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Benvolguts banyolins 
i banyolines,

Quan un entra en política i dedica una part de la 

seva vida al seu municipi i als seus ciutadans sap 

que no serà una tasca fàcil, sap que pel camí no 

tot seran flors i violes, i més que cap altra cosa, 

sap que s’hauran de prendre mesures que no 

són del gust de ningú. Però la responsabilitat 

del càrrec, la viabilitat i el futur del municipi i 

del benestar dels ciutadans ho requereix.

Banyoles no n’és cap excepció i per aquest 

motiu darrerament els membres del govern 

municipal hem hagut de prendre determinades 

decisions en aquest sentit. Decisions respon-

sables que asseguren els serveis municipals i 

unes garanties de benestar de la ciutadania. 

La davallada d’ingressos provinents dels tributs 

municipals i provinents de la resta d’adminis-

tracions supramunicipals han posat en alerta 

molts municipis. A Banyoles, tot i no trobar-nos 

davant de cap alerta extrema, hem hagut de 

ser realistes i revisar els números. Per això 

hem elaborat un Pla de sanejament econòmic. 

I malgrat que el nom pot fer esgarrifança, 

aquest Pla és un exercici de responsabilitat. 

Ha calgut repensar les prioritats socials, els 

projectes i adequar-los als diners que té el 

municipi per fer front a totes les necessitats 

i posar en marxa determinades mesures per 

reduïr la despesa amb una mínima pressió 

fiscal. La situació de les famílies actualment 

no permet apujar els impostos. No és just ni 

realista gravar la situació sobre les famílies 

banyolines que ja estan ajustant-se per les 

circumstàncies actuals.

Tot i així estic esperançat de que ben aviat vin-

dran temps millors. De que totes les iniciatives 

endegades donaran fruits positius i favorables, 

de que tothom tornarà a gaudir d’un lloc de 

treball i de que després d’una època de vaques 

flaques, tots tornarem a somriure. Mentrestant 

nosaltres seguirem treballant i esforçant-nos 

perquè a cada un dels banyolins i banyolines 

no els manqui res i malgrat les dificultats no 

perdin l’ànim de seguir lluitant entre tots per 

uns temps millors.

Bny
Butlletí municipal

Miquel Noguer i Planas

Alcalde de Banyoles 
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Subvencions

Títol Import Departament

Conveni de xarxes de serveis locals de promoció econòmica 3.000 €  Diputació de Girona

Final d'etapa de la 90a Volta Ciclista Catalunya  7.500 €   Diputació de Girona

Pla d'igualtat d'oportunitats d'homes i dones   7.018 €  Generalitat de Catalunya

Museu Darder     33.000 €  Diputació de Girona

Museu Arqueològic     332.000 €  Diputació de Girona

Redacció del catàleg de béns a protegir   10.000 €  Generalitat de Catalunya

Pla de desenvolupament comunitari   143.930 €  Generalitat de Catalunya

Ordenació ambiental de la il·luminació exterior  21.209 €  Generalitat de Catalunya

Fons de subvencions     158.629 €  Diputació de Girona

Fons de cooperació cultural    34.800 €  Diputació de Girona

Plans d'ocupació de les nevades    16.000 €  Generalitat de Catalunya

Agents d'acollida     19.584 €  Generalitat de Catalunya

Classes de català     7.902 €  Generalitat de Catalunya

Mediació comunitària     26.347 €  Generalitat de Catalunya

Agents d'intervenció comunitària    1.583 €  Generalitat de Catalunya

Escola d'adults     7.500 €  Diputació de Girona

Campanya "Fem Companyia"    6.500 €   Diputació de Girona

Obres municipals: canonada de sanejament situada al passeig

de la Indústria amb l'avinguda Països Catalans  9.000 €   Diputació de Girona

Equipament escenotècnic de la Factoria   75.000 €   Diputació de Girona

Noves tecnologies: E-acta    38.500 €   Generalitat de Catalunya

Noves tecnologies: E-acta    21.300 €   Diputació de Girona

Foment d'activitats fisicoesportives   12.000 €   Diputació de Girona

Llars d'infants     142.200 €   Generalitat de Catalunya

Redacció del Pla local d'habitatge    30.000 €   Diputació de Girona

Firestoc      2.500 €   Diputació de Girona

Escola Municipal de Música    157.800 €   Generalitat de Catalunya

Activitats de la guia de dinamització juvenil "No badis, corre" 500 €  Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Fons de cooperació local 2010    292.227 €  Generalitat de Catalunya 

Hisenda

L’Ajuntament aprova un Pla de sanejament 
financer
Després d’un treball intens, i amb una forta unitat dels 

dos grups que conformen l’actual equip de govern, 

s’ha aprovat un Pla de sanejament financer pels anys 

2011-2013, conseqüència del tancament de l’exercici 

2009 amb un dèficit d’uns 400.000 euros. L’objectiu 

del Pla serà generar un estalvi de 500.000 euros pels 

anys 2011, 2012 i 2013.

Després de 3 mesos radiografiant la despesa muni-

cipal s’han pres una sèrie de decisions que inclouen 

una important reducció de la despesa amb mesures 

com ara el tancament de l’oficina de turisme de Cal 

Moliner, la instal·lació de les àrees de Comerç, Turisme 

i Consum del Consell Comarcal a Cal Moliner, el Museu 

Darder-Espai d’Interpretació de l’Estany passarà a 

ser gestionat pel Consorci de l’Estany i es reduirà 

l’horari d’obertura del mateix Museu Darder. A més, 

es reduiran les aportacions a les entitats, disminuirà 

l’aportació al festival (a)phònica i desapareix l’Agenda 

en paper que s’editava mensualment.

El personal municipal també patirà algunes modifica-

cions ja que 15 persones quedaran afectades. De les 

quals només 4 deixaran de treballar a l’Ajuntament, 3 

per finalització de contracte i 1 per final d’interinatge. 

De la resta, 3 són jubilacions que no seran substituides 

i 8 canviaran de feina. 

Amb aquest Pla es mantenen tots els serveis i la 

pressió fiscal serà mínima, atès que es té en compte 

la situació econòmica de Banyoles, amb un 15% d’atur 

aproximadament. 
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Comunicació

Seguretat ciutadana

El nou cotxe per patrullar per Banyoles

L'Agenda s'acaba per motius econòmics amb una 
valoració molt positiva

L’Ajuntament informa sobre el servei del gas
Durant l’abril es van detectar a Banyoles un seguit 

de persones que es feien passar per treballadors 

de Gas Natural o altres companyies conegudes de 

la població. Cobraven preus excessius, entre 150€ i 

300€ aproximadament, per revisar les instal·lacions.

Nou cotxe de la Policia Local de Banyoles
El passat 11 de juny, l’alcalde de Banyoles, Miquel No-

guer, el regidor de Governació i Seguretat ciudadana, 

Lluís Costabella, i l'inspector en cap de la Policia Local 

de Banyoles, Gregori Martínez, van presentar el nou 

vehicle de la policia.

Amb l’objectiu d’anar renovant el parc mòbil de la 

Policia Local, el consistori ha adquirit un vehicle Ci-

troën Xsara Picasso de motor diesel. Aquest vehicle 

en substitueix un altre del mateix model, però amb la 

novetat que les llums d’emergència són de tecnologia 

LED de baix consum i porta equipament específic per 

facilitar la tasca de la Policia Local.

Dues noves places de Policia Local
Properament es convocaran dues places de Policia 

Local que estan vacants. Malgrat l’afectació del Pla de 

sanejament de l’Ajuntament de Banyoles la seguretat 

és cabdal. Per aquest motiu l’Ajuntament convocarà 

aquestes places ja que una de les prioritats és no 

afectar la seguretat dels banyolins i banyolines.

L’Agenda en paper s’acaba
Amb el número de juny del 2010 l’Agenda en paper 

editada per l’àrea de Comunicació de l’Ajuntament 

de Banyoles s’acomiadava dels seus lectors. Durant 

els seus 31 números l’Agenda ha rebut una molt bona 

acollida per part dels banyolins i banyolines. Però 

dins del paquet de mesures per reduir la despesa, 

incloses en el Pla de sanejament econòmic aprovat 

per l’Ajuntament, s’ha pres la decisió de suprimir 

l'Agenda. 

L’Ajuntament de Banyoles continua difonent les 

activitats de les entitats i les pròpies del consistori 

mitjançant el lloc web municipal banyoles.cat, els es-

pais de l’Agenda que s’emeten abans dels informatius 

de la televisió local Canal Català Girona Pla i en les 

revistes d’àmbit local: l’Ham, els Colors i el Mirador.

El Canal Banyoles es pot veure al lloc web 
municipal banyoles.cat
Des del gener del 2010 cada setmana es pengen al 

Canal Banyoles vídeos sobre l’actualitat de Banyo-

les, sempre en format reportatge i referent a fires, 

festes, actes culturals, socials o esportius, i actes 

protocol·laris. Els vídeos ja acumulen unes 10.000 

reproduccions, una molt bona dada per aquest inici de 

l’innovador Canal Banyoles. El nou canal es pot veure 

per internet i fa servir la plataforma del Youtube per 

difondre els seus vídeos. Per accedir al Canal Banyoles 

s’ha d’anar al lloc web de l’Ajuntament de Banyoles, 

www.banyoles.cat, des d'allà es pot accedir al Canal 

o mirar directament l’últim vídeo. 
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Alcaldia

Francesca Palomeras (Plataforma Progressista-PSC-PM), 
nova regidora de Cultura

Francesca Palomeras, nova regidora 
de Cultura
En el ple municipal del 26 d’abril del 2010 Francesca 

Palomeras va prendre possessió del càrrec de regidora 

de la Plataforma Progressista-PSC-PM a l’Ajuntament 

de Banyoles. Palomeras s’ocupa de l’àrea de Cultura 

del consistori banyolí, en substitució de Núria Carreras.

