern però també i més profundament de la
incapacitat de gestió, ajudes estatals apart, dels pocs
àmbits que l'ajuntament s'ha vist obligat a planificar.

El pla director del pla de l'estany: 25 anys de futur?
ICV-Independents de Banyoles hem presentat al·legacions
al Pla Director. Tot i algun encert, com proposar treure
les indústries molestes de la ciutat, conté coses molt
perjudicials per al futur del territori i de la gent de la
comarca.

Un exemple: intenta demostrar, amb dades errònies,
que és impossible un tramvia Banyoles-Cornellà, i llavors
fa impossible un tramvia Banyoles-Girona, no reservant
espai per al seu traçat. Però el futur del transport de la
nostra comarca està en un tramvia Banyoles-Girona (o,
fins i tot, Olot-Banyoles-Girona), menys consumidor
d'energia i recursos i més net. La nostra al·legació demostra
que amb els 2.611 usuaris que tindría, aquest tramvia
Banyoles-Girona seria econòmicament possible: cobriria
els costos d'explotació i bona part de l'amortització,
estalviant l'emissió de 2.348 Tm de CO2. Lamentablement,
per al nostre Govern Municipal, ”el tema no és prioritari”.

També hem al·legat que dóna per desaparegudes les
hortes de Banyoles i en el seu lloc, habitatges. Però les
hortes, nascudes fa 1.100 anys, es resisteixen a morir!
Tan sols perque un Pla Urbanístic de fa vint-i-cinc anys
ho deia, s'han de donar per perdudes? Doncs, no! Un
Ple Municipal va aprovar una Agenda 21 que preveia
un Pla Especial de Protecció, i la Plataforma en defensa
de les hortes va recollir, en el seu dia, 700 signatures de
persones i 20 d'entitats!

I, finalment, hem al·legat que el Pla no ajuda en res a
la delimitació del futur Parc Natural i oblida la protecció
de la capçalera del riu Terri. Res d'això és prioritari per
al Govern Municipal.

Maneres de fer

Davant d'una possible queixa, cada cop més, s'utilitzen
els mitjans de comunicació com a interlocutors per
intentar resoldre el que és o podria arribar a ser un
problema.

A vegades, però, l'eficàcia passa per altres camins
que el sentit comú ens diu que són més fàcils.
Tanmateix, és cert que tothom utilitza les eines que
creu més oportunes.

Un cop dit això, ens alegrem que la Comissió de
Patrimoni de la Generalitat hagi donat llum verda als
talussos de terra del carril bici de l'Estany, que en
permet una entrega lògica amb el pas de vianants.
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Xarxa de Mediació Social, cessió
d'habitatges

Una de les funcions de l'Oficina Local i Comarcal

d'Habitatge de Banyoles és la gestió dels pisos des-

ocupats per tal que puguin ser llogats a un preu mo-

derat. Aquest fet beneficia el propietari, garantint-li

una renda per l'habitatge, i el llogater,  que pot arrendar

a un preu assequible.

Els avantatges per al propietari són el cobrament del

lloguer durant 5 anys a partir de la signatura del

contracte amb el llogater sempre i quan hi hagi con-

tracte de lloguer vigent; assegurança gratuïta durant

tot el període, aquesta assegurança proporciona al

propietari ajudes a fons perdut per rehabilitar el pis,

i gestió tramitada per l'Oficina d'Habitatge sense cap

tipus de cost.

Per poder accedir a aquests serveis els habitatges

Habitatge

han de complir  dos requisits: d'una banda que disposi

de cèdula d'habitabilitat i d'altra, que l'habitatge sigui

del mercat lliure.

