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La pandèmia continua però Banyoles no s’atura
Novament he de començar mostrant l’agraïment al comportament general dels banyolins i banyolines 
en compliment de les mesures per evitar la propagació de la COVID-19 i manifestant la meva solidaritat 
amb tots els afectats per la malaltia i per tots els efectes socials i econòmics que se n’han derivat.

Començàvem aquest estiu, que ara ja acabarem, amb molt optimisme després de la vacunació massi-
va, en molts casos al Claustre del Monestir, però la cinquena onada ens ha recordat cruelment que la 
pandèmia continua. Tanmateix, l’Ajuntament segueix esforçant-se i ens adaptem i reaccionem tan ràpid 
com sabem a cada viratge per oferir actes de cultura, joventut, esports, festes, fires, turisme o educació.

Aquest estiu hem arribat a la meitat d’aquest mandat 2019-23 i durant aquests mesos hem aprovat el 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i el projecte de reforma del Museu Arqueològic, hem 
comprat l’emblemàtic edifici de Can Tarradas, hem signat el conveni pels terrenys de la nova biblioteca 
a La Providència, hem reformat carrers i places com ara la plaça dels pisos de ‘la Caixa’ o hem executat 
les obres de millora del tercer tram del rec Major.

Ens hem esforçat per l’imprescindible desplegament de la fibra òptica, per continuar els plans de voreres 
i reasfaltatges, per fomentar la participació ciutadana en línia amb l’Altaveu ciutadà, per oferir suport a 
l’activitat econòmica... És a dir que hem implementat polítiques multidisciplinàries i com bé diu el refrany 
“feina feta no fa destorb”. Així doncs, hem demostrat amb fets que Banyoles no s’atura tot i la pandèmia. 

Segueix- nos:
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SUBVENCIONS

Títol Import Institució

Edició número 23 dels Quaderns de Banyoles 3.000  € Diputació de Girona

Obres de reforma i ampliació del Museu Arqueològic (2020) 72.000  € Generalitat de Catalunya

Obres de reforma i ampliació del Museu Arqueològic (2021) 64.000  € Generalitat de Catalunya

Obres de reforma i ampliació del Museu Arqueològic (2022) 64.000  € Generalitat de Catalunya

Projecte PIT STOP  13.057  € Diputació de Girona

Factoria d'arts escèniques  16.000  € Diputació de Girona

Retenció del talent (2020)  30.000  € Diputació de Girona

Retenció del talent (2021)  20.000  € Diputació de Girona

Retenció del talent (2022)  10.000  € Diputació de Girona

Projecte de l'Oficina jove "Cocu jove"  5.000  € Diputació de Girona

Fons de cooperació econòmica i cultural (2021). Despeses corrents 279.492  € Diputació de Girona

Fons de cooperació econòmica i cultural (2021). Despeses culturals 49.332  € Diputació de Girona

Fons de cooperació econòmica i cultural (2021). Noves tecnologies 8.586  € Diputació de Girona

Fons de cooperació econòmica i cultural (2021), Camins 800  € Diputació de Girona

Projectes culturas al Museu Darder  14.684  € Diputació de Girona

Projectes culturals al Museu Arqueològic  13.850  € Diputació de Girona

Polítiques comarcals d'habitatge  3.350  € Diputació de Girona

Fira de Nadal i Mostra d'artesans  6.000  € Generalitat de Catalunya

Fira de Sant Martirià  6.000  € Generalitat de Catalunya

Digitalització dels expedients d'obra major   4.302  € Generalitat de Catalunya

Adquisició de llibres per la Biblioteca  10.000  € Generalitat de Catalunya

Projecte cultura, convivència i ciutadania per a infants i joves 963  € Diputació de Girona

Noves tecnologies en situació de COVID  2.250  € Diputació de Girona

Adaptació de dues comportes de regulació de sortida de l'aigua de l'Estany 10.000  € Diputació de Girona

Digitalització de decrets d'alcaldia  714  € Diputació de Girona

Lluita i control integrat de plagues urbanes  31.073  € DIPSALUT

Exposició i recerca documental de la faràndula banyolina 2.718  € Generalitat de Catalunya

Programa Indika curs 20-21  9.924  € Diputació de Girona

Foment de l'activitat física i l'esport programa A2 2.844  € Diputació de Girona

Foment de l'activitat física i l'esport programa A1 5.248  € Diputació de Girona

Reforma del Museu Arqueològic  750.000  € Generalitat de Catalunya
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L’Ajuntament ha signat un acord amb el Bisbat de Girona 
i l’associació Canaan per a la cessió anticipada en pro-
pietat de la finca on s’hi construirà la futura biblioteca. 
Una vegada signat el conveni, el consistori iniciarà el 
concurs de projectes per a definir la futura biblioteca, 
on es traslladarà l’actual, situada a la Vila Olímpica.

L’acord preveu que el Bisbat de Girona cedeix anti-
cipadament a l’Ajuntament la finca que correspon a 
l’església i el convent de La Providència. La finca és 
ara propietat del consistori que definirà el projecte 
que s’hi construirà amb el sostre edificable que 
s’escaigui per a la nova biblioteca. La cessió es fa 
anticipadament perquè el consistori pugui desenvo-

ALCALDIA
Banyoles rep el fons de 
l’Homenatge a la Vellesa 
L’Ajuntament de Banyoles ha rebut en donació l’arxiu de 
l’Homenatge a la Vellesa i els documents es dipositaran 
a l’Arxiu Històric Comarcal. S’hi recull la documentació 
de l’Homenatge a la Vellesa que Caixabank organitza 
des de 1950, llavors com a Caixa d’Estalvis i Pensions. 
Entre els documents hi ha algunes relacions dels 
homenatjats, documentació dels tràmits administratius 
i de la comptabilitat, dos àlbums de fotos.
Des de l’Ajuntament de Banyoles volem donar les gràcies 
per aquesta iniciativa del banyolí Pau Rigau. 

El conseller Ramon 
Tremosa visita el 
nou eix turístic entre 
l’Estany i el Barri Vell
El Rec Major serà l’eix vertebrador d’un nou projecte que 
pretén millorar la connectivitat entre l’Estany i el Barri 
Vell amb la vista posada en el turisme. El projecte inclou 
tres àmbits d’actuació: la rehabilitació i recuperació del 
darrer tram del rec, entre els carrers Jaume Butinyà i 
Blanquers; la rehabilitació del Molí dels Paraires i la seva 
recuperació com a exemple de font d’energia i la definició 
d’una nova ruta al voltant del rec. El projecte està valorat 
en 506.907,15 €, dels quals el Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat n’aportarà̀ 253.488,57 
€ a través del Pla de Foment del Turisme.

El conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Ramon 
Tremosa, i l’alcalde Miquel Noguer van visitar el darrer tram 
reformat del rec Major.

Fotografia de 
la signatura. 
D’esquerra a dreta, 
Joan Càliz, president 
de l’entitat Canaan; 
el Bisbe de Girona, 
Francesc Pardo; 
l’alcalde Miquel 
Noguer i el promotor, 
Manel Puig.

lupar el projecte mentre es redacta el Pla de Millora 
Urbana de l’entorn.