L’empresa banyolina Inoxpa, Gran Premi 
Príncipe Felipe a la Competitivitat Empre-
sarial en la modalitat de petita i mitjana 
empresa
Els Premis Príncipe Felipe són uns guardons que 

atorga el Govern per reconèixer la tasca i esforç 

de les empreses camí cap a l’excel·lència. Inoxpa 

ha estat premiada amb el Gran Premi Príncipe 

Felipe a la Competitivitat empresarial en modalitat 

PIME per, en paraules del jurat, “el seu lideratge en 

el disseny, fabricació i comercialització d’equips i 

components per les industries alimentària, farma-

cèutica i cosmètica”.

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el primer tinent 

d’alcalde, Jordi Bosch Lleó, van felicitar l'empresa en 

una visita als 15.000 metres quadrats de les instal-

lacions de l’empresa.

Nous noms de carrers
L’Ajuntament de Banyoles va aprovar a final de juny 

els nous noms de carrers, que són els següents: 

passatge de Can Nanet (darrera del carrer de Mata), 

passatge del Llessamí (al passeig Mn. Constans 

entre el passatge Víctor Català i el carrer Lleida), 

carrer Erundino Sanz Sánchez (entre la carretera 

de Camós i el carrer Jaume Farriol) i el passatge del 

Camí dels Embusteros (entre la plaça Miquel Boix i 

el carrer Llibertat).

Reducció de sous dels càrrecs electes
En el plenari del mes de juny es va ratificar el decret 

d’alcaldia sobre les retribucions dels càrrecs electes 

que establia la reducció del sou de l’alcalde, un 8%, 

el dels regidors amb dedicació exclusiva, un 7%, i el 

de la resta en un 5%. 

Les reduccions dels sous s’han aplicat d’acord amb els 

criteris proposats i recomanats per les dues entitats 

municipalistes catalanes: la Federació de Municipis de Ca-

talunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Visita de l'alcalde, Miquel Noguer, i el primer tinent d'alcalde, Jordi Bosch Lleó, a Inoxpa. Foto: Òscar Vall
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L'alcalde recollint la Placa de Bronze del Reial Ordre del Mèrit Esportiu. Foto: Consejo Superior de Deportes

Signatura dels convenis amb entitats d'educació, 
acció social i joventut

L’Ajuntament de Banyoles ingressa al Reial 
Ordre del Mèrit Esportiu
El passat 1 de juny l’alcalde de Banyoles, Miquel No-

guer, va rebre de mans de S.A.R. l’infanta Elena de 

Borbó el guardó que acredita l’ingrés de l’Ajuntament 

de Banyoles en el Reial Ordre del Mèrit esportiu en 

categoria de placa de Bronze, com a contribució de 

l’Ajuntament de Banyoles i de la ciutat en el món de 

l’esport base i de competició.

En motiu d’aquesta fita l’alcalde va destacar que 

“aquest reconeixement és mèrit de tota la gent que 

ha contribuït a l’esport banyolí durant molts anys”.

Signatura de convenis amb les entitats 
de la ciutat
El dilluns 13 d’abril i dimarts 14 va tenir lloc a l’Ajun-

tament de Banyoles la signatura dels convenis amb 

les entitats de joventut, culturals, d’educació, d’acció 

social, de promoció econòmica, de festes i esportives. 

En total s’han signat 46 convenis amb entitats que 

sumen uns 400.000 euros, malgrat la disminució d'un 

10% arran dels reajustos econòmics.

Signatura dels convenis amb entitats esportives
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La plaça del Teatre, totalment reformada

Urbanisme

6

Les obres de la plaça del Teatre ja estan 
acabades
L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el primer 

tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Jordi Bosch 

Lleó, van visitar la reformada plaça del Teatre acom-

panyats del director general d’Administració Local, 

Carles Bassaganya. Les obres continuaran amb els 

carrers Església i Porta del Forn, segona i la tercera 

fase d’aquest projecte. 

El cost total de les obres de la plaça del Teatre i dels 

carrers Església i Porta del Forn és d’uns 900.000 

euros, uns 450.000 dels quals corresponen a la plaça 

del Teatre. El Departament de Governació finança 

les obres amb 450.479 euros del Fons europeu de 

desenvolupament regional (Feder). 

La remodelació de la plaça del Teatre, amb pavimen-

tació de travertí i eliminació de les voreres, forma 

part de conversió en zona de vianants del Barri Vell 

de Banyoles, que va començar amb la plaça Major 

i que ha continuat a altres zones com els carrers 

Paraireria, Escrivanies i la plaça de la Font. L’obra té 

com a objectiu regenerar el Barri Vell, dinamitzar el 

comerç i potenciar el turisme.

Entra en funcionament la rotonda 
de Mas Palau 

El 2 de juliol l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, el 

primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Jordi 

Bosch Lleó, i el regidor de Via pública i Mobilitat, 

Lluís Costabella, van visitar la nova i llargament 

reivindicada rotonda del barri de Mas Palau situada 

a la cruïlla dels carrers Pius X i Joan XXIII. Els van 

acompanyar membres de l’Associació de veïns de 

Mas Palau, entre ells el vicepresident de l’entitat, 

Lluís Batchellí. 

Aquesta confluència de diferents carrers estava mal 

ordenada ja que els conductors no tenien clar per 

on havien de passar. Així doncs, amb la rotonda s’ha 

ordenat el trànsit i a més s’ha plantat una alsina al 

centre de la rotonda. L’obra ha costat uns 12.000 

euros. L’Associació de veïns de Mas Palau reclamava 

aquesta rotonda des de feia més de 15 anys.

El parc de la Draga ja és propietat 
de l’Ajuntament 
L’Incasòl ha cedit a l’Ajuntament de Banyoles l’última 

finca que quedava per registrar del parc de la Draga. A 

l’abril de 2008 el consistori va aconseguir desencallar 

el traspàs de la majoria de finques però encara quedava 

per cedir un dels terrenys. Els terrenys s’han afegit a les 

54 finques ja registrades anteriorment, amb un total 

de 83.000 metres quadrats. Així doncs, finalment s’ha 

tancat un procés que s’ha allargat gairebé 20 anys.

La parada de la TEISA, a la plaça de les Monges
L’Ajuntament de Banyoles ha aprovat la reordenació 

urbanística de la plaça de les Monges per traslladar-hi 

La reivindicada rotonda de Mas Palau
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Un dels dos lavabos de l'Estany

El regidor d'Urbanisme, Jordi Bosch Lleó, durant la visita de 
l'inici de les obres del rec Major entre el carrer Muralla i el 
carrer Torras i Bages

7

la parada de la TEISA. L’objectiu, segons ha manifestat 

el regidor d’Urbanisme, Jordi Bosch Lleó, és fer un 

calaix a la plaça per encabir-hi fins a tres autobusos 

que facin parada al centre de Banyoles. Fins ara els 

usuaris de la TEISA s'han d’esperar a la vorera i a 

l’entrada d’una entitat bancària. A més, l’estaciona-

ment dels autobusos i els seus moviments provoquen 

problemes de trànsit.

Per Jordi Bosch Lleó el projecte millorarà una situació 

problemàtica de Banyoles, que s’ha allargat massa en 

el temps. Tanmateix, el regidor d’Urbanisme ha asse-

gurat que la nova ubicació de la parada de la TEISA no 

implica “posar un fre a la nova estació d’autobusos”. 

Per altra banda, el consistori suprimirà el vial que hi 

ha entre la plaça de les Monges i la plaça del Doctor 

Rovira per ajuntar els dos espais i mantenir l’espai 

verd perdut per la parada.

Set projectes del fons estatal a Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles disposa d’1,9 milions d’eu-

ros aquest 2010 per engegar diversos projectes 

emmarcats en el Fons Estatal per a l’Ocupació i la 

Sostenibilitat Local. Es financen set projectes: la 

construcció d’un nou viver d’empreses,  la recuperació 

del rec Major en el tram que va del carrer Muralla fins 

al carrer Torras i Bages, el reforçament del mur de 

contenció de la Caseta de Fusta, la instal·lació de fibra 

òptica entre les dependències municipals, la millora 

del sanejament i la canalització d’aigües pluvials de 

la carretera de Camós, la millora de l’enllumenat 

públic a la Vila Olímpica, i la neteja del bosc de Can 

Puig. A banda d’aquests projectes, gairebé 400.000 

euros del total d’1,9 milions es destinen a despeses 

ordinàries d’educació i acció social, tal com establien 

les bases de la subvenció. 

L’Ajuntament de Banyoles amb la convocatòria del 

Fons Estatal d’Inversió Local del 2009 va construir 

la nova nau de la brigada i dipòsit de vehicles, la 

Factoria d’Arts Escèniques, la reforma del cementiri 

municipal, la remodelació del carrer Sant Mer i el nou 

Espai Jove Cal Drac. 