Amb aquest servei el llogater pot obtenir un lloguer

de fins a un 30% per sota del preu de mercat, asses-

sorament sobre l'arrendament durant la seva vigència

i el pagament d'un mes de fiança. Però cal tenir en

compte que per poder gaudir d'aquest servei, els

llogaters han de complir un seguit de requisits, com

tenir uns ingressos anuals ponderats per unitat de

convivència iguals o inferiors a 5'5 vegades l'IPREM

(indicador públic de renda d'efectes múltiples, que

serveix de referència per al càlcul dels ajuts); no

tenir cap habitatge en propietat, cap dels membres

de la unitat de convivència, a l'Estat Espanyol, i poder

demostrar ingressos regulars encara que provinguin

de rendes diferents a les del treball (pensions, sub-

sidis, etc.).

Turisme

Les oficines de turisme de Banyoles van
atendre 34.237 consultes durant el 2008

Durant l'any 2008 les oficines de turisme de Banyoles

van atendre un total de 34.237 consultes, un 5% menys

que el 2007, quan es van registrar 35.863 sol·licituds.

A l'Oficina de Turisme de l'Estany es van atendre

24.428 consultes i a l'Oficina de Turisme de Cal Moliner

un total de 9.810 sol·licituds. Els principals usuaris

dels serveis d'informació turística de Banyoles van

ser catalans (el 61% del total d'usuaris).

Activitats del 2009 per conèixer l'entorn
patrimonial i natural

L'Ajuntament de Banyoles ha programat les activitats

de descoberta de l'entorn natural i patrimonial d'aquest

2009: més d'onze activitats per a promocionar els

recursos turístics més importants. Els estanyols, els

recs, el monestir de Sant Esteve, l'església de Santa

Maria dels Turers, la muralla o la plaça Major, són

només alguns dels espais que s'inclouen a les activitats

d'enguany. A més, per promocionar aquestes i altres

activitats, l'àrea de Promoció Econòmica i Turisme té

presència a la coneguda xarxa social Facebook amb

el nom de Turisme Banyoles.

Banyoles i la seva gastronomia protago-
nistes a la cadena de televisió italiana 7
Gold

El dissabte dia 14 de març un equip de la televisió

privada italiana d'àmbit estatal 7 Gold va venir a Ban-

yoles a gravar imatges de la ciutat i especialment de

l'estany per al programa d'aquesta cadena titulat

Sapori d'autore. Aquest programa relaciona la gastro-

nomia i el territori. Així doncs, també van parlar amb

el Grup Gastronòmic del Pla de l'Estany.

III Jornada de turisme i esport

El dimarts 21 d'abril l'Ajuntament de Banyoles va

organitzar la III Jornada de turisme i esport, que

enguany es va centrar en l'adaptació de l'oferta

gastronòmica al turisme esportiu. L'objectiu principal

de la jornada va ser donar a conèixer les oportunitats

de negoci que pot generar el turisme esportiu a les

empreses que ofereixen serveis de restauració i oferir-

los les eines necessàries per adaptar el producte i

donar-lo a conèixer al públic objectiu.

Banyoles a la televisió italiana 7 Gold

11
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Promoció económica

Jornades gastronòmiques

El Grup Gastronòmic del Pla de l'Estany organitza quatre

activitats dins del Pla d'accions de l'entitat per aquest

2009. Les jornades gastronòmiques que han organitzat

durant el últims anys han rebut una forta embranzida

aquest any. La primera de les quatre jornades es va

celebrar del 3 al 13 d'abril i es va titular Bacallà x Set-

mana Santa. També s'ha programat la cinquena edició

del Juny Gastronòmic, les Jornades Gastronòmiques

de la Carbassa i l'All i El Pla(tillo) de l'Estany.

Nova guia d'allotjaments a la comarca

L'Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del

Pla de l'Estany han editat una guia d'allotjaments de

la comarca. Concretament hi podem trobar 82 allot-

jaments, entre hotels, albergs, càmpings o cases de

turisme rural. Se n'han editat uns 4.000 exemplars.