L’espai de La Providència ocupa una parcel·la d’uns 5.000 
m2 de superfície. L’actual Pla d’Ordenació Urbana Muni-
cipal preveu que el sostre edificable de l’espai sigui d’uns 
6.000 m2, 3.300 m2 menys dels que preveia l’anterior 
Pla General. Un 30% dels habitatges que s’hi construiran 
seran de protecció oficial i també es reservaran habitat-
ges per a l’associació Canaan i Càritas Banyoles, que a 
més disposaran d’uns locals. L’ajuntament disposarà 
també d’un habitatge. També es construirà un parc que 
unirà el parc de la Muralla amb la plaça Mas Peraseca 
i s’urbanitzaran els carrers de la Muralla i Constància.

Acord per a la futura biblioteca
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BENESTAR SOCIAL
Banyoles consolida el 
projecte de cooperació 
amb la ciutat gambiana 
de Garawol
L’Ajuntament de Banyoles i l’Associació Garawol, integrada 
per banyolins i banyolines d’origen gambià, han enviat un 
segon carregament amb material sanitari per a l’hospital 
de la ciutat gambiana de Garawol. Aquest enviament de 
material sanitari inclou un frigorífic dels que utilitzen 
els sanitaris per conservar vacunes, un desfibril·lador 
per garantir les emergències coronàries, un llit sanitari 
i material de treball mèdic com bisturís, pinces, tisores 
o bates protectores. L’adquisició del material ha suposat 
una inversió de 5.500 euros a càrrec de l’Ajuntament de 
Banyoles, mentre que l’entitat Garawol s’ha encarregat de 
l’enviament. A l’enviament, s’hi sumarà també de nou la 
Clínica Salus Infirmorum que ha donat cadires de rodes 
i crosses. També el Col·legi de Metges de Girona s’ha 
sumat al projecte aportant a l’entitat Garawol 1.500 euros 
que reforçaran la inversió prevista per aquest any 2021.

Banyoles dona a l’ICO els 
diners de les mascaretes 
solidàries del 8 de març
L’Ajuntament de Banyoles va donar a l’Institut Català 
d’Oncologia (ICO) els diners de les mascaretes solidàries 
commemoratives que es van elaborar coincidint amb el 
Dia Internacional de les Dones el 8 de març passat. Els 
diners permetran ajudar l’Institut Català d’Oncologia 
per treballar en l’eradicació del càncer a Catalunya. En 
total, es van editar 170 mascaretes que es van vendre 
principalment a treballadores i treballadors municipals 
i es van recaptar 510 euros.

L’alcalde Miquel Noguer i la regidora Ester Busquets amb els 
responsables del projecte i representants de la Clínica Salus 
Infirmorum

L’alcalde Miquel Noguer va lliurar els diners de les mascaretes 
sanitàries al director asistencial de l’Institut Català 
d’Oncologia a Girona Francesc Soler

Vacunació de la COVID-19
La COVID-19 també ha marcat aquests últims mesos tot 
i que amb l’esperança de les vacunacions massives, en 
molts casos a l’espai habilitat al claustre del Monestir de 
Sant Esteve. Des de l’Ajuntament volem agrair novament 
als banyolins i banyolines el compliment de totes les me-
sures sanitàries per evitar la propagació de la pandèmia.

Diàlegs sobre racisme 
amb Matthew Tree
Amb la publicació del llibre de l’autor establert a Banyoles 
Matthew Tree, s’ha organitzat aquest diàleg sobre racisme 
on va conversar a l’escenari de l’Auditori de l’Ateneu amb 
dues representants del col·lectiu antiracista banyolí ‘La 
de color té nom’. 

El Pla de l’Estany com-
memora el Dia de l’Orgull 
LGTBIQ+ 
Es va inaugurar l’exposició 'Construccions identitàries' 
de la fotògrafa i activista transgènere Mar C. Llop en una 
mostra que explica el procés de trànsit de les persones 
transgènere. L’acte institucional va continuar amb una 
caminada fins al mirador del Puig d’en Colomer, on es va 
col·locar una bandera amb els colors de l’arc de Sant Martí.
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 L’alcalde Miquel Noguer al nou salt d’aigua

El rec d’en Teixidor després de la millora

Pau Sarquella, els regidors Miquel Cuenca i Albert Tubert, 
Marc Riera i l’Isabel Oliver a l’exposició (d’esquerra a dreta)

 

URBANISME
Banyoles completa la 
rehabilitació del Molí 
dels Paraires per a 
fer-lo visitable
Els treballs han permès instal·lar també a l’espai una 
picoturbina, com a exemple de font d’’energia hidràulica 
sostenible, que han suposat una inversió d’uns 80.000 
euros, 50.000 aportats per la Diputació de Girona. 
L’energia que es produeixi s’abocarà a la xarxa pública i 
abastirà l’enllumenat públic. Les obres de rehabilitació 
de l’edifici s’han centrat a consolidar l’estructura, repicar 
la pedra i restaurar les zones més degradades, i canviat 
l’anterior porta de fusta d’accés a l’edifici per una reixa de 
ferro per fer visible el rec i el salt d’aigua des de l’exterior.

regular els cabals dels recs i la cota de l’Estany, amb un 
nou model que garanteixi el pas de la fauna. Els treballs 
estan adjudicats per uns 84.000 euros, finançats fins 
al 70% amb aportacions del Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya.

Finalitzades les obres per 
reparar el pont de la riera 
de Canaleta
El temporal Glòria del gener del 2020 va causar danys a 
la infraestructura que s’havien de reparar abans de fer-hi 
passar la Via Verda. El pont antic s’ha deixat igual, però 
s’ha fet un mur d’escullera per assegurar l’estructura i 
evitar més danys en cas de nous temporals.

Espai expositiu Can 
Tarradas, nou espai 
municipal
Amb la primera exposició “Arquitectes i ciutat: del Pla 
urbanístic de 1936 a la Banyoles olímpica” repassa el 
creixement i la transformació de Banyoles en les darreres 
dècades. La mostra reuneix plànols, perspectives, aquarel-
les i fotografies a través d’una selecció de projectes, alguns 
dels quals inèdits. Es pot visitar a l’emblemàtic passatge 
interior del recuperat   edifici de Mobles Tarradas.

Continuen les obres a la 
variant de Banyoles
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Genera-
litat està executant el projecte de millora de la carretera 
C-66, en el tram entre Serinyà i Cornellà de Terri, que 
inclou, entre d’altres millores, una nova rotonda d’accés 
pel barri de Can Puig.

Obres per consolidar 
els marges del rec d’en 
Teixidor 
L’objectiu dels treballs és corregir els efectes de l’erosió 
dels marges del rec en un tram d’uns 160 metres que 
transcorre entre l’escola de La Draga i la plaça Maria 
Ros i Gussinyé. Per altra banda, els treballs també 
preveuen la instal·lació d’una comporta basculant per 
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La Caseta de Fusta després de les millores

Un dels exemplar de tortuga alliberats

Operaris del centre El Puig treballant a la plaça Major

Com a novetat, a la Caseta de Fusta es pot utilitzar 
la nova escala i la nova rampa que s’han instal·lat per 
millorar l’accessibilitat a l’espai. Enguany es comptava 
com cada any amb el servei de salvament i socorrisme 
en un espai de bany delimitat amb boies, que són a 

uns 30 metres des de la riba. L’horari de bany durant el 
setembre serà de les 2 del migdia a les 7 de la tarda, de 
dilluns a divendres, i de les 11 del matí a les 7 de la tarda, 
els caps de setmana. 

