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Benvolguts banyolins i banyolines,
Un any més arriben aquestes dates nada·
lenques i és un bon moment per reflexionar
sobre la situació actual de la ciutat. La
prioritat de l’Ajuntament de Banyoles han
de continuar essent les polítiques socials.
Hem d’ajudar i ajudem a qui ho necesiti.
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Amb la col·laboració de la
Diputació de Girona

Davant d’aquesta situació l’equip de govern
continua amb la gestió econòmica seriosa
i rigorosa, amb, per exemple, la dràstica
reducció del deute de l’Ajuntament o el
tancament dels exercicis del 2011, 2012, i
previsiblement també aquest 2013, amb
superàvit. Tenint en compte el context de
la situació econòmica actual, l’Ajuntament
congela la pressió fiscal als banyolins i
banyolines pel proper 2014. Creiem que en
aquests moments no es poden augmentar
els impostos.

Aquests últims dies de l’any també són un
bon moment per pensar en les actuacions
fetes els últims mesos, i en els projectes de
futur. I un dels projectes més importants
dels propers mesos és l’acabament, final·
ment després de 20 anys, del carril bici i
per a vianants al voltant de l’Estany. Serà
una fita històrica i una gran il·lusió col·
lectiva en aquest temps que estem vivint.
Per acabar només em queda desitjar-vos
unes bones festes de nadal i un bon any
2014!

Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles

Subvencions
Títol

Import

Institució

Dinamització i participació jove		

10.750 ¤

Generalitat de Catalunya
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Millores estructurals pel control del risc de la presència
de la legionel·la al pavelló de la Draga
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60.000 ¤

DIPSALUT

Programacions estables de caràcter professional en l'àmbit
de les arts escèniques i la música		

13.960 ¤

Generalitat de Catalunya

Despeses de funcionament del Museu Arqueològic-2012

23.937 ¤

Diputació de Girona

Despeses de funcionament del Museu Darder-2012		

23.937 ¤

Diputació de Girona

Intervenció arqueològica al poblat lacustre neolític antic de la Draga

45.000 ¤

Generalitat de Catalunya

Fons documental per a biblioteques municipals		

6.000 ¤

Diputació de Girona

Polítiques de dones- B5

4.000 ¤

Institut Català de les Dones

Polítiques de dones- B6		

2.357 ¤

Institut Català de les Dones

Despeses de funcionament del Museu Arqueològic-2013
Projecte Espais socioeducatius per a la inclusió 		

16.784 ¤
1.009 ¤

Diputació de Girona
Generalitat de Catalunya

Alcaldia
Acte institucional de balanç de dos anys
de mandat
En un acte institucional obert a tothom en el qual
l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va fer un balanç
dels dos anys del mandat 2011-2015 per part de l’equip
de govern. Noguer va destacar la important reducció
del deute de l’Ajuntament, que ha passat del 107% el
2007 a una previsió del 60% al tancament d’aquest
2013. És a dir, en xifres absolutes s’ha passat de 15,8
milions d’euros d’endeutament el 2010, a 14 milions el
2011 i a uns 10 milions al final del 2013. I una altra xifra,
l’Ajuntament devia 740 euros per habitant el 2011 i al
final d’aquest any 2013 en deuran 535. S’han tancat
amb superàvit els exercicis del 2011 i 2012. La previsió
del 2013 també és tancar l’any amb superàvit.
Sobre l’Estany, l’alcalde va recordar que és un bé co·
munal i que a Banyoles hi ha una línia vermella que no
es pot traspassar: la propietat municipal de l’aigua de
l’Estany, és a dir, de tots els banyolins. També, sobre
l’Estany, Noguer va afirmar que el temps ha donat la
raó al govern de Banyoles en el sentit que s’havia de
comprar la barca Tirona. La Tirona, la remodelació dels
Banys Vells i el quiosc a la zona de pícnic del parc de
la Draga són alguns dels exemples que ha posat per
impulsar l’Estany com a element d’atracció turística
de primer ordre.
Noguer va detallar un llarg llistat d’actuacions fetes
com ara la nova escola pública Camins, el suport a
emprenedors i empresaris, la col·laboració amb les