Convenis amb les associacions de
comerciants

Precisament per dinamitzar i donar suport a les enti-

tats que fomenten la promoció econòmica a Banyoles,

el consistori ha firmat els convenis anuals amb les

associacions de comerciants ACB, Barri Vell i la Farga,

l'Associació Fira Sant Martirià i el Grup Gastronòmic

del Pla de l'Estany. L'import total del convenis suma

43.000 euros, per tant es manté la quantitat total

respecte a l'any passat tot i que aquest any el consistori

ha reduït el pressupost.

Mobilitat

Les obres que s'estan fent els últims mesos a Banyoles

ajuden a millorar la ciutat, però és important minimi-

tzar al màxim les inevitables molèsties. En el cas de

les obres del carrer de Sant Mer s'ha canviat la circu-

lació de carrers adjacents per garantir una bona cir-

culació pel barri de la Vila Olímpica.

Aquest 1 i 2 d'abril una unitat mòbil va
permetre efectuar a Banyoles la nova ITV
per a ciclomotors

Els passats 1 i 2 d'abril es va poder efectuar a Banyoles

la ITV obligatòria per a ciclomotors de dues rodes ja

que es va desplaçar a la capital del Pla de l'Estany una

unitat mòbil per fer aquesta inspecció periòdica

obligatòria que marca la nova normativa.

El regidor de Governació i Mobilitat, Lluís Costabella,

i el director de la ITV de Vilamalla, Guillem de Ciurana,

varen visitar la unitat mòbil. Costabella va explicar, en

referència a la possibilitat d'efectuar la revisió a Ban-

yoles, que “evitem desplaçaments als banyolins i ban-

yolines. A més, tenir el ciclomotor revisat és una se-

guretat per als usuaris”.

La ITV pels ciclomotors es va poder passar a Banyoles.
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Barris
Campanya per fomentar la recollida de
residus al barri de la Farga

L'Ajuntament, a través de les dues agents cíviques,

ha engegat al barri de la Farga una campanya per

fomentar la recollida selectiva dels residus a la llar.

Aquesta campanya consisteix en el repartiment d'un

díptic informatiu juntament amb un paquet format

per tres bosses per a la separació dels residus de

paper, dels de vidre i dels envasos.

Aquesta campanya està inclosa en el Projecte de Rehabi-

litació Integral del barri de la Farga i té com a objectius:

• sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de

reduir, reutilitzar i reciclar els residus domèstics

• recordar als veïns i veïnes de la Farga el model de

recollida selectiva que existeix, així com els serveis de

deixalleria, deixalleria mòbil i recollida de trastos vells

• Millorar les condicions de l'espai públic i l'entorn,

com a condició per millorar la qualitat de vida

Coincidint amb l'inici de la campanya s'ha revisat i

ampliat el nombre de contenidors de recollida selectiva

al barri, per tal de facilitar la recollida.

Alejandro Rover, president del Rotary Club Banyoles,
lliurant els 500  al consistori

d'hivern. Hi van participar 63 comerços i, durant tot

el dia, unes 12.000 persones van acostar-se a la plaça

Major i als carrers adjacents per mirar i comprar a les

Gangues al carrer.

38ºa edició de les Gangues al carrer

Amb la 38a edició de les Gangues al carrer de Banyo-

les, organitzada per l'Associació de Comerciants de

Banyoles i Comarca (ACB), van finalitzar les rebaixes

Comerç

Acció social

L'Ajuntament de Banyoles rep 500 euros
del Rotary Club Banyoles pel pis social

El passat 16 de març la regidora d'Acció Social, Nani

Ribas, va rebre de mans d'Alejandro Rover, president

del Rotary Club Banyoles, un xec per valor de 500 

destinat a l'Ajuntament de Banyoles. Aquest donatiu

tindrà com a finalitat la compra de mobiliari per al pis

d'urgència social de Banyoles. Aquest pis social s'usa

quan l'Ajuntament valora que una persona o una família

necessiten viure-hi temporalment com a conseqüència

de problemes socials greus, com casos de violència

de gènere o de persones sense sostre.