Banyoles aprova la 
licitació per adjudicar 
el nou contracte de 
recollida i transport 
d’escombraries
El nou concurs es licita conjuntament amb el Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany i té un preu de sortida de 
6,8 milions d’euros i, una vegada adjudicat, serà per als 
propers 5 anys. El nou contracte preveu la implantació 
del model de porta a porta per als residus comercials 
per incentivar el reciclatge, la modernització del parc de 
contenidors, augmentar la freqüència de recollida dels 
residus, incentivar un nou model de vehicles de recollida 
de residus menys sorollosos i menys contaminants, la 
implantació d’un servei de brigada i repàs constant, 
entre d’altres. 

MEDI AMBIENT
Temporada de bany a l’Estany fins al 19 de setembre

Alliberen 8 nous 
exemplars de tortugues 
d'estany a les llacunes 
de Can Morgat

Consorci de l’Estany. En els darrers 10 anys, la tortuga 
d'estany, que estava pràcticament extinguida de l'entorn 
de l'Estany, s'ha reintroduït i recuperat i s'han alliberat 
158 exemplars. L’actuació s’inscriu en el marc del post-
Projecte LIFE Potamo Fauna, amb la col·laboració de 
Limnos i els Amics de la tortuga d’estany. La tortuga 
d’estany (Emys orbicularis) és una espècie de tortuga 
aquàtica autòctona que havia desaparegut de l’Estany 
de Banyoles.

Actuació de millora als 
arbres de la plaça Major
L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Banyoles, 
amb el suport del servei de jardineria del centre El 
Puig, van tractar als plàtans de la plaça Major per 
promoure’n el creixement. S’ha decidit fer una actuació per 
descompactar el terreny, amb la realització d’uns forats 
al voltant de cada arbre a través dels quals s’aportaran 
graves i carbó actiu a les arrels. D’aquesta manera, es 
vol esponjar el terra, omplir d’aigua i aconseguir que les 
arrels trobin forats per seguir creixent.

Són 5 femelles i 3 mascles procedents del Centre de 
Recuperació de Tortugues de l’Albera en una acció del 
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VIA PÚBLICA
Acabades les obres per 
millorar el sanejament 
del carrer Llibertat
En aquesta darrera part del projecte, els treballs s’han 
centraran en el tram del carrer que va del carrer de les 
Rotes al Camí de l’Horta. En aquesta tercera fase, i a 
banda de la construcció de nous col·lectors de desguàs 
i sanejament al carrer, els treballs han suposat també la 
construcció de noves escomeses per als habitatges, així 
com les connexions als edificis de la zona de Cal General. 
Amb aquesta instal·lació, les aigües brutes i les pluvials 
han quedat canalitzades per separat, en comptes de 
fer-ho per una única canalització com fins ara. Amb les 
obres, s’ha renovat també la xarxa d’aigua potable i la 
xarxa elèctrica, que s’ha soterrat, i s’ha renovat el ferm 
del carrer. Els treballs estan pressupostats en 444.785,63 
euros, dels quals més de la meitat s’han finançat a través 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat.

Banyoles renova la 
il·luminació de diferents 
carrers
La intervenció, que ha suposat una inversió d’uns 64.000 
euros, s’ha fet als carrers Nostra Senyora del Collell, Rec 
de Guèmol, Pedreres i Progrés. L’actuació ha suposat 
substituir els pals de fixació i les llumeneres per llums 
de led. A més, al carrer Rec de Guèmol s’ha realitzat 
la conversió de conducció aèria a soterrada. Amb la 
renovació d’aquests fanals, es preveu estalviar fins a 
8.967 Kilowatts cada any.

Manteniment de les 
voreres
Hi ha 13 trams de carrer al pla de voreres aprovat pel 
consistori amb una inversió de 150.000 euros per reparar 
i fer el manteniment en aquelles voreres del municipi que 
es troben en mal estat o degradades per envelliment. 
Concretament, es tracta dels carrers Sardana, Estartús, 
Sant Jordi, Avi Serra, Mestre Mateu, Nostra Senyor del 
Collell, Puig d’en Colomer, Telers, Pere Alsius i Bertran 
Samasó, a més del Passeig Darder i el Passeig Lluís 
Marià Vidal. Totes aquestes accions formen part del Pla 
de voreres del 2020 i es destinaran 50.000 euros al Pla 
de voreres del 2021.

Arranjada la font de la 
placeta del Carme
L'antiga font de la placeta del Carme ja torna a lluir a la 
seva ubicació original després dels treballs de restauració 
que han permès recuperar-la.

S’han completat els treballs de la segona fase del carrer 
Llibertat, entre els carrers Canat i Rotes

S’han completat els treballs de la segona fase del carrer 
Llibertat, entre els carrers Canat i Rotes

La font arranjada a la placeta del Carme

Pla d’asfaltatges
Periòdicament l’Ajuntament reasfalta carrers de la ciutat 
per garantir-ne un bon manteniment. Enguany ha estat 
el torn del carrer de Can Sisó, del passatge Pere Coll, 
del carrer Bertran Samasó i del Camí Fondo, amb un 
cost de 48.326 €. Cal destacar, també, l’asfaltatge de 
l’avinguda de la Farga, des de la plaça de la Solidaritat 
fins a la rotonda d’accés a Can Puig, que ha costat uns 
145.000 euros.
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L’inspector de la Policia Local Emili Garcia, l’alcalde Miquel 
Noguer i el regidor Lluís Costabella amb el nou vehicle.

Al carrer Llibertat no es pot superar la velocitat dels 30 
quilòmetres a l’hora.

El passeig Darder continuarà lliure de cotxes els caps de 
setmana i dies festius.

MOBILITAT
Banyoles modifica 
l’ordenança de 
circulació
El ple municipal de l’Ajuntament de Banyoles del mes 
d’abril per unanimitat  va aprovar inicialment la modi-
ficació de l’ordenança de circulació. La nova ordenança 
estableix que els patinets elèctrics només podran circular 
per carrils bici i per la calçada amb una limitació de 30 
km/h i no permet que circulin per sobre la vorera. A més, 
els seus usuaris hauran de portar casc. L’ordenança també 
fixa un nou redactat pel que fa als cicles i bicicletes i s’hi 
incorporen les bicicletes elèctriques i es fixen els llocs 
per on podran circular i com ho hauran de fer.

Reducció del límit de 
velocitat al nucli urbà
A partir d’ara el límit és de mitjana de 30 quilòmetres per 
hora i afectarà a tots els vehicles que circulin pel nucli urbà 
de la ciutat, tot i que hi haurà excepcions en determinades 
vies i zones tant en velocitat més alta com en velocitat 
més baixa. Els nous límits de velocitat van entrar en vigor 
després que la Direcció General de Trànsit (DGT) acordés 
una nova normativa per reduir la velocitat a l’interior de 
les ciutats amb l’objectiu de reduir els morts per accidents 
de trànsit. Quedaran fora d’aquesta nova normativa tots 
aquells eixos de la xarxa bàsica que creuen la ciutat per 
connectar amb municipis veïns. També hi haurà un límit 
específic de velocitat de 20 quilòmetres per hora, per 
exemple, a tot el Barri Vell i a l’entorn d’escoles.

El front d’Estany 
continuarà per a 
vianants i bicicletes els 
caps de setmana i dies 
festius
La mesura suposa restringir la circulació de vehicles 
en aquest entorn fins al final d’any. La mesura afecta el 
tram del passeig Lluís Marià Vidal, des del carrer Prior 
Agustí fins al Passeig Mossèn Lluís Constans, i el tram 
del Passeig Darder, entre el mateix Passeig Mossèn Lluís 
Constans fins al carrer Pintor Winthuysen.

mitjançant una licitació pública. El nou vehicle compta 
amb un sistema d’il·luminació led de baixa contaminació 
lumínica, baix consum i 100% sostenible.