Comencen les obres de recuperació de 
l’espai del rec Major en el tram del carrer 
Muralla fins el carrer Torras i Bages 
El regidor d’Urbanisme, Jordi Bosch Lleó, va visitar 

l’inici de les obres de la recuperació de l’espai del rec 

Major en el tram del carrer Muralla fins el carrer Torras 

i Bages. Aquest ambiciós projecte permetrà recuperar 

un espai desconegut per la majoria de banyolins tot i 

situar-se al centre de la ciutat i a prop de la plaça Major.  

Aquest espai queda delimitat per pisos a cada costat i 

s’acondicionarà com a espai per a vianants amb el rec 

al descobert. En aquest tram hi havia el molí de Can 

Pujol i el projecte recupera el traçat per on passava 

el rec Major quan hi havia el molí, amb el lloc de pas 

principal i el de desguàs. A més, es recuperà el salt 

d’aigua d’uns 3 metres, es construirà una rampa per 

a vianants més allunyada del rec, plataformes per 

acostar-se al rec i una passera per mirar el rec Major i 

el salt d’aigua. El cost de l’obra és d’uns 285.000 euros 

i es finança gràcies el Fons Estatal per a l’Ocupació 

i la Sostenibilitat Local.

El regidor d’Urbanisme, Jordi Bosch Lleó, va explicar 

durant l’inici de les obres que “es recupera un tram im-

portant per la ciutat. S’acondicionarà l’espai, que a més, 

permetrà als vianants acostar-se al centre de la ciutat”. 

El Consorci de l’Estany instal·la dos mòduls 
de lavabos públics 
El Consorci de l’Estany, amb la col·laboració de l’Ajunta-

ment de Banyoles, ha instal·lat dos mòduls de lavabos 

públics integrats a l’entorn de l’Estany gràcies al seu 

disseny. Un està situat a la zona de pícnic del parc 

de la Draga i l’altre al costat de la Caseta de Fusta, 

dos punts de l’entorn natural de l’Estany altament 

freqüentats per turistes i per banyolins i banyolines. 
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09Via Pública

Barris

La futura plaça de la Pau inclourà espais 
per a nens, joves i gent gran
La plaça de la Pau és el centre neuràlgic del barri de 

la Farga i per debatre sobre el seu nou disseny es va 

obrir un procés participatiu començant des de zero. 

És un dels projectes més importants del Pla de Barris i 

l’objectiu final és que la plaça s’acabi convertint en un 

dels elements emblemàtics del barri. La plaça de la Pau 

constitueix el principal espai públic de la Farga i, per 

tant, els seus usos s’han de repartir entre les diverses 

franges d’edat i interessos de tots els veïns del barri.

El projecte és polivalent ja que manté l’espai d’apar-

cament, tal com reclamaven els veïns, però també 

inclou un espai de zona verda, jocs per a la mainada 

i joves, un circuit de bicicletes, espais per a la gent 

gran i una àrea de pícnic sota una pèrgola.

El regidor de Via pública i Mobilitat, Lluís Costabella, a la font de la plaça doctor Rovira

8
L’Ajuntament renova el paviment de la 
plaça Major i la font de la plaça Dr. Rovira
L’Ajuntament ha renovat el paviment de la plaça 

Major i del carrer Àngel Guimerà, un travertí malmès 

per casos com la circulació de camions. Per aquest 

motiu i atès que la despesa és considerable, la nova 

ordenança de circulació prohibirà que els camions de 

més de 6 tones circulin per la plaça, evitant que amb 

el pes es trenquin les peces de travertí.

Per altra banda, l’Ajuntament ha invertit 300 euros en 

millorar la font de la plaça Dr. Rovira. S’ha renovat el 

sortidor i la bomba i s’ha netejat i reparat l’estructura, 

ja que perdia aigua.

Els lavabos han costat uns 90.000 euros i s’han 

finançat amb una subvenció del Pla Únic d’Obres i 

Serveis de Catalunya del 2009. 

D’altra banda, el Consorci de l’Estany també ha portat 

a terme l’obra d’il·luminació i senyalització del carril 

bici des del camp de futbol vell fins l’església de Por-

queres amb el vist-i-plau del Departament de Medi 

Ambient de la Generalitat de Catalunya.

També s'han il·luminat els passos de vianants des de la 

sortida de l’escola Casa Nostra fins al passeig Dalmau. 

Aquesta acció havia estat llargament reivindicada 

per l’escola Casa Nostra, pels practicants d’esport i 

usuaris del càmping a l’estiu. 
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El carrer Abat Bonitus és un dels carrers reasfaltats9

Una nova brigada de 10 persones 
per millorar la via pública
Immersos en la idea de millorar els petits detalls 

de la ciutat, l’Ajuntament de Banyoles té, des d’ara 

i durant 6 mesos, una nova brigada de via pública 

formada per 10 persones, 2 oficials i 8 peons. Aquesta 

brigada s’ocuparà del manteniment i rehabilita-

ció dels edificis municipals, d’actuacions en la via 

pública, l’arranjament de voreres o instal·lació de 

mobiliari urbà. 

La contractació d’aquesta brigada és possible gràcies 

al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) de la Gene-

ralitat de Catalunya, que en financia íntegrament el 

seu cost. L’Ajuntament s’ha fet càrrec de l’equipació 

dels treballadors i del material necessari per tal de 

que puguin desenvolupar aquesta tasca.

L’Ajuntament de Banyoles activa un Pla 
de millora de la senyalització horitzontal
Amb l'objectiu de millorar les indicacions i el paisatge 

urbà, l’Ajuntament de Banyoles ha posat en marxa 

un Pla de millora de la senyalització horitzontal que 

té un cost de 8.000 euros.

S'ha repintat la senyalització de l’avinguda de la 

Farga i dels carrers adjacents. També s’ha actuat 

en carrers com la carretera de Figueres, el carrer 

Catalunya, Rafel Angelats, Circumval·lació, Ponent, 

Girona, entre d’altres. Pel que fa a la tipologia, s’ha 

posat especial èmfasi en els passos per a vianants, 

estops, línies divisòries de carril, places d’aparcament 

per a motos o senyals de cedir el pas. Anteriorment 

aquesta iniciativa ja s’havia implementat al Pla de 

l’Ametller i al barri de Can Puig.

Millores al parc infantil de la plaça 
de les Monges
Durant el maig es van portar a terme una sèrie d’ac-

tuacions de millora del parc infantil de la plaça de les 

Monges. Es va canviar un joc trencat, es van repintar 

els jocs i es van repassar les peces de tots els jocs 

malmesos pel pas del temps i pel desgast. L'actuació 

ha costat 1.500 euros. Tal i com ha destacat el regidor 

de la Via pública, Lluís Costabella, "el manteniment de 

les instal·lacions i espais públics és necessari perquè 

durin molt de temps".

Reasfaltatge de diferents carrers 
de Banyoles
L’Ajuntament ha començat un nou pla de reasfal-

tatge de diferents carrers de la ciutat. Aquesta 

fase inclou l’asfaltatge del carrer Abad Bonitus, la 

cruïlla d’accés al veinat de Lió i un tram del carrer 

de la Formiga, des de la plaça Països Catalans fins 

al carrer Pere Alsius. Tanmateix, l’actuació més im-

portant es va aplicar a l’avinguda de la Farga, on es 

van repassar i millorar totes les zones on l’asfaltat 

estava malmès. El cost d’aquestes actuacions va 

ser d’uns 70.000 euros. 

El carrer Winthuysen de doble direcció
Fruit del diàleg amb els veïns i veïnes i de la tasca 

d’anàllisi de la Policia Local s’ha constatat que la 

circulació pel carrer Winthuysen, on hi ha l’edifici 

d’Aigües de Banyoles, estava mal resolta. 

Fins el mes d’abril era de direcció única cap al 

passeig de la Puda, però en hores d’entrada i 

sortida de treball de les empreses del sector oest 

de Banyoles es produïen retencions en el semàfor 

de l’encreuament del passeig de la Puda amb el 

passeig mossèn Lluís Constans. Amb el doble sentit 

de circulació es millora la comunicació del passeig 

de la Puda amb el carrer Sardana evitant aquest 

semàfor. Després de l’adaptació de les pertinents 

senyalitzacions, el canvi de direcció es va posar 

en marxa al començament de maig.

L’Ajuntament instal·la una banda reduc-
tora de velocitat a l’encreuament del car-
rer Pere Alsius amb el carrer Formiga 
La cruïlla entre el carrer Pere Alsius i el carrer de 

la Formiga, al barri de Sant Pere, era una de les 

cruïlles més complicades de la ciutat i amb aquesta 

banda reductora es vol disminuir el risc d’accidents. 

Es tracta d’una banda reductora que provocarà un 

descens de la velocitat en aquesta cruïlla de Banyoles. 

Amb l’aplicació de la nova normativa aquesta banda 

reductora de velocitat fa un total de 6 metres, quatre 

d’amplada i un de baixada per banda.
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Medi ambient

Finalitza el desplegament de la recollida 
selectiva de matèria orgànica a Banyoles
El maig del 2010 va finalitzar el desplegament d’aquest 

servei a Banyoles, amb la incorporació del Barri Vell, 

del Pla de l’Ametller i del barri de la Farga. Un servei 

que s’havia posat en marxa per primera vegada el 

2007 al barri de Can Puig i que posteriorment s’ha 

anat ampliant a altres zones de Banyoles.