Signatura de convenis amb les entitats
socials

El passat 1 d'abril, l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer,

acompanyat de la regidora d'Acció social, Nani Ribas,

va firmar els convenis amb les entitats d'Acció social:

la Fundació Oncolliga Girona, delegació de Banyoles,

Lliga Catalana d'Ajuda al Malalt de Càncer, l'Associació

Casal de la Gent Gran i  l'Associació Gironina de Sords.

Educació

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va firmar els

convenis d'Educació amb els IES Josep Brugulat, Pla

de l'Estany i Pere Alsius. També es va signar un conveni

pel 50è aniversari del CEIP Baldiri Reixac. D'altra banda,

al final del març es va obrir el període de preinscripcions

als centres d'educació infantil, primària i secundària

obligatòria del Pla de l'Estany, per al curs 2009-2010.

La llista definitiva d'alumnes admesos es farà pública

el juny. Del 4 al 15 de maig es van fer les preinscripcions

per a l'escola bressol municipal La Balca.



Ángel Maria Villar va visitar Banyoles
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Ángel María Villar visita l'espai del futur
complex esportiu del Camp de Futbol Vell
de Banyoles

El 17 d'abril el president de la Federació Espanyola de

Futbol, Ángel María Villar, va visitar Banyoles. Després

de ser rebut per l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer,

va visitar l'Ajuntament, on va firmar al llibre d'honor

de la ciutat. Seguidament, Villar, Noguer, altres regidors

de l'Ajuntament i els tres presidents dels clubs de

futbol de Banyoles, acompanyats de diverses autori-

tats, com Joan Antoni Samaranch, es van desplaçar

fins al Camp de Futbol Vell de Banyoles.

Noguer va explicar que “des de l'Ajuntament hem

d'ajudar els clubs en formació i en instal·lacions i en

aquest espai complim les dues coses”. Cal recordar

que el novembre del 2008 el president de la Federació

Catalana de Futbol (FCF), Ricard Campoy, i l'alcalde

van firmar el conveni pel qual s'instal·larà gespa arti-

ficial i es milloraran les instal·lacions del Camp de

Futbol Vell. La FCF aportarà 700.000 euros provinents

de la Federació Espanyola de Futbol, segons el conveni

amb el Consell Superior d'Esports per a la inversió

en instal·lacions esportives.

Ivan Álvarez guanya la prova internacional
de BTT de Banyoles

Ivan Álvarez en categoria masculina i Marga Fullana

en la femenina es van imposar a la prova internacional

de BTT de Banyoles. Hi van participar 650 corredors,

en una competició que integrava la segona prova del

Superprestigi Massi - Open d'Espanya i la primera

jornada de la Copa Catalana Internacional. El bon

temps i la vistositat de l'espectacle van fer acostar

una multitud d'aficionats a Banyoles.

XVII Campionat d'hivern de taekwondo
ciutat de Banyoles

El 28 de febrer, al pavelló poliesportiu de la Draga de

Banyoles, es va celebrar el XVII Campionat d'Hivern

de Taekwondo Ciutat de Banyoles. Enguany la novetat

va ser la incorporació a la competició dels protectors

electrònics i de quatre tatamis (pistes). També cal

destacar que es va arribar a la xifra rècord de 190

inscrits. Pel que fa a la participació dels esportistes

Èxit de públic i d'espectacle de la prova internacional de BTT
de Banyoles que es va presentar a l'Ajuntament
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del gimnàs Jan-Su de Banyoles, Adam Porxas i Joan

Ricart van guanyar la medalla de plata mentre que

Josep Planella, Boulaye Diarra, Moussa Diarra i Violeta

Juanmiquel van aconseguir la medalla de bronze en

les seves respectives categories.

Artur Roig i Maria Carme Auñon guanyen
la 15a Mitja Marató del Pla de l'Estany a
Banyoles

El diumenge dia 1 de març un total de 933 esportistes

van participar a Banyoles a la 15a Mitja Marató del

Pla de l'Estany i a la 2a Volta Popular a l'Estany.