HABITATGE
Subvencions per al 
pagament del lloguer de 
l’any 2021
L’Oficina Local i Comarcal de Banyoles ha tramitat un total 
de 350 expedients. Són ajuts econòmics al pagament del 
lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos 
baixos o moderats a qui el cost de l’habitatge els pot situar 
en risc d’exclusió social residencial. El seu atorgament 
correspon a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Banyoles. 

SEGURETAT CIUTADANA
La Policia Local estrena 
un nou vehicle
El nou cotxe és un Kia Niro híbrid elèctric de 141cv, que 
ha suposat una inversió de més de 32.000 euros, adquirit 
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COMERÇ
L’Ajuntament elabora 
un pla per dinamitzar el 
comerç local
L’estudi analitza la situació del teixit comercial de Banyoles 
i els factors que condicionen i poden condicionar en el 
futur l’activitat comercial. Proposa 14 projectes dividits 
en 3 grans blocs i un total de 64 accions de caràcter 
comercial, però també relacionades amb l’espai i el 
paisatge urbà, la mobilitat i l’accessibilitat a l’activitat 
comercial. Combina aspectes de caràcter estructural 
i organitzatiu com ara la reactivació de locals buits, 
l’ordenació i embelliment de l’espai urbà i la millora de 
la governança.

Aquest Pla de dinamització comercial de Banyoles s’ha portat 
a terme amb el suport del Consorci de Comerç, Artesania 
i Moda de Catalunya (CCAM) i la Diputació de Girona.

La regidora de Promoció Econòmica Anna Tarafa presentant el 
Pla de dinamització del comerç local

Nova convocatòria 
d’ajudes per la Covid-19
Es destinen 40.000 euros a aquesta nova convocatòria 
i s’hi podien acollir els professionals titulars d’aquelles 
activitats amb establiments ubicats a Banyoles i que 
es van veure obligats al tancament per les limitacions 
establertes en la resolució SLT/1/2021, de 4 de gener. Es 
concedeix una ajut únic de 1.000 euros a cada establiment 
que reuneixi els requisits per a ser-ne beneficiari fins a 
esgotar el crèdit. Aquesta és la tercera convocatòria 
d’ajudes que obre l’Ajuntament de Banyoles a titulars 
d’establiments afectats per les mesures preses per aturar 
la propagació de la Covid-19. En la primera convocatòria, 
es van concedir un total de 97.582,20 euros i a la segona, 
per valor de 47.600 euros.

Jornada Fes la bossa
L’Associació Banyoles Comerç i Turisme, amb el suport 
de l’Ajuntament, van oferir als establiments comercials 
l’oportunitat de participar a les jornades Fes la bossa 
organitzades per la Cambra de Comerç de Girona.

Novetats de la plataforma 
de comerç local en línia
A la nova plataforma web s’hi poden adherir comerciants, 
restauradors i petits productors locals per comercialitzar 
els seus productes de forma gratuïta i en aquest sentit 
s’hi han incorporat, entre d’altres, farmàcies, llibreries i 
restaurants. Els clients, per la seva banda, poden fer les 
compres als comerços del municipi des de casa. L’Ajun-
tament es va adherir a aquesta plataforma de comerç en 
línia impulsada per la Diputació de Girona per promoure 
el comerç local i es pot visitar a través de l’enllaç: https://
www.ddgi.cat/ comerc-a-casa/banyoles/public/

FIRES
L’‘È bo, è mel’, uneix 
gastronomia, cultura i 
flors
‘È bo, è mel’ es va celebrar del 28 de maig al 6 de juny 
i va fusionar el Gartstròmia, que, per les restriccions 
actuals per la Covid-19 no es podia celebrar, amb la 
43a Exposició de Flors. El Gartstròmia va comptar 
amb la participació de 22 establiments de restauració i 
propostes culturals i d’artistes banyolins. A més, durant 
la setmana gastronòmica, es van sortejar premis per 
consumir als bars i restaurants de l’Associació Banyoles 
Comerç i Turisme. 

L’Exposició de Flors es va descentralitzar en diferents 
espais de la ciutat amb 16 escoles i centres educatius 
de Banyoles i comarca que van decorar els diferents 
rentadors de Banyoles tot creant una ruta floral. 

Les Guerrilleres del Ganxet van fer un muntatge als arcs de la 
plaça Major, un dels espais de l’Exposició de Flors. Foto: Ràdio 
Banyoles.
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La Ramona, torna a 
l’Estany
La fira La Ramona ha tornat des d’aquest mes de juny 
al Front d’Estany. Diferents artesans, tant del sector de 
l’alimentació de productes de decoració, complements 
o moda, posen a la venda les seves creacions a la fira.

TURISME
Banyoles estrena una 
nova ruta turística que 
posa en valor el rec 
Major
El nou itinerari ressegueix el recorregut del rec Major 
des de l’Estany, començant just al costat dels Banys 
Vells, fins al centre i sud de Banyoles per conèixer el 
desenvolupament industrial de la ciutat, que ha anat 
estretament vinculat a la presència de l’aigua al llarg 
de la història, però també de la importància de l’aigua, 
de la presència de l’Estany i del seu ecosistema. Està 
senyalitzada amb plafons que incorporen codis QR 
perquè el visitant pugui tenir també la descripció en 
diferents idiomes perquè s’ha fet en català, castellà, 
anglès i francès. L’itinerari es pot fer individualment 
o a través d’una nova visita guiada que oferiran 
els Museus de Banyoles. A més, des de l’Oficina 
de Turisme s’ha editat una nou fulletó turístic que 
n’explica el recorregut i que també es pot trobar a la 
pàgina web turisme.banyoles.cat.

S’ha reformat en tres fases el tram urbà del rec Major des del 
carrer Muralla al carrer Blanquers. Foto: Sílvia Poch.

Nous fulletons de les 
rutes dels Recs i de la 
Puda
La Ruta dels Recs té uns 2,4 quilòmetres, es pot fer 
en una hora, té una dificultat baixa i recorre els recs 
en una agradable visita entre el Barri Vell i l’Estany. 
Per altra banda, la ruta dels aiguamolls de la Puda 
i les Estunes, també de dificultat baixa, té uns 2 

quilòmetres, es pot completar en tres quarts d’hora i 
passa per la font de la Puda i l’estanyol de la Cendra, 
entre d’altres paratges. 

Banyoles programa 
experiències turístiques 
de cap de setmana
S’hi inclouen propostes de benestar, natura i turisme 
actiu per a tots els públics i que es poden fer en un o 
dos dies. La iniciativa inclou tres propostes: el bany de 
bosc al barri de Can Puig, la Marxa Nòrdica i el passeig 
en la barca Tirona. 