Les restes orgàniques, principalment restes de menjar, 

de la cuina i de petites tasques de jardineria, repre-

senten una bona part dels residus que es generen 

als domicilis. Fins ara totes les restes de menjar es 

llençaven al contenidor de rebuig i anaven a parar 

a l’abocador de Puigpalter. Ara amb la participació 

dels banyolins i banyolines en la separació d’aquestes 

restes es portaran a la planta de compostatge d’Olot 

per obtenir-ne compost, un adob útil per al manteni-

ment de les zones verdes públiques i la restauració 

d’àrees degradades. Amb aquestes actuacions s’ha 

aconseguit que la recollida de la matèria orgànica 

domèstica al Pla de l’Estany s’hagi incrementat un 

53% l’any 2009 respecte l’any 2008, arribant a les 

468 tones anuals.

Durant el maig es van organitzar 3 sessions informa-

tives per tal que els veïns aprenguessin a separar la 

matèria orgànica i conèixer el funcionament de la 

nova recollida. També se’ls va lliurar un cubell i 2 

paquets de bosses compostables per poder separar 

les restes orgàniques.

L’Ajuntament de Banyoles automatitza la 
comporta del col·lector situada a l’inici 
del rec de Ca n’Hort
El conveni signat entre l’Ajuntament de Banyoles, el 

Consorci de l’Estany i Aigües de Barcelona (AGBAR) 

incloïa un estudi tècnic de monitorització i control 

de l’Estany. L’Ajuntament de Banyoles ha inclòs a 

les obres del carrer Sant Mer l’automatització de la 

comporta del col·lector situada a l’inici del rec de Ca 

n’Hort, a tocar de les instal·lacions del Club Natació 

Banyoles. Aquest és un dels dos col·lectors que ser-

veixen per desguassar l’aigua de l’Estany en moments 

de fortes pujades del nivell de l’Estany i evitar que 

vessi. Amb aquesta comporta metàl·lica es pot impedir 

o regular el pas de l’aigua pel col·lector de manera 

automatitzada i ja no caldrà fer-ho manualment en 

dies de fortes pluges com fins ara. L’automatització 

i l’obra han costat uns 40.000 euros.

El Consorci de l’Estany i Caixa Catalunya 
alliberen 20 cigonyes blanques
El Consorci de l’Estany, amb la col·laboració de 

l’Obra Social de Caixa Catalunya, ha alliberat 20 

exemplars de cigonya blanca durant la segona fase 

del projecte de reintroducció de cigonya blanca al 

Pla de l’Estany. 

El projecte al Pla de l’Estany va començar el juliol 

de 2006 amb l’arribada dels primers exemplars 

de cigonya provinents del Centre de Recuperació 

de Fauna de Vallcalent, coincidint amb el 20è ani-

versari de la Guita, exemplar de cigonya que va 

iniciar la reintroducció de l’espècie als Aiguamolls 

de l’Empordà. 

El primer èxit del projecte es va aconseguir la 

primavera passada quan es va establir la primera 

parella nidificant a la zona i va néixer el primer 

pollet al Pla de l’Estany. La parella està formada 

per un mascle alliberat a Banyoles la primavera 

de 2008 i una femella alliberada a Santpedor la 

primavera de 2007.

S'ha automatitzat la comporta del col·lector situada a l’inici del rec de ca n’Hort
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Conveni per fer fora els gavians 
La presència de gavians a l’Estany de Banyoles és un 

problema pel medi ambient i també a l’hora de pota-

bilitzar l’aigua per canalitzar-la als habitatges de la 

ciutat. Per aquest motiu s’ha signat un conveni entre 

4 administracions, l’Agència Catalana de Residus, els 

consells comarcals del Pla de l’Estany i la Garrotxa, 

i l’Ajuntament de Banyoles, que permetrà seguir tre-

ballant en un mètode que ja s’ha provat amb èxit: l’ús 

dels falcons als abacadors. De dilluns a diumenge una 

2a edició dels premis Banyolí de l'Any

Enguany celebrem la 2a edició dels premis Banyolí de 
l’Any. Uns premis que tenen com a objectiu guardonar 
empreses, persones i entitats de la nostra ciutat que 
s’hagin distingit per la seva tasca al llarg de l’any.

Els premis s’atorgaran a la Millor Iniciativa Empresa-
rial, la Millor Iniciativa Social, a la Trajectòria Personal 
i al Banyolí o Banyolina de l’any. Aquest darrer premi, 
a l’igual que en la primera edició, serà fruit d’una can-
didatura popular i entre els 3 més proposats, que es 
consideraran finalistes, els jurats dels anteriors pre-
mis n’escollirà el guanyador o guanyadora.

Per aquest motiu, et demanem que omplis la butlleta 
que hi ha a continuació i la dipositis a les urnes que hi 
haurà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament 
(passeig de la Indústria, 25) o a l’Oficina de Turisme de 
l’Estany (pesquera número 10). També trobareu but-
lletes en els llocs de votació. Les dates per emetre el 
vot són de l’1 al 10 de setembre de 2010.

Si us és més còmode, també podeu votar al web muni-
cipal www.banyoles.cat

Un record per a Lluís Vilà 
i Antoni Hostench

El pintor i escultor banyolí Lluís Vilà va morir 

de forma sobtada aquest 31 de març del 2010. 

Nascut el 16 de juny de 1952 va formar part 

del grup del Tint, de Banyoles. Moltes de les 

seves peces són conegudes arreu del país, en 

especial les Sabates comestibles (1979) o les 

escultures amb pa que no va deixar de fer 

fins prop de la seva mort. Els premis Banyolí 

de l’Any sempre aniran associats a la memò-

ria i estima de Banyoles i els banyolins per 

Lluís Vilà, qui no va dubtar ni un instant en 

fer l’escultura trofeu d’aquests guardons.

Durant aquest 2010 també ens ha deixat el 

senyor Antoni Hostench, als 74 anys. Hos-

tench, expresident de la Cambra de Comerç 

de Girona del 1991 al 2006, va presidir el ju-

rat de la Millor Iniciativa Empresarial en la 

primera edició dels Premis Banyolí de l’Any.

Gràcies i fins sempre amics Lluís i Antoni!

Candidat/ta al Premi Banyolí de l'Any

Banyoles, setembre de 2010

Nom i cognoms del candidat/ta

Motiu pel qual es proposa aquest/ta candidat/ta

empresa especialitzada en l’ús de falcons i d’àligues 

serà present als abocadors de Puigpalter i de Beuda 

(Garrotxa). 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge pagarà 

la meitat dels 40.500 euros del projecte i la resta 

l’afrontaran a parts iguals entre els consells comar-

cals del Pla de l’Estany i la Garrotxa, i l’Ajuntament 

de Banyoles.
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Grups municipals

Reducció important de sou de l’equip de govern 

En el ple de juny es va aprovar la reducció de sous de l’alcalde, 
dels regidors amb dedicació exclusiva i la resta de regidors, en 
un 8%, 7% i 5% respectivament. A més, cal recordar que l’equip 
de govern actual de CiU i Plataforma-PSC tenia congelat el sou 
des del 2008. En el mateix ple vam observar l’actitud incoherent 
dels regidors d’Esquerra. Mentre l’equip de govern aprovava 
unes retallades de sou d’acord amb el que s’ha proposat des de les 
entitats municipalistes, Esquerra i ICV hi votaven en contra. 

 Els arguments d’Esquerra eren que ho trobaven inadequat atesa 
l’afectació del Pla de sanejament a l’Ajuntament. Consideraven 
que la reducció de sou havia de ser del 15%, quan en el ple del 
mes de maig i al discutir el Pla de sanejament, ens van demanar 
que la retallada de sous dels càrrecs electes fos la que marqués 
la Federació de Municipis de Catalunya, cosa a la que ens vam 
comprometre i que hem complert.

El moment de fer balanç

Han passat 40 mesos de les eleccions i s’acosta el moment de 
decidir com volem que es visqui a Banyoles. S’han deixat pas-
sar oportunitats en temes importants: el Parc Natural, l’Estació 
d’Autobusos, el Centre Cívic que necessitem. La preocupació 
pels diners ho ha condicionat tot en aquest temps de crisi i, sense 
idees clares sobre el que és important i el que no, s’han retallat 
despeses de manera poc coherent, augmentant-ne d’altres o 
completant projectes poc rendibles socialment i econòmica per 
manca d’imaginació a l’hora de reinterpretar-los. Algunes de les 
coses que s’han fet ha estat a remolc de les propostes d’ICV: rei-
vindicar el tramvia a Girona i Olot, declarar les hortes i els recs 
dignes de protecció o crear Consells Municipals participatius. 

	 El	pitjor:	la	manca	de	confiança	amb	els	altres	grups	muni-
cipals en temes de ciutat, gestionant l’Ajuntament  com una la 
seva empresa. Per exemple, mai han volgut seure a parlar sobre 
l’ordre de prioritats en els serveis i espais; tot i que seguiran en 
altres legislatures. Nosaltres hem insistit en defensar cada punt 
del nostre programa que podria conduir a millores per a la ciutat, 
i esperem que, en el futur, la valoració que en faci la gent del 
nostre treball ens donarà els mitjans per poder aconseguir més 
coses per a Banyoles.

http://www.iniciativa.cat/plaestany

El mercat setmanal de Banyoles 

Esquerra va impulsar un projecte global de dinamització del 
Barri Vell amb actuacions consensuades amb els representants 
dels marxants de millora del mercat setmanal: ubicació de les 
parades	de	roba	a	la	plaça	Major,	les	parades	de	fruita	i	verdura	a	
les Rodes i les parades de productors locals al Jacint Verdaguer, 
generant un itinerari peatonal per dinamitzar el centre de la ciu-
tat,	afavorir	al	comerç	local,	ordenar	per	zones	el	producte	de	
venda, esponjar les parades,...