Concretament, 721 ho van fer a la mitja marató i 212

a la volta popular. Amb aquesta participació es va

registrar un nou rècord que va batre el de l'any 1998,

quan a la 4a edició es va aconseguir una participació

de 677 atletes.

Nova temporada de piragüisme amb
l'Albert Corominas com a piragüista més
destacat de la ciutat

El piragüisme, tal i com va explicar el regidor d'Esports,

Jordi Congost, és un esport molt singular i tradicional

de Banyoles. El piragüista Albert Corominas va agrair

el suport dels patrocinadors i va destacar que, entre

les moltes proves que afrontarà aquest 2009, hi haurà

la Copa del Món de Caiac de Mar a Dubai.

Mundo Deportivo, “la Caixa” i Renault
amb la Copa del Món de Rem Banyoles
2009

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el director de

Mundo Deportivo, Santiago Nolla, van signar dos con-

venis per impulsar la Copa del Món de Rem Banyoles

2009 i per fomentar activitats esportives a Banyoles.

Mundo Deportivo serà el diari oficial de les proves

esportives que se celebren a Banyoles.

A mitjans de març l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer,

i el director general de “la Caixa”, Joan Maria Nin,

van signar un conveni que suposava un ajut econòmic

de 30.000  per a l'organització de la Copa del Món

de Rem i 10.000  pel Campionat d'Espanya de

Piragüisme, que se celebrarà a Banyoles. D'altra banda,

l'alcalde i el representant de Renault Banyoles, Albert

Solés, van firmar un altre conveni de col·laboració

perquè Renault sigui el patrocinador dels cotxes ofi-

cials de la Copa del Món de Rem.

El Club Natació Banyoles guardonat amb
la “Placa de plata” del Reial Ordre del
Mèrit Esportiu

El Club Natació Banyoles va ser la primera entitat

esportiva gironina que rep aquest guardó. Aquesta

condecoració, creada l'any 1982 pel Consell Superior

d'Esports premia tant les persones com les entitats

que s'han distingit per la seva activitat esportiva. Van

acompanyar el president del Club, Àngel Dutras,

l'alcalde de Banyoles i Joan Anton Abellan, actual

vicepresident i expresident del Club respectivament.

Francesc Solanellas imparteix una con-
ferència a Banyoles

El 22 d'abril el director de les seccions esportives del

FC Barcelona, Francesc Solanellas, va impartir la con-

ferència “Les organitzacions esportives avui”.

L'activitat era gratuïta i s'adreçava a responsables

d'empreses, clubs i associacions esportives, entre

altres.

L'Ajuntament de Banyoles firma els con-
venis amb les entitats esportives

Tal i com va destacar l'alcalde de Banyoles durant

l'acte de signatura, “a Banyoles es fan moltes activitats

esportives que fan que es parli de la ciutat”. Les entitats

esportives que han firmat el conveni, entre altres, són

les següents: el Banyoles Esquí Club, el Consell Esportiu

del Pla de l'Estany, el Club Scalextric Banyoles Slot, el

Club Bàsquet Banyoles, el Club Billar Banyoles, el Club

Natació Banyoles, el Club Handbol Banyoles i el Club

Ciclista Banyoles. Els convenis d'esports sumen un

total d'uns 122.000   i, per tant, es mantenen respecte

de l'any passat.

Rècord de participació a la 15ª Mitja marató del Pla de l'Estany i a la 2a
Volta popular a l'Estany. / Foto: Club Natació Banyoles

Albert Corominas és el màxim referent del piragüisme banyolí



Totes les entitats esportives de la ciutat que van firmar el conveni amb el consistori
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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 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 i Habitatge ..............................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
AFA Pla de l’Estany (escola d’adults) .......................972 57 10 80
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...
La Copa del Món de Rem Banyoles 2009, avancen les obres de diversos equipaments, la
Festa de l'esport banyolí 2008, actuacions a la via pública a diferents barris...
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