Participants a l’experiència turística al bosc de Can Puig

EMPRESA/OCUPACIÓ
L’Ajuntament convoca 
un pla extraordinari 
d’ocupació local
La mesura, que està inclosa dins les mesures de 
reactivació econòmica municipals, preveu la contractació 
de set persones. A més, l’Ajuntament contractarà també 
una persona com a tècnica de desenvolupament local 
per reforçar els serveis de Promoció econòmica. En 
concret, s’hi inclouen cinc projectes: manteniment i 
neteja extraordinàries de les àrees d’aportació de residus, 
arranjament i posada a punt de pisos per a habitatges 
socials, control de mesures de protecció, atenció, 
seguiment i base de dades per la Covid-19 per al servei 
de la Policia Local, gestió documental extraordinària del 
fons documental de la Biblioteca Comarcal i tramitació 
d’ajuts extraordinaris al teixit econòmic.
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Programa per millorar 
la competitivitat de les 
empreses
L’Ajuntament de Banyoles impulsa el projecte Pit stop per 
oferir assessorament, suport i eines per fer front als reptes 
que se’ls plantegen en els seus sectors econòmics en uns 
moments de canvis en el consum. És en aquest context 
que neix el programa Pit Stop. Com ser competitius 
en temps de canvis permanents amb l’objectiu de 
proporcionar eines de millora de la gestió empresarial 
que incideixin en el creixement de les empreses i, a la 
vegada, en el manteniment de l’ocupació. El programa, 
que és gratuït per a les empreses participants, està 
cofinançat entre l’Ajuntament i la Diputació de Girona i 
suposa una inversió d’uns 14.000 euros.

L’Alcalde Miquel Noguer i la regidora, Anna Tarafa amb 
diferents empresaris de Banyoles.

Conveni de col·laboració 
amb grup Bon Preu en el 
marc del procés de selec-
ció de personal pel nou 
Esclat
El nou establiment Esclat, al carrer de Mata, obrirà les 
seves portes al darrer trimestre d’aquest any 2021. 
El conveni signat entre l’Ajuntament de Banyoles i el 
Grup Bon Preu es fonamenta en la voluntat de treballar 
de forma conjunta tots aquells aspectes que fomentin 
l’ocupabilitat. En aquest sentit, l’Ajuntament col·laborarà 
amb el Grup Bon Preu per facilitar persones inscrites a 
la borsa de treball municipal en el procés de selecció 
de candidats/es per a l’obertura del nou establiment, 
així com sales i espais per a la selecció i formació de 
treballadors i treballadores.

Signatura del conveni amb Bon Preu. D’esquerra a dreta, el cap 
de relacions externes de Bon Preu, Josep Castany, l'alcalde de 
Banyoles, Miquel Noguer i el cap del departament de persones 
de Bon Preu, Albert Aranda

ADMINISTRACIÓ I 
TRANSPARÈNCIA 
L’Ajuntament revalida el
Segell Infoparticipa
El Consell Certificador del Segell Infoparticipa de la 
Universitat Autònoma de Barcelona ha atorgat el Segell 
Infoparticipa 2020 a l’Ajuntament de Banyoles per la 
transparència de la seva pàgina web (www.banyoles.cat) 
i del portal de transparència. El consistori ha complert el 
92% dels 52 indicadors. És a dir ha assolit correctament 
48 dels ítems que estableix el grup de recerca Comu-
nicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET). 
Així doncs, el consistori obté aquest reconeixement per 
segona vegada consecutiva i manté la mateixa nota de 
l’avaluació del 2019: un 92%. 

Primer any de 
funcionament de la cita 
prèvia per a l’atenció 
presencial 
Amb la pandèmia l’Ajuntament de Banyoles va notar 
un fort augment dels tràmits telemàtics i, alhora, es 
va implementar la cita prèvia per a l’atenció presencial 
que es pot reservar al web banyoles.cat i des de la nova 
APP Banyoles. Cada mes l’Oficina d’atenció ciutadana 
atén presencialment unes 600 persones i també es pot 
sol·licitar cita prèvia pels serveis d’Habitatge i Gestió 
tributària.

La regidora Clàudia Massó recollint el premi per la 
transparència de l’Ajuntament a la Universitat Autònoma de 
Barcelona
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COMUNICACIÓ 
Banyoles presenta una 
APP municipal
La nova APP Banyoles permet que la ciutadania tingui a mà 
la informació actualitzada de l’Ajuntament i disposi d’un nou 
canal de participació ciutadana. L’APP es pot descarregar de 
forma gratuïta per a dispositius mòbils, tant telèfons mòbils 
com tauletes, a través de les plataformes Android i IOS. 

Amb aquesta nova eina, la ciutadania pot rebre al seu 
dispositiu mòbil informació actualitzada, avisos i tot allò 

que necessiti saber del consistori, com les dades de 
contacte dels serveis municipals o punts d’interès . 
A més, a través de l’APP es podrà consultar l’agenda 
municipal i la secció de notícies, es podrà enllaçar 
amb la seu electrònica de l’Ajuntament on s’hi podran 
realitzar els tràmits, es podrà sol·licitar cita prèvia per 
a fer tràmits físicament al consistori o enviar propos-
tes, notificar incidències a través de l’Altaveu Ciutadà 
o rebre les comunicacions d’avisos municipals al seu 
dispositiu mòbil com, per exemple, informacions sobre 
afectacions viàries.

La regidora Clàudia Massó el dia de la presentació de l’APP de l’Ajuntament 

Assa Macalou i la regidora de Comunicació, Clàudia Massó, 
van recollir el premi repassant els objectius del Moviment 
Afrobanyolí Social i del programa de ràdio

‘MAS enllà’ de 
Ràdio Banyoles 
guanya el Premi per 
a la Diversitat en 
l’Audiovisual del CAC
La Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual (MDA) 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) con-
voca els premis amb l’objectiu de promoure una millor 
representació de la diversitat etnocultural en els mitjans 
audiovisuals de Catalunya. ‘MAS enllà’ és un programa 
mensual elaborat per l’associació Moviment Afrobanyolí 
Social i presentat per Assa Macalou, Daura Mangara i Isa 
Tunkara. L’espai vol donar a conèixer l'entitat i, sobretot, 
tractar les preocupacions dels joves afrobanyolins així 
com oferir petites mostres de cultura africana.

PARTICIPACIÓ
Més de 70 aportacions 
a l’Altaveu ciutadà
L’Altaveu ciutadà continua obert i ara amb accés des de 
la nova APP, a més del web banyoles.cat/ajuntament. 

L’Ajuntament continua potenciant aquest espai en línia 
com a canal de participació ciutadana. Només cal omplir 
el formulari i enviar la consulta, queixa o suggeriment. Fins 
ara s’han resolt més de 70 aportacions de l’Altaveu ciutadà.
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GRUPS MUNICIPALS

Projecte de ciutat? 
Passats dos anys de les eleccions és bon moment per fer balanç. En l’estil i maneres de l’equip de govern no hi destaca 
la transparència ni la voluntat d'avaluar el que s'ha fet per veure com seguim. 
Des de Sumem Banyoles, fent una mirada enrere, constatem que a Banyoles no hi ha projecte de ciutat. Es va fent i 
es gestiona amb certa improvisació. Seguim sense projecte per a la biblioteca, sense saber com aplicarem el poum, 
què volem fer amb l’estany, com serà la mobilitat futura, patint uns lloguers que no podem pagar, suportant un ca-
ducat, car i gens sostenible sistema de recollida de deixalles, inexistents polítiques d’oci juvenil, i un llarg etcètera.
Banyoles, ciutat de 20.000 habitants, no té cap gran projecte que ens engresqui, cap mirada a mig i llarg termini, que 
pensi amb el benestar de totes, cap reflexió global en clau de ciutat del segle XXI, cap projecte cultural, cap aposta 
per l’esport de base, ni proposta social de convivència,... 
Des de Sumem Banyoles continuarem insistint-hi.