 CiU està impulsant canvis al mercat sense projecte clar. S’han 
traslladat parades de roba i complements a les Rodes. Tot indica 
la	intenció	de	reubicar	les	parades	del	Jacint	Verdaguer	a	la	plaça	
de les Rodes. Aquest canvi no és gratuït. Un cop més les pres-
sions individuals i d’interès particular tenen resposta favorable. 
Tots coneixem les ja tradicionals pressions de determinats comer-
ciants que amb plantejaments arcaics consideren que el mercat 
setmanal és una competència. Aquestes mentalitats aïllades no 
representen	en	absolut	al	comerç	banyolí,	emprenedor	i	dinàmic,	
ni les seves associacions de comerciants.

 La reubicació de parades també respon a una altra pressió his-
tòrica: obrir la circulació de vehicles al carrer Gran; ja sigui per 
una suposada recuperació de places d’aparcament de zona blava  
o	per	afavorir	l’aparcament	de	la	plaça	de	les	Rodes.	

 Un cop més, en política de promoció econòmica, l’equip de go-
vern	no	es	defineix,	però	en	canvi	sí	que	decideix.	A	favor	de	qui?

Un altre pas endavant 

Parlar de Cultura en una ciutat és apostar per la formació de 
la ciutadania. Formar individus crítics, cultes i conscienciats, 
que sabran mantenir una activitat ciutadana engrescadora i amb 
grans potencialitats. Tanmateix, des de les institucions, cal posar  
instruments perquè aquesta efervescència es pugui desenvolupar.

 Banyoles, a partir del mes d’octubre d’enguany comptarà 
amb un nou equipament, La Factoria d’Arts Escèniques, que 
a més d’acollir l’Aula de Teatre, disposarà d’espais on podran 
assajar creadors banyolins i foranis amb la voluntat que 
ens  permeti impulsar una fórmula que garanteixi la recerca i 
l’experimentació, el treball interdiciplinari i intergeneracional.

 Per donar forma a totes aquestes idees es va encarregar un Pla 
Artístic i de Gestió al Sr. Joan Solana Figueras, perquè la cultura 
és essencialment, i per damunt dels equipaments, una activitat i 
vivència de les persones.
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Habitatge

L’Obra Social de "la Caixa" promou 64 habitatges de lloguer assequible. Foto: Martí Artalejo

Visita als pisos amb protecció oficial per a joves 
del carrer Orfes

3
L’Obra Social “la Caixa” construirà 64 
habitatges de lloguer assequible per a 
famílies de Banyoles
A l'abril l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el 

director general de la Fundació “la Caixa”, Jaume 

Lanaspa, van anunciar la construcció de 64 pisos de 

lloguer assequible en un edifici que es construirà a la 

ronda Fortià, entre els carrers Llibertat i Sant Martirià.

Aquesta promoció forma part del programa d’Habitatge 

asequible que impulsa l’entitat financera construint 

inmobles en sòls obtinguts a partir d’acords assolits 

amb promotors arran de la crisi. Els pisos tindran 

entre 60m2 i 80m2 de superficie útil, dues o tres 

habitacions i plaça d’aparcament vinculada. El preu 

del lloguer serà inferior al del mercat d'habitatges de 

protecció oficial, situant-se entre els 325 i 400 euros 

en funció de la superficie, sense incloure les despeses 

d’IBI i comunitat. Els habitatges se sortejaran davant 

notari i el contracte de lloguer serà per un període 

de 5 anys, renovable en el cas de continuar complint 

els requisits.

Habitatges per la gent jove al carrer Orfes
Al carrer Orfes s'ha construït un nou edifici d’una 

forma molt innovadora. El nou mètode consisteix 

en un innovador sistema de contenidors de formigó 

armat de grans dimensions que un cop transportats a 

l’espai on s’ha d’edificar només s’han d’apilar. Aquest 

sistema ha permès aixecar el bloc en tres dies. Es tracta 

d'uns pisos amb protecció oficial per a joves i famílies 

monoparentals amb un fill o filla. La finalització total 

de l’obra s’espera pel mes d’octubre. 

72 habitatges socials per a la gent gran 
a Banyoles
La Fundació Bisbe Tomas de Lorenzana prepara 

l'edificació de 72 habitatges socials a Banyoles en el 

solar de l’antiga casa de l’Espiritualitat, al costat del 

Monestir. La Fundació treballa amb l’objectiu que 

el cost del lloguer més el dels serveis no sumi més 

de 300 euros.
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Treball

Lliurament de diplomes de l’Escola Taller 
de Banyoles sobre noves tecnologies i 
jardineria
La regidora de Promoció econòmica, Joana Vilà, i 

l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, van lliurar els 

diplomes als 16 alumnes de l’Escola Taller. Els estudis 

van començar el juny del 2008 i han format a  joves 

de 16 a 24 anys. Els estudiants de noves tecnologies 

han treballat el disseny de la I Fira Medieval Aloja, 

han creat el cartell de l’encesa de llums de Nadal i la 

maquetació dels butlletins de barris. Pel que fa als 

estudiants de protecció del medi natural i jardineria 

urbana han treballat en millorar espais de la ciutat 

amb actuacions com el desbrossament dels carrers 

Guillem de Cartellà i Comtat de Besalú, i amb la poda 

i la plantació en diferents espais de la ciutat.

L’Escola Taller es va crear amb l'objectiu de formar a 

joves en situació d’atur, de millorar la seva qualificació 

professional i afavorir la seva inserció al mercat de 

treball. El cost d’aquesta actuació s’ha cobert gairebé 

integrament amb una subvenció de 415.700 euros  

Presenten a Banyoles la Càtedra i el 
Baròmetre de l’Empresa Familiar
Una vintena d’empresaris familiars del Pla de l’Estany 

van participar, a la sala d’actes de l’Ajuntament de 

Banyoles, a la jornada de presentació de la Càtedra 

i el Baròmetre de l’Empresa Familiar. És una de les 

Els alumnes de l’Escola Taller van rebre els diplomes 

accions de proximitat al Pla de l’Estany emmarcada 

en el Pla d’actuacions conjunt entre l’Ajuntament de 

Banyoles i la Cambra de Comerç de Girona. Durant 

la jornada es van detallar els punts forts i els febles 

d’aquesta modalitat empresarial.

Els objectius de la Càtedra de l’Empresa Familiar, 

creada el 2006, són l’anàlisi, la recerca i la docència 

de la realitat, problemàtica i perspectives de l’empresa 

familiar des de diferents punts de vista. 

Cultura
El Museu Arqueològic Comarcal de 
Banyoles estrena magatzems
El passat 30 de juny l’alcalde de Banyoles, Miquel 

Noguer, i la regidora de Cultura, Francesca Palo-

meras, van visitar els nous magatzems del Museu 

Arqueològic Comarcal de Banyoles. Els magatzems 

representen la primera fase de l’avantprojecte del 

nou Museu i ocupen uns 300 metres quadrats, 

suficients per emmagatzemar les 758.000 peces 

del Museu.

Els magatzems se situen a les tres plantes de l’edifici 

de Can Xueta i hi ha un total de 6 magatzems, 3 per 

material especial i 3 de més grans amb lleixes com-

pactes. Els magatzems de material especial pensat 

per peces de metall i fusta estan equipats amb un 

aire condicionat, un deshumidificador i un sensor 

de temperatura. A més, s’ha construït un ascensor 

ja preparat per les posteriors remodelacions del 

Museu. Els magatzems s’ampliaran en fases poste-

riors de l’avantprojecte del nou Museu Arqueològic 

Comarcal de Banyoles. 

El Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles 
estrena nous magatzems
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de bany i neteja, de jocs, de transport de mercaderies, 

de ritus de cerimònies, de conreu i de pesca.

Leo Bassi i IVA inclòs de la companyia 
Brodas, a Banyoles
La programació d’arts escèniques de Banyoles de 

l’abril al juny d’enguany ens ha deixat actuacions 

com les de Leo Bassi, amb el seu espectacle Utopia, 

el hip-hop de la companyia Brodas amb l’espectacle 

IVA inclòs o Nada nuevo que contar de la companyia 

banyolina Pocapuc Teatre.

L’Ateneu programa a Gererd Quintana i 
la National Youth Wind Orchestra de Lu-
xembourg
D’abril a juny l’Ateneu de Banyoles ha acollit més de 

40 activitats de les que van destacar la de Gerard 

Quintana a l’Auditori, la trobada de la National Yo-

uth Wind Orchestra de Luxembourg o la del cantant 

cretenc, Loudovikos Ton Anogion. L’Ateneu Bar va 

acollir dues actuacions del 17è Festival de Jazz de 

Banyoles. A més, s’ha posat en marxa l’espai virtual 

de l’Ateneu: www.ateneu.banyoles.cat, amb informació 

sobre l’equipament i les seves activitats.

Banyoles torna a esposar humans
Sota aquest títol i amb motiu de la celebració del Dia 

Internacional dels Museus els barcelonins Los Tiki 

Phantoms van actuar el passat dissabte 15 de maig 

al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.

Es va tractar d’una iniciativa atrevida, única i original or-

ganitzada pel Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles i 

el Projecte Sonora. Cada membre de la banda es trobava 

en un sala diferent del museu i es podia escoltar la seva 

música al llarg del recorregut. Al final del recorregut amb 

la projecció d’imatges dels 4 músics es podia escoltar la 

seva actuació en tota la seva magnitud.

Els nous magatzems són una obra dels arquitectes 

Marc Riera, Josep Callís i Jeroni Moner i han costat 

226.000 euros, provinents del Ministeri de Cultura.

Beatriz Blanco, Miguel Colom i Isabel Ma-
ría Sánchez, guanyadors del 73è Concurs 
Permanent de Joves Intèrprets celebrat a 
Banyoles
Després de tres dies d’activitat musical intensa el 73è 

Concurs  Permanent de Joves Intèrprets de Joventuts 

Musicals d’Espanya, celebrat a l’Ateneu – Centre  Mu-

nicipal d’Estudis Musicals de Banyoles, va finalitzar 

amb l’esperada lectura dels guanyadors del certamen. 

El jurat, que ha destacat l’altíssim nivell d’aquesta 

convocatòria, ha proclamat guanyadors a Isabel María 

Sánchez, en la modalitat de guitarra, Beatriz Blanco, 

en violí, i Miguel Colom, en violoncel per la modalitat 

d’instrument d’arc. 

Els premis dels guardonats consisteixen en gires de 

concerts a través del programa Pla de Concerts de 

Joventuts Musicals d’Espanya. D’aquesta manera, 

Banyoles figurarà de manera molt destacada en els 

currículums dels premiats, joves talents que hauran 

donat d’aquesta manera els seus primers passos a la 

capital del Pla de l’Estany.

Exposició “L’aigua al món”
De la mà de l’Obra Social de la Caja Mediterráneo (CAM) 

del 16 de març al 15 d’abril de 2010 es va poder visitar 

l’exposició “L’aigua al món” al Museu Darder. Una sugges-

tiva mostra composta per cinquanta-una composicions 

fotogràfiques de José Fructuoso. 

En aquesta exposició l’artista alacantí ens ofereia la seva 

particular visió “social” de l’aigua tot analitzant diferents 

maneres, costums i interrelacions multiculturals al seu pas 

per diferents llocs, on l’aigua es converteix en escenari 

Els guanyadors del 73è Concurs Permanent de Joves Intèrprets acompanyats de l'alcalde i personalitats

5
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Més de 15.000 persones en els 4 dies 
d’(a)phònica
Del 24 al 27 de juny el festival (a)phònica ha aplegat 

més de 15.000 persones procedents de tot Cata-

lunya. Les claus de l’èxit del festival de la nostra 

ciutat recauen en la gran diversitat estilística, l’alta 

qualitat de les propostes i la gratuïtat de gran part 

de les actuacions.

Enguany 17 actuacions i més de 10 activitats paral·leles 

en set espais emblemàtics han conformat la setena 

edició del Festival. L’actuació inaugural d’Anna Roig a 

l’Auditori de l’Ateneu, amb les entrades exhaurides, i 

la de Martirio, que va aplegar més de 1.500 persones 

a la Muralla, van ser les més concorregudes. 

Per altra banda, les actuacions d’Earth Angels o d’El 

Trio Chikiboom a la plaça del Teatre van tenir molt 

bona acollida tot i ser un emplaçament que s’ha 

incorporat com a novetat en aquesta edició.

Nous reglaments dels equipaments 
d’arts escèniques i l’Espai Jove Cal Drac
Els equipaments d’arts escèniques i l’Espai Jove 

Cal Drac ja disposen d’un reglament regulador. El 

reglament dels equipaments substitueix el que hi 

havia fins ara per al Teatre Municipal, i inclou també 

l’Auditori de l’Ateneu, l’Ateneu – Centre Municipal 

d’Estudis Musicals i La Factoria d’Arts Escèniques. 

Es poden consultar els dos reglaments íntegres al 

lloc web municipal banyoles.cat.

Acció social

Nou local de la Creu Roja
La Creu Roja del Pla de l’Estany ha comprat un nou 

local a l’avinguda Països Catalans de Banyoles per 

poder millorar els serveis que ofereix a la població. 

Fins ara la Creu Roja treballava en dos locals: un a la 

Vila Olímpica de Banyoles i l’altre a Porqueres. 

Pla local d’inclusió social de Banyoles 
2009-2012
El 14 de juny es va presentar, al Museu Darder, el Pla 

local d’inclusió social 2009-2012, aprovat pel plenari 

municipal del març. L’objectiu de l’acte va ser reflexio-

nar sobre l’efecte de la crisi a les entitats o serveis 

municipals i presentar el document final que és el full 

de ruta de la ciutat per a lluitar contra la pobresa i 

l’exclusió social.

El Pla té un pressupost de 3 milions d’euros i està 

dividit en 140 actuacions repartides en diferents 

àmbits: 35 actuacions en l’àmbit sociosanitari, 16 en 

l’àmbit de promoció educativa i formativa, 13 en l’àm-

bit d’habitatge, 17 en l’àmbit relacional, 29 en l’àmbit 

laboral, 4 en l’àmbit de la promoció econòmica, 19 

en l’àmbit de ciutadania i participació i 5 actuacions 

d’elements organitzatius.

Augmenta la necessitat d’aliments
Abans de la crisi econòmica el Consorci de Benestar 

Social del Pla de l’Estany – Banyoles distribuïa a famílies 

necessitades uns 3.000 euros en aliments a l’any de 

mitjana. Tanmateix, durant els últims anys la partida 

del Consorci destinada a ajudes directes en aliments 

ha augmentat considerablement. El 2007 l’Ajuntament 

Roda de premsa de l'anunci de la Creu Roja del Pla de l’Estany de la compra d'un local al centre de Banyoles
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de Banyoles, a través del Consorci, hi va destinar uns 

6.000 euros i el 2008 uns 13.000 euros. El 2009 la 

xifra del consistori banyolí es va triplicar arribant als 

38.000 euros de despesa en aliments per a les famílies 

de Banyoles. Tot i això, la meitat de la partida de l’Ajun-

tament de Banyoles prové de donacions d’empreses 

alimentàries. La partida per aquest 2010 del Consorci de 

Benestar Social del Pla de l’Estany – Banyoles destinada 

a aliments és d’uns 70.000 euros.

Curs d’electricitat i pneumàtica
Aquest mes de juny va finalitzar una nova edició dels 

tallers formatius que s’organitzen des de l’àrea d’Acció 

Social conjuntament amb l’Oficina de Barris. Aquest 

programa formatiu dins l’àmbit de l’electricitat i la 

pneumàtica, amb una durada de 70 hores, pretenia 

aportar les competències bàsiques necessàries per 

inserir laboralment els alumnes en un sector on hi ha 

demanda laboral. Els curs anava dirigit a persones en 

risc d’exclusió social, dones en risc de patir violència 

de gènere i persones amb baixa qualificació professi-

onal, entre d’altres.

  

Nova edició del curs de desfibril·ladors
Aquest maig es va impartir a l’Ajuntament de Banyoles 

el tercer Curs del Programa Bàsic de formació per a 

l’ús dels aparells desfibril·ladors externs automàtics 

per a personal no mèdic. Aquesta iniciativa s’emmarca 

dins el projecte “Banyoles, ciutat cardioprotegida”, 

que va consistir en la col·locació de 7 columnes de 

rescat cardíac amb desfibril·ladors semiautomàtics a 

diferents espais públics de Banyoles.

Projecte de mediació comunitària
És un projecte pilot amb l'objectiu de facilitar la comu-

nicació i millorar el diàleg entre la comunitat educativa 

i els immigrants, buscar estratègies alternatives en 

la resolució de conflictes, potenciar el treball amb les 

famílies a nivell comunitari i donar suport als centres 

de primària per a desenvolupar estratègies de millora 

de la convivència a l’àmbit educatiu. 

Projecte Apadrinar un avi
Apadrinar un avi és un projecte gestionat per Càritas, 

amb la col·laboració de l’Ajuntament de Banyoles, 

adreçat a persones grans de centres residencials que 

pateixen solitud i a joves estudiants de 4rt d’ESO i 

Batxillerat. 

La finalitat és facilitar la convivència i l’aprenentatge 

entre ambdues generacions, fomentar el diàleg i la 

comprensió, contribuir a l’autoestima i potenciar els 

valors de convivència i respecte dels joves vers les 

persones grans. 

El CEIP Baldiri Reixac, la Vila, estrena l’històricament 
reivindicat gimnàs

Educació

L’estudi demogràfic de les dinàmiques de 
població en edat escolar preveu un dèficit 
de places a Banyoles pel 2012
Al final del juliol es va presentar l’estudi demogràfic 

sobre dinàmiques de població en edat escolar 2009-

2021. Un estudi encarregat per garantir una correcta 

planificació escolar.

Banyoles té fets diferencials com l’augment de la po-

blació inmigrada i l’alt nivell de natalitat i es preveu un 

dèficit de places escolars pel curs 2012-2013. Per això 

el regidor d’Educació, Jordi Congost, ha manifestat que 

“amb l’estudi es preveu unes necessitats a Banyoles 

que el Departament d’Educació de la Generalitat ha 

d’atendre amb recursos suficients per cobrir les places 

escolars i recursos per atendre la diversitat cultural i 

garantir la cohesió social de la ciutat”.