La urgència d’un pla estratègic de cultura 
D’un temps cap aquí hem sentit del govern l’anunci de la redacció d’un pla director per al monestir de Sant Esteve 
en què es marcaran els usos que tindrà el recinte; la utilització de l’edifici de Mobles Tarradas per a usos culturals 
o l’anunci de l’acord a partir del qual el Bisbat de Girona cedeix el complex immobiliari de la Providència en base a 
un pla de millora urbana que autoritza la urbanització d’una part de la plaça i confirma la intenció del govern per 
ubicar-hi la Biblioteca municipal.

Són un grapat d’intencions que des del nostre punt de vista no responen a una pla cultural definit i que, objectivament, 
representen la concentració de tots els equipaments culturals al centre de  la ciutat, amb l’excepció de la Factoria 
d’Arts Escèniques posada en funcionament el 2011. Aquest context ens referma en el convenciment que Banyoles 
necessita un pla estratègic de cultura que defineixi la política cultural i permeti que les decisions es fonamentin en 
una idea de futur de ciutat sostenible, tal i com ja vam expressar en el nostre programa electoral. 

Si es vol, es pot
S’han començat a aixecar restriccions que teníem en els dies més durs de la crisi del COVID-19. Cada cop ens acostem 
més a la realitat pre-pandèmica. 
Però, no tot és així. Per l’equip de govern, sembla que encara estem en els dies més durs de crisi. Tot i poder celebrar 
inauguracions, presentacions i casaments a la sala de plens, per ells, celebrar els plens de forma presencial no és 
possible. Tot i poder assistir a concert, teatre i revetlles, per l’equip de govern és inviable organitzar consells de barri! 
La política (sobretot la municipal) del segle XXI passa clarament per una participació ciutadana molt més activa que 
anar a votar un cop cada 4 anys. 
Si es vol, es pot. I queda demostrat: no volen. 

La Providència: un nou eix sociocultural per vertebrar Banyoles
Amb la signatura de l’acord a diverses bandes per a la cessió anticipada de La Providència, l’equip de govern com-
pleix amb un dels seus compromisos més estratègics: resoldre la ubicació de la futura nova Biblioteca Pública de 
Banyoles. Ha estat una negociació molt llarga i complexa, però s’ha resolt satisfactòriament per a totes les parts i 
el principal beneficiari seran els banyolins i les banyolines. L’antic convent de La Providència passa a ser propietat 
municipal de manera totalment gratuïta i serà la seu de la tan anhelada Biblioteca, una reivindicació històrica d’una 
ciutat que fa dècades que demana un equipament cultural a l’alçada d’una capital de comarca. D’aquesta manera, 
amb la Biblioteca i el nou Museu Arqueològic, al voltant del parc de la Muralla es bastirà un autèntic eix sociocultu-
ral que vertebrarà la ciutat en una zona a mig camí del Barri Vell, la Farga o Can Puig. I alhora s’arranjarà un sector 
avui degradat. La bona gestió es demostra amb fets, més que no pas amb declaracions, i la de La Providència és una 
aposta que transformarà positivament el cor de Banyoles.
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Les regidores Ester Busquets i Gemma Feixas a la presentació 
del Punt Lila itinerant.

EDUCACIÓ
El Consell escolar 
municipal de Banyoles 
reprèn l’activitat 
després d’un any 
aturada
La sessió plenària del Consell Escolar Municipal (CEM) 
del 21 de juny va ser la primera que s’ha pogut dur a 
terme des que es va declarar la pandèmia provocada 
pel COVID. El plenari del CEM va coincidir amb el final 
de curs; es va aprovar la memòria del curs passat, es va 
parlar sobre els resultats de les preinscripcions i es van 
aprovar els dies de lliure disposició dels centres pel curs 
vinent, 2021-2022, entre d’altres qüestions.

Membres del Consell escolar municipal de Banyoles

Premien el projecte 
Banyoles ets tu!

Enguany el projecte Banyoles ets tu! ha estat premiat 
amb el premi d'Innovació pedagògica del Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Per segon 
any consecutiu el projecte Banyoles ets tu! s'ha hagut 
de reinventar i enguany els alumnes de cicle superior 
de les escoles de Banyoles han pogut desenvolupar el 
projecte i presentar les seves propostes a l'equip de 
govern seguint les mesures COVID. Així doncs, l'alcalde 
Miquel Noguer i la regidora d'Educació, Esther Busquets, 
van anar a totes les aules de les escoles per escoltar les 
propostes de l'alumnat.

Banyoles adapta les 
activitats de la Guia de 
Recursos Educatius a les 
escoles
Un total de 3.000 alumnes de 12 centres del Pla de l’Estany 
i en el marc de 32 sessions van veure l’espectacle ‘Hotel 
Bucarest’ i uns 2.500 van participar a l’activitat de música 

a les aules o concerts al pati. En el seu format original, 
‘Anem a veure teatre’ programava una obra diferent per 
a cada cicle escolar: infantil, inicial, mitjà i superior. En 
aquest cas s’ha buscat un espectacle que tècnicament 
es pogués portar a les escoles.

Nova proposta de 
l’Eduquem en família
Per primera vegada Eduquem en Família va oferir un for-
mat híbrid, amb unes 140 persones participant a l’activitat 
des de l’Auditori de l’Ateneu i amb una cinquantena més 
de persones connectades en línia des de casa. En David 
Estany va explicar com va viure el confinament i com la 
imaginació, l’humor i la mirada d’infant pot canviar una 
situació adversa en una oportunitat de transformació, 
compenetració i creació.

JOVENTUT
Banyoles impulsa un Punt 
Lila itinerant per prevenir 
conductes en l’oci nocturn

L’Ajuntament de Banyoles ha impulsa un Punt Lila iti-
nerant per prevenir conductes de risc a l’entorn de 
l’oci nocturn a la ciutat. El Punt Lila itinerant, que està 
coordinat pel Punt de Salut Jove, es fa les nits del cap 
de setmana durant els mesos de juliol, agost i setembre 
i cada setmana se’n decidirà la ubicació, en funció d’on 
es detectin concentracions de joves. El Punt Lila itinerant 
té com a objectiu principal oferir als i les joves un servei 
de suport, prevenció, orientació i acompanyament du-
rant l’oci de les nits d’estiu, així com crear un espai de 
seguretat per a tothom. 
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Beques del programa 
‘Lleure per a Tothom’
Amb el lema ‘Les activitats de lleure per a tothom estan 
amb tu’, l’Ajuntament de Banyoles posa a disposició de 
les famílies un seguit d’ajuts econòmics per al programa 
Lleure per a tothom per facilitar l’accés als casals d’aquest 
estiu. Diferents entitats educadores oferiran 10 casals 
d’estiu basats en criteris participatius i d’inclusió social 
adreçats a infants i joves de P3 fins a 4t d’ESO. S’han 
concedit unes 113 beques amb un cost d’uns 9.600 euros 
aproximadament.

FESTES
Banyoles capgira les 
Festes d’Agost
Una trentena d’actes integraven la programació de 
les festes que es van celebrar del 12 al 16 d’agost en 
diferents espais. Incloïen actes per a tots els públics 
com ara concerts, teatre, circ, sardanes i diferents 
mostres de cultura popular; i tot a diferents espais i 
a l’aire lliure. El cartell va ser obra de l’agència Cre-
ative Corner.