S’estrena el reivindicat gimnàs 
de l’Escola de la Vila
Finalment, i després de 40 anys de reivindicació, el CEIP 

Baldiri Reixach ha estrenat el nou gimnàs. El disseny es 

va consensuar entre els pares i mares, el Departament 

d’Educació de la Generalitat, el claustre de professors 

i l’Ajuntament de Banyoles. El gimnàs té 206 metres 

quadrats i inclou un magatzem, vestidors i lavabos, tot 

adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

L’obra dissenyada per l’arquitecte banyolí Xavier 

Cornejo ha costat 325.000 euros, dels quals la 

Generalitat n’ha pagat 300.000 i l’Ajuntament 

la resta.
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Banyoles pionera a Catalunya i l’Estat espanyol pels electrocardiogrames als alumnes de segon d’ESO

8

Electrocardiogrames a tots els alumnes 
de 2n d’ESO
El maig van començar les primeres proves de de-

tecció de malalties cardíaques a tots els alumnes 

de segon d’ESO mitjançant electrocardiogrames.

Aquesta iniciativa pionera a tot Catalunya i a l’estat 

espanyol s’ha portat a terme gràcies a l’Ajuntament 

de Banyoles, el Dr. Josep Brugada i la Fundació 

Pascual i Prats; i amb la col·laboració de la clínica 

Salus Infirmorum, l’Institut Català de Salut i la Dipu-

tació de Girona. És un estudi gratuït amb l’objectiu 

d’esbrinar la utilitat de fer un electrocardiograma 

per identificar precoçment alteracions causades 

per un grup de malalties cardíaques.

L’estudi està dirigit pel Dr. Josep Brugada i té el 

vist-i-plau del Comitè d’ètica assistencial de l’Hospi-

tal Clínic de Barcelona. L’estudi era voluntari i calia 

el consentiment dels pares i/o tutors. Està previst 

que es faci al llarg dels anys 2010-2013 i que hi 

participin un miler d’estudiants aproximadament.

De març a juny el pati de Can Puig obert 
fora de l’horari lectiu
Des de final de març i fins les acaballes del curs es-

colar el pati de l’escola de Can Puig es va obrir fora 

de l’horari lectiu per oferir als nens i joves un espai 

de trobada tot aprofitant les instal·lacions del centre 

educatiu. Aquesta iniciativa, que es posa en marxa 

des de 2005, s’emmarca en el Pla Educatiu d'Entorn 

Banyoles – Porqueres.

L’Hort a la Balca
Aquest darrer curs escolar s’ha posat en marxa el 

projecte l’Hort a la Balca, un nou espai temàtic a 

l’escola amb l’objectiu principal que esdevingui un 

espai enriquidor de noves experiències. El projecte 

fomenta la vivència educativa, la participació activa 

del procés de tot el que ens aporten les llavors, i la 

sensibilització i cura del medi ambient. En l’etapa de 

0-3 les mans tenen un paper molt important. Amb les 

mans els infants descobreixen, manipulen, perceben 

i interioritzen les propietats dels diferents elements 

de l’entorn que els envolta.
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Festes
33a edició del l’Exposició de Flors
El cap de setmana del 4, 5 i 6 de juny es va celebrar 

la 33a edició de l’Exposició de Flors de Banyoles. El 

concurs de flors es va dividir en tres categories, plantes 

amb flor, plantes sense flor i cactus i plantes crasses. 

Pel que fa al concurs de balcons del Barri Vell hi va 

haver el concurs de balcons tradicionals i el concurs de 

balcons artístics. Enguany el concurs d’aparadors va 

passar dels 47 participants de l’edició anterior fins als 

50. Els visitants de Banyoles van contemplar 11 espais 

florals repartits pel Barri Vell amb especial atenció al 

claustre del monestir de Sant Esteve. 

Sant Jordi 2010
Enguany la diada de Sant Jordi va està marcada per 

la pluja, que va deslluir el seu caràcter festiu. Malgrat 

tot els banyolins i banyolines es van acostar fins a la 

plaça Major per comprar la rosa i el llibre.

Noves beques de transport pels estudiants de Banyoles que estudien fora de la ciutat

Presentació de la 33a Exposició de Flors

9
Joventut

Noves beques de transport pels estudiants 
de Banyoles que estudien fora de la ciutat
L’Ajuntament de Banyoles ha posat en marxa unes 

beques pels estudiants de Banyoles que han de des-

plaçar-se per estudiar fora de la ciutat. Aquestes 

ajudes també pretenen fomentar l’ús del transport 

públic. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Banyoles 

facilitarà gratuïtament una targeta 10/30 de l’Autoritat 

Territorial de la Mobilitat (ATM) de l’àrea de Girona 

pels que es desplacin a Girona o altres zones integra-

des a l’ATM, com ara Santa Coloma de Farners. Pels 

estudiants que van a Barcelona ciutat o a Bellaterra, 

l’Ajuntament els facilitarà una targeta universitat de 

TEISA amb 8 viatges.

Els beneficiaris seran els estudiants que acabin el 

batxillerat i comencin la universitat o els que iniciïn 

una formació professional o un batxillerat específic. 

L’ajuda de transport es podrà sol·licitar i recollir a 

l’Espai Jove de Banyoles a partir de l'1 de setembre 

presentant la matrícula d’estudi. 

11 propostes en el Pla B de maig i juny
La programació estable de joventut, el Pla B, va incloure 

11 propostes com ara el taller de riure, una introducció al 

rol de taula, un tast de cerveses, entre d’altres. La pro-

gramació bimensual es difon a través del tríptic que 

s’edita des de l’Ajuntament o pel Facebook. Amb el nou 

Espai Jove Cal Drac, unes instal·lacions definitives, es 

poden programar més activitats i fer noves propostes 

com ara el tennis taula.
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Promoció econòmica i Turisme

Presentació del VI Juny Gastronòmic del Pla de l’Estany

Prop d’una vintena de Ferraris a Banyoles
El passat 15 d’abril prop d’una vintena de Ferraris 

es van concentrar a Banyoles com a punt d’arribada 

de la sortida per la Garrotxa organitzada pel Club 

Ferrari Espanya. El Club és una entitat amb més 

de 200 associats a l'Estat i va reunir propietaris de 

Ferraris provinents de localitats com ara Barcelona, 

Tarragona, Madrid o Múrcia.

VI Juny Gastronòmic
Del 28 de maig al 27 de juny d’enguany va tenir lloc el 

VI Juny Gastronòmic del Pla de l’Estany organitzat per 

el Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany amb el suport 

de l’Ajuntament de Banyoles i d'altres institucions. 

Durant aquest mes es van organitzar diferents ini-

ciatives complementàries com ara el clàssic tast de 

vins i formatges, un tast de gintònic, una jornada 

sobre bona alimentació, l’(a)rtista al plat durant l’(a)

phònica i una arrossada popular a la plaça Major de 

Banyoles. Pel que fa a les jornades gastronòmiques, 

hi han participat 8 restaurants amb els seus menús. 

Tres activitats noves per conèixer l’en-
torn patrimonial i natural de Banyoles 
aquest estiu
Enguany l’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Banyoles 

ha programat 11 activitats diferents i gratuïtes amb 

l’objectiu de promocionar la ciutat. Les activitats s’han 

organitzat des del març fins al novembre d’aquest 

2010 i són obertes als turistes que visiten Banyoles 

i als banyolins i banyolines.

En aquesta edició s’han creat 3 noves activitats. 

La primera és l’itinerari llegendari. La segona és 

l’activitat Artesans i gremis a l’època Medieval, una 

activitat familiar que ens permet descobrir la socie-

tat feudal i que inclou la pràctica amb la tècnica del 

vitrall. La tercera novetat és els Secrets de l’Estany, 

que permet conèixer amb més profunditat la conca 

lacustre amb una visita a l’Escola de Natura amb 

l'observació de la maqueta de la conca lacustre i la 

posterior visita de la Draga fins a la torre d’arribada 

del camp de regates.

D’altra banda, aquest estiu continua la programació 

d’activitats com ara la Ruta dels estanyols, la Banyoles 

Medieval, l’Abat Bonitus ens acompanya de l’Estany al 

Barri Vell o Descobreix els enigmes del passat.

Aquestes noves activitats juntament amb les ja 

existents pretenen apropar nous visitants a la ciutat 

i desestacionalitzar el turisme.

Itineraris llegendaris, una combinació 
de turisme i coneixement
L’itinerari llegendari de Banyoles és un recull de setze 

llegendes relacionades amb espais de la ciutat. La 

llegenda d’en Morgat, una de les més representati-

ves del municipi, és la primera de l’itinerari, que no 

és només un recull de les llegendes sinó que s’han 

relacionat a espais de la ciutat protagonistes d’aques-

tes històries. El resultat és un itinerari lligat al llegat 

llegendari i que aporta un circuit alternatiu al circuit 

turístic convencional. 
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La regidora de Turisme, Joana Vilà, amb els tres alcaldes mexicans i altres acompanyants

Nou itinerari llegendari de Banyoles

Les setze llegendes són en Morgat, el Castell Enfonsat, 

la mitja taronja, els miracles de Sant Mer, el Drac de 

Banyoles, voguen les campanes, la gran sequera, la 

font de les Ànimes, la ceguera de l’abat, en pagès de 

Guialbes, una faldada de segó, el difunt convidat, la 

taula parada, el bruixot de Finestres, el mosso del 

Moliner i el miracle de les aigües. 

Alcaldes mexicans visiten Banyoles 
per conèixer el model turístic
El 14 de juny l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, el 

president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, 

Jordi Xargay, i la regidora de Turisme, Joana Vilà, van 

exercir d’amfitrions dels tres alcaldes mexicans de 

l’estat de Michoacán i dels membres de la Universitat 

de Michoacán, que van visitar la ciutat per conèixer 

en profunditat el model turístic banyolí.

Les 11 localitats que es troben a la ribera de l’Estany de 

Cuitzeo, situades a l’oest del país, volen implementar 

un treball conjunt per promocionar el turisme amb 

una política d’atracció turística pròpia. Els alcaldes 

mexicans s’han mostrat molt interessats en el model 

turístic de Banyoles i el Pla de l’Estany basat en el 

turisme familiar, nacional, esportiu, cultural i natural. 

Segons han explicat el model turístic i el seu enfoca-

ment pot atraure un públic objectiu molt interessant 

malgrat que han reconegut no tenir una estructura 

hotelera i de restauració prou potent.
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Esports

Banyoles estrena el nou centre de tecni-
ficació i formació esportiva de la Farga
El maig va tenir lloc la inauguració del nou equipa-

ment esportiu de Banyoles. El pavelló, amb entrada 

principal al carrer Telers, té una zona de consergeria, 

espai de bar, serveis, 5 vestidors, sala d’infermeria, 

despatxos, sala de formació, gimnàs amb tatami, 8 

magatzems i una graderia amb capacitat per a 200 

persones. La pista és de parquet i divisible en 3 parts, 

i les cistelles de bàsquet estan penjades del sostre i 

són automatitzades.

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va destacar 

que “la tasca de l’Ajuntament és posar equipaments 

i donar formació.” Noguer va afegir que “amb aquest 

equipament descongestionem els altres pavellons i 

posem a l’abast de la ciutadania un espai funcional 

per a totes les entitats, esportives i no esportives, 

per la seva gran polivalència”.

El centre de tecnificació i de formació esportiva de la 

Farga inclou la Càtedra d’Esport i d’Educació Física de 

la Universitat de Girona i el Consell esportiu del Pla 

de l’Estany. Ha costat 2.400.000 euros, amb subven-

cions per valor de 2.230.000 euros de la Secretaria 

General de l’Esport, el Consejo Superior de Deportes, 

la Diputació de Girona i el Pla únic d’Obres i Serveis. 

La resta del finançament prové de recursos propis 

de l’Ajuntament.

Signatura d'un conveni de col·laboració 
amb “la Caixa”
El 2 de juny de 2010 l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, 

i el director executiu de “la Caixa”, Jaume Giró, van signar 

el conveni de col·laboració amb l’entitat financera per tal 

de patrocinar el Mundial de piragüisme en marató 2010. 

L’import del conveni és de 18.000 euros, el patrocini 

privat més important de la prova.

D’altra banda la celebració del Mundial de piragüisme 

en marató també ha rebut les següents col·laboracions 

i patrocinis: Agbar amb una aportació de 15.000€, 

Secretaria General de l’Esport de la Generalitat 

de Catalunya amb 35.000€, Consejo Superior de 

Deportes amb 40.000€, Turisme de Catalunya amb 

12.000€ i Caixa de Girona amb 5.000€.

La 9a Trobada d’exjugadors 
del FC Barcelona, a Banyoles
El passat 5 de juny de 2010 es va celebrar a Banyoles la 

9a Trobada d’exjugadors del FC Barcelona organitzada 

per l’Agrupació Barça Veterans amb la col·laboració 

del consistori banyolí.

L’esdeveniment va reunir un bon nombre d’exjuga-

dors blaugranes de totes les èpoques i categories del 

futbol. Es van programar tres partits de futbol i un 

dinar de germanor.

Banyoles, final de la 2a etapa 
de la Volta Ciclista a Catalunya
Després d’entrar a la ciutat i donar tres voltes a 

l’Estany, els ciclistes participants a la Volta Ciclista a 

Catalunya van cloure la 2a etapa a Banyoles. L'etapa 

va començar a Salt i constava de 182 quilòmetres.

Mark Cavendish del Team HTC Columbia es va pro-

clamar guanyador de l’etapa, i Paul Voss va seguir 

líder de la prova.

2

Banyoles estrena el nou centre de tecnificació i formació esportiva de la Farga
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El nou president del FC Barcelona, Sandro Rossell, a l'Ajuntament de Banyoles

El nou president del FC Barcelona, 
Sandro Rossell, visita l’Ajuntament 
de Banyoles
El primer dissabte de juliol l’alcalde de Banyoles, Miquel 

Noguer, juntament amb els regidors Lluís Costabella, 

Nani Ribas i Lluís Butinyà van rebre el nou president 

del FC Barcelona, Sandro Rossell, en el seu tercer acte 

com a president. 

Durant la visita, Rossell, acompanyat del vicepresident, 

Josep Cardoner, va signar el Llibre d’Honor de la Ciutat 

i va destacar la forta relació i estima vers la Penya 

Blaugrana comarca de Banyoles, que el mateix dissabte 

celebrava el seu 25è aniversari. Per celebrar-ho van 

jugar un partit de futbol entre socis de la penya i els 

veterans de la UE Porqueres.

Per altra banda, la nova directiva blaugrana ha nomenat 

el banyolí Pitu Cortada com a director general de la 

Fundació del Barça.

Open d’Espanya i Copa Catalana de BTT
El campió olímpic i campió del món en diverses oca-

sions, Julien Absalon (Orbea), Josep Antoni Hermida 

(Multivan Mérida) o la campiona del món Marga Fullana 

(Massi) van ser uns dels protagonistes de primer nivell 

de BTT que van participar a l’Open d’Espanya i Copa 

Catalana. Una prova que es disputava a Banyoles per 

novena vegada, organitzada per Ocisport, empresa 

promotora del Superprestigi Massi- Open d’Espanya 

de BTT, conjuntament amb el Club Ciclista Banyoles.

Més de 700 ciclistes van particpar a la prova en un 

circuit molt exigent d’uns 9 quilòmetres. 

Notícies del Mundial de piragüisme en 
marató 2010. Presentació del Mundial
A l'abril va tenir lloc a la seu del Consejo Superior 

de Deportes, a Madrid, la presentació del Mundial 

de piragüisme en marató Banyoles 2010, que se 

celebrarà del 22 al 26 de setembre. La competició 

inclourà per primera vegada proves per a persones 

amb discapacitat física. 

A la presentació hi van assitir el Secretari d’Estat per 

a l’Esport, Jaime Lissavetzky, i l’alcalde de Banyoles, 

Miquel Noguer, acompanyats pel director general 

d’Esports, Albert Soler, l’alcalde de Sort, Agustí Ló-

pez, i el president de la Reial Federació Espanyola de 

Piragüisme, Juan José Román Mangas. En represen-

tació de l’equip estatal van ser-hi presents els palistes 

Francisco Cubelos i Gabriel Campo. 

“Demostra´ns quant saps de piragüisme!”
L’organització del Mundial de piragüisme 2010 va posar 

en marxa el concurs “Demostra’ns quant saps de pira-

güisme!”. Un concurs per promocionar el Mundial en 

el format de 10 preguntes. Per guanyar el premi calia 

contestar les preguntes del díptic. Entre els encertants 

se sortejava un sopar per dues persones al restaurant 

Vora Estany i 5 cursos d’iniciació al piragüisme.

Homenatge a l’atleta Esther Guerrero
Al juny l’Ajuntament de Banyoles va retre un homenat-

ge a l’esportista Esther Guerrero. Aquesta temporada 

l’esportista banyolina, que corre amb el FC Barcelona, 

s'ha proclamat campiona de Catalunya de cros júnior, 

subcampiona de Catalunya absoluta dels 800 metres 

i sisena d’Espanya en pista coberta.

3
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I EN EL PROPER NÚMERO…
La segona edició del premis Banyolí de l’Any, el Mundial de piragüisme, les Festes 

d'Agost i de Sant Martirià, millores a la via pública i obres, activitats culturals…

Telèfons a mà

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

AJUNTAMENT DE BANYOLES
Oficina d’atenció ciutadana ………………………… 972 57 00 50
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 Cal Drac ………………………………… 972 58 32 11
Jutjat de Pau ……………………………………… 972 57 02 05
La Balca – Centre Educatiu Municipal …………… 972 57 35 36
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 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

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 Recusos 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

Esteve Campmol, millor esportista de l’any 2009

Esteve Campmol i Jordi Carretero 
guanyadors dels premis a l'esportista de 
l’any i al forjador de l’esport banyolí
Al final de maig va tenir lloc la 3a edició de la festa 

de l’esport banyolí. Una cita en el món de l’esport 

local amb l'objectiu de retre un petit homenatge als 

esportistes, equips i clubs que s’han distingit pels 

seus resultats durant el 2009.

L’esportista de l’any, Esteve Campmol, atleta del CN 

Banyoles, va aconseguir el primer lloc en el Campio-

nat de Catalunya de Marató i participarà, aquest 

setembre, en el Campionat d’Espanya de Mitja Marató 

de València.

La festa es va celebrar en el recent inaugurat centre 

de tecnificació i formació esportiva de la Farga.