Banyoles organitza una 
revetlla de Sant  Joan 
itinerant pels barris de 
la ciutat
La iniciativa, impulsada i organitzada per l’entitat 
Gàrgoles de Foc en conveni amb l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament, va incloure també un sopar pícnic popu-
lar i un concert amb David Palacios i Marion Candela 
a la zona de Barraques. Després que l’any passat la 
revetlla de Sant Joan ja s’hagués de modificar per la 
pandèmia, aquest any es va repetir part del format 
itinerant de la celebració amb una bicicletada popular 
que va portar música i foc als barris. 

Acte de Sant Joan a davant de l’Ajuntament on es va fer la 
rebuda institucional de la Flama del Canigó

 FEMJazz! – Festival 
d’Emergències Musicals 
de Banyoles celebra la 
27a edició 
El festival estava organitzat pel Taller de Músics i va 
constar de quatre concerts a l’Auditori de l’Ateneu, in-
tegrant la seva programació de Cultura Banyoles. Àlex 
Cassanyes i Dani López hi van presentar els seus nous 
discos i la Barcelona Art Orchestra va debutar a les 
comarques gironines.

Banyoles celebra una 
jornada cultural coincidint 
amb la Festa del Xai
El 24 de juliol es va celebrar una jornada cultural al 
barri de la Farga, coincidint amb la Festa del Xai de la 
comunitat musulmana. La iniciativa va néixer de joves 
de l’associació banyolina Comunitat Musulmana, amb el 
suport de l’Ajuntament, i va consistir en balls, desfilades 
de roba moderna de l’Àfrica subsahariana i desfilada de 
marques afrobanyolines, i actuacions musicals i teatrals.

La Festa del Xai va incloure una desfilada de roba.

CULTURA
Les activitats dels Museus 
i la Biblioteca centren la 
programació de Cultura 
Banyoles 
La nova programació incloïa una seixantena d’activitats 
de la Biblioteca, de patrimoni cultural i dels Museus que 
s’han portat a terme entre entre mitjan de juny i comen-
çament de setembre. L’(a)phònica, el Nit de Bosc o el 
festival internacional de folk l’Ethno Catalonia han estat 
el complement de la programació estable. En el cas dels 
Museus de Banyoles, la principal novetat era l’estrena 
de la nova ruta turística i patrimonial ‘El Rec Major: un 
passeig històric i natural’. Una proposta que se suma a 
l’agenda de visites guiades com ara als jaciments arque-
ològics de Vilauba i de la Draga, la Banyoles Medieval...
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Pel altra banda, la Biblioteca de Banyoles ha programat 
una vintena d’activitats. Com cada estiu, i coincidint 
amb l’inici de la temporada de bany, la Biblioteca s’ha 
instal·lat cada setmana de juliol de dimarts a divendres 
a la Caseta de Fusta per oferir als banyistes servei de 
lectura i consulta de diaris, revistes o còmics amb una 
nova edició del Biblioestany, així com l’Hora del Conte 
cada dijous al mateix espai.

Paral·lelament, i dins les activitats de Cultura Banyoles, 
es va poder gaudir dels concerts i espectacles de final de 
curs de l’Escola Municipal de Música i de l’Aula de Teatre. 

Noves exposicions als 
Museus 
Pel que fa a les exposicions, aquests mesos d’estiu 
es va poder veure al Museu Arqueològic l’exposició 
‘Peret Blanc de Beget’, emmarcada en el festival 
Ethno Catalonia i coproduïda pels festivals Càntut i 
Ésdansa. La mostra repassava la trajectòria de Pere 

Sala (1917-1993) considerat l’últim músic sense solfa 
del país. Per la seva banda, al Museu Darder es poder 
gaudir de l’exposició del XIX Concurs de fotografia 
de la natura que recollia les millors fotografies pre-
sentades en la darrera convocatòria del concurs. 

Banyoles estrena una 
visita guiada del robatori 
de l’Arqueta de Sant 
Martirià
Els Museus de Banyoles han estrenat aquest estiu 
aquesta nova visita guiada que s’oferirà mensualment 
i on els visitants resseguiran els passos que els lladres 
van fer per endur-se les peces del Monestir de Sant 
Esteve. L’11 de gener de 1980, de nit, quan tothom 
dormia, un dels tresors més preuats de Banyoles, 
l’Arqueta de Sant Martirià, descansava tranquil·lament 
a la sagristia de l’església del Monestir de Sant Esteve 
fins que va desaparèixer.

Un moment del concert de Vic Moliner i Ariadna Grande a la presentació de Cultura Banyoles del juny al setembre del 2021.

La visita guiada ressegueix el robatori de l’arqueta de Sant Martirià 
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L'(a)phònica tanca la 17a 
edició 
El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica va tancar la 
17a edició amb una molt bona valoració tant per l’afluència 
de públic com per les propostes programades. Entre el 24 
i el 29 de juny es van poder veure una trentena d’especta-
cles amb la veu com a protagonista, per a tots els públics. 
De les 33 propostes, tant gratuïtes com de pagament, 27 
van exhaurir totes les localitats: Albert Pla, Joan Garriga 
i el Mariatxi Galàctic, Tarta Relena, San Salvador, Nacho 
Vegas i Rodrigo Cuevas, entre moltes d’altres. El festival 
ha comptat amb un 91,17% d’ocupació de mitjana.

Concert de Tarta Relena a l’Auditori de l’Ateneu. 
Foto: (a)phònica

L’Aula de Teatre de 
Banyoles tanca el curs 
recuperant els tallers 
finals
Enguany ha tancat el curs amb 110 alumnes dividits en 
els set nivells de l’oferta formativa del centre: Teatre 0 
(primer i segon de primària), Teatre 1 (tercer i quart de 
primària), Teatre 2 (cinquè i sisè de primària), Teatre 3 
(primer i segon d’ESO), Teatre 4 (tercer i quart d’ESO), 
Teatre 5 (batxillerat i cicles formatius) i TAdults (per a 
majors de 18 anys). D’altra banda, uns 130 nens i nenes 
han participat aquest estiu al casal d’estiu d’arts escèni-
ques ‘Que comenci!’, que ofereien conjuntament l’Aula 
de Teatre i l’Escola Municipal de Música.

La Biblioteca de Banyoles 
dedica la segona edició del 
‘Lletres al claustre’ a la 
literatura russa
Sota el títol ‘Les nits blanques: Dostoievksi i la literatura 
russa’, el cicle va commemor aquest any el bicentenari 
de Fiodor Dostoievski i va versar sobre alguns dels grans 
autors i temes de la literatura russa, amb la participació 
d’eslavistes i traductors de les últimes edicions dels 
autors de qui es va parlar. 

La Biblioteca de Banyoles 
obre l’Aula d’Estudi
A l’Aula d’Estudi els estudiants i investigadors que així ho 
desitjaven en podien fer ús, organitzada conjuntament 
per la Biblioteca i l’Oficina Jove. D’aquesta manera, i 
coincidint amb el període d’exàmens, s’oferiria un espai 
tranquil, confortable i amb connexió WI-FI per totes 
aquelles persones que ho necessitaven. 

Els Museus de 
Banyoles celebren el 
Dia Internacional dels 
Museus
A més de l’activitat de portes obertes, també es van 
programar visites guiades dirigides al col·lectiu de la gent 
gran i la Nit dels Museus. El 18 de maig se celebra el Dia 
Internacional dels Museus (DIM), el gran esdeveniment 
que organitza des de 1977 el Consell Internacional dels 
Museus (ICOM). 

La faràndula banyolina 
incorpora un capgròs 
dedicat a l’escriptor 
Joan Perucho
Es tracta d’un capgròs dedicat a la figura de l’escriptor 
Joan Perucho que s’ha estrenat a la cercavila de les 
properes Festes d’Agost. La nova figura és obra de 
l’Escola d’Art d’Olot per encàrrec de l’Ajuntament de 
Banyoles i s’inspira en el relat de Les històries naturals, 
una de les obres cabdals de Joan Perucho, i representa 
l’escriptor convertit en el vampir Onofre de Dip, un dels 
protagonistes de la novel·la. El nou capgròs se cedirà a 
la Colla de Gegantera de Banyoles perquè l’incorporin a 
les seves cercaviles. 

El regidor Miquel Cuenca, el president de la Colla Gegantera, 
Jaume Butinyà, i els membres de l’Escola d’Art d’Olot amb el 
nou capgròs de Joan Perucho
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ESPORTS
Banyoles acollirà 
la Copa d’Europa 
Júnior i el Campionat 
d’Espanya de Triatló
Banyoles tornarà a ser seu aquest any de proves 
internacionals de triatló. Concretament, el cap de 
setmana del 4 i 5 de setembre se celebraran a l’entorn 
de l’Estany la Copa d’Europa Júnior i el Campionat 
d’Espanya de Triatló en distància olímpica amb una 
participació estimada d’uns 1.500 esportistes.

Serà l’onzè any consecutiu que Banyoles acull compe-
ticions internacionals de triatló en un cap de setmana 
de proves, que es faran seguint els protocols establerts 
conjuntament per l’Ajuntament i la Federació Espanyola 
de Triatló (FETRI).

Activitats per acostar 
l'Olimpisme a Banyoles
 La Càtedra d’Esport i Educació Física – Centre d’Estu-
dis Olímpics de la Universitat de Girona ha organitzat 
dues activitats en motiu de la celebració de la XXXII 
Olimpíada de Tòquio 2020. Un itinerari olímpic i la 
conferència del periodista Juan Manuel Surroca titula-
da “Tòquio 2020, els Jocs bombolla” són les activitats 
que acostaran l’olimpisme a Banyoles, subseu olímpica 
a Barcelona 1992. L’itinerari es segueix de manera 
autònoma i està format per 14 ubicacions marcades 
en el mapa. A cadascuna, els participants trobaran un 
codi QR que els proporcionarà informació relacionada 
amb diferents esports olímpics i paralímpics.  

Roger Manyà i Ivet 
Farriols guanyen 
al Banyoles Half 
Triathlon
 La competició, organitzada per l’Ajuntament amb 
la col·laboració de la Federació Catalana de Triatló, 
es va celebrar el 2 de maig a l’entorn del parc de la Una de la activitats de Tarda jove a l’escola Baldiri Reixac.

A la roda de premsa de presentació de la Triatló, en Marià 

Clavell, Jorge Garcia, l’Alcalde Miquel Noguer i el regidor Jordi 

Congost. (De esquerre a dreta).

Draga. Un total de 360 triatletes van participat a la 
competició. Dels 1.900 metres de natació previstos, 
finalment els participants van completar un circuit 
rectangular de 750 metres amb sortida i arribada 
al Club Natació Banyoles per la baixa temperatura 
de l’aigua. Posteriorment, els participants van fer 
80 quilòmetres de ciclisme amb un doble circuit de 
dues voltes cadascun. La competició va acabar amb 
la cursa a peu amb un circuit de 3 voltes per l’entorn 
del Parc de la Draga i l’Estany, amb un total de 20 
quilòmetres i en un recorregut totalment pla.

 En categoria masculina, la victòria va ser per al triat-
leta Roger Manyà (Saltoki Trikideak), que va dominar 
la prova des de l’inici, amb un temps de 3 hores 25 
minuts 29 segons. En categoria femenina, Ivet Farriols 
(T3 Team) es va imposar amb un temps de 4 hores 
2 minuts i 35 segons. 

Uns 200 infants i 
joves de Banyoles 
han participat aquest 
curs en el programa 
socioesportiu Barris 10

 Barris 10 és un programa social, educatiu, obert i in-
clusiu que, a través de la promoció de l’activitat física 
i l’esport en infants i adolescents, pretén potenciar 
la cohesió social entre els més joves. Les accions del 
programa es fonamenten en la inclusió, la igualtat 
d’oportunitats i de gènere, el respecte i la tolerància, 
la visió comunitària i el desenvolupament constant de 
les habilitats per la vida. El programa es va iniciar en 
el curs 2018-2019 i en aquesta tercera edició  incloïa 
els projectes FutbolNet, Tarda Jove, Joves en Dansa 
i Esport i barris.
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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 40 73
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
Cal Moliner (Oficina d'informació comercial 
i turística) … ............................................................... 972 58 40 73
Casal de Barri de Sant Pere  ....................................972 57 13 82
Centre Cívic Banyoles ............................................. 972 58 07 41
Consorci de l’Estany .................................................972 57 64 95
Escola Oficial d’Idiomes ......................................... 972 58 49 29
Jutjat de Pau  ............................................................. 972 57 02 05
La Balca – Centre Educatiu Municipal ................972 57 35 36
Museu Arqueològic de Banyoles  .........................972 57 23 61
Museu Darder de Banyoles ...................................972 57 44 67
Oficina d'Habitatge  .................................................972 58 48 16
Oficina Jove del Pla de l'Estany-Cal Drac ............972 58 32 11
Oficina Municipal de Turisme La Pesquera ...... 972 58 34 70
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 11 20
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
Agri- Energia SA (companyia elèctrica) ................................972 58 00 58
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany ..........................................972 58 40 70
Ateneu Obert de la Dona  ............................................................ 972 57 18 41
Bassols Energia Banyoles  ..........................................................972 57 03 14
Bombers …………………………… ....................... 972 57 40 80/972 58 20 85
Càritas Banyoles ........................................................................... 972 58 30 55 
Casal de la Gent Gran ……………………………… ............................. 972 57 11 62
Càtedra d’Esports i Educació Física ………… 972 57 64 93 /972 41 83 32
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
Consell Comarcal-Àrea de Benestar Social  .......................... 972 58 03 88
Consell Esportiu del Pla de l’Estany   .......................................972 58 13 44 
Correus   ..........................................................................................972 57 09 99
Creu Roja  .........................................................................................972 58 25 76
Escola Baldiri Reixac   ..................................................................972 57 06 60
Escola Camins   .............................................................................972 58 03 42 
Escola Can Puig  ............................................................................972 57 44 65
Escola Casa Nostra   ....................................................................972 57 09 66
Escola de Natura   ...........................................................................972 58 13 16
Escola La Draga  .............................................................................972 57 23 56
Escola Pla de l’Ametller  ............................................................... 972 57 15 28 
Institut Josep Brugulat   ................................................................ 972 57 14 31
Institut Pere Alsius  .......................................................................972 57 09 91 
Institut Pla de l’Estany  ................................................................ 972 58 07 93
Mossos d’Esquadra   ......................................................................972 18 16 50
Taxis …  ..............................................................................................972 57 05 14
Teisa   ................................................................................................972 57 00 53
Telestany   .......................................................................................972 57 65 08

Telèfons a mà

Manel Balastegui signant al llibre d’honor de la ciutat. 

Felicitats a tots els esportistes olímpics banyolins/
es: Esther Guerrero, Manel Balastegui, Carles 
Grabulosa, Mario Mola i Dani Rodríguez.

Enhorabona pel diploma olímpic del remer Manel 
Balastegui i els entrenadors de rem Carles 
Grabulosa i Xavi González. 