entitats, la supressió de barreres arquitectòniques, les
petites obres a la via pública, el control de gavians, la
remodelació de carrers, els Premis Banyolí de l’Any, les
activitats esportives i culturals… L’alcalde va destacar
que s’ha de continuar amb la “prioritat” de les polítiques
socials com ara el Centre de distribució d’aliments.
Pels propers dos anys, l’alcalde va anunciar que s’aca·
barà el carril bici i per a vianants al voltant de l’Estany
(una fita que serà històrica per a la ciutat ja que fi·
nalment permetrà fer sencera la volta a l’Estany), es
treballarà en el POUM, la renovació dels carrers de la
Barca, de l’Estany i Vallespirans (que permetrà unir
l’Estany amb el Barri Vell), el desdoblament dels col·
lectors d’aigües netes des del barri de Sant Pere fins a
la Farga d’Aram… Noguer, també, mirant fins al final del
mandat, ha avançat que l’equip de govern vol crear la
marca Banyoles com a ciutat esportiva de Catalunya.

El ple aprova per unanimitat les mocions
sobre el Pacte Nacional pel Dret
a Decidir i de suport a la comunitat
educativa de les Illes Balears
Per una banda, l’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir,
a través de la Plataforma www.dretadecidir.cat, i promoure
al municipi que entitats, associacions i agents econòmics
se sumin també a aquest procés democràtic de l’exercici
al dret a decidir. Així mateix es va aprovar una moció de
suport a la comunitat educativa de les Illes Balears per una
escola pública de qualitat i en català, i, per tant, defensar
el model lingüístic existent en els darrers 30 anys.

Desembre del 2013
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Els guanyadors de la V edició dels Premis Banyolí de l'Any acompanyats d'autoritats i personalitats. Foto: Pere Duran

Andreu Carulla, Banyolí de l’Any 2013
Andreu Carulla i Callís va ser escollit Banyolí de l’Any
2013. Carulla és un jove de 34 anys que ha rebut nom·
brosos reconeixements, i que des de ben jove va tenir
clara la seva vocació: volia ser inventor. Es va graduar
en Disseny Industrial a la Universitat Politècnica de
Girona i el 2006 va decidir obrir el seu estudi propi
a Banyoles en el qual ha treballat, entre d’altres, pel
Celler de Can Roca.
El premi a la Trajectòria Personal ha estat pel popular
botiguer Josep Torrent i Robert. És el ciutadà de tot
l’Estat espanyol que ha cotitzat durant més temps a

la Seguretat Social, 68 anys. El premi a la Millor Ini·
ciativa Social s’ha concedit a la delegació a Banyoles
de l’Associació de Donants de Sang, que enguany
celebra el seu 25è aniversari. Finalment, el premi a
la Millor Iniciativa Empresarial ha estat per l’empresa
Sixtemia Mobile Studio, amb seu a Banyoles i que
lideren Josep Maria Teixidor i Marc Coll.
El lliurament d’aquesta cinquena edició dels Premis
Banyolí de l’Any va reunir més de 300 persones en
el decurs d’un sopar al claustre del monestir de Sant
Esteve de Banyoles, amb la presència del conseller de
Territori i Sostenibilitat, Hble. Sr. Santi Vila.

Unes 300 persones van assistir a l'acte de lliurament dels Premis Banyolí de l'Any. Foto: Pere Duran
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Jordi Omedes, president del Club Esportiu Banyoles, rebent la Medalla d’or de la ciutat. Foto: Pere Duran
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Lliuren la Medalla d’or de la ciutat
al Club Esportiu Banyoles
En el marc de la Festa Major de Banyoles del 2013,
en una sala de plens de l’Ajuntament de Banyoles
plena, el Club Esportiu Banyoles va ser distingit amb
la Medalla d’or de la ciutat. El ple del consistori banyolí
del dia 1 de juliol del 2013 va aprovar per unanimitat
aquesta concessió al CE Banyoles.
El CE Banyoles enguany es troba immers en la cele·
bració del seu centenari, és l’entitat esportiva existent
més antiga de la ciutat i la primera entitat en rebre
la Medalla d’or de la ciutat.

Josep Grau Pardàs, nou jutge de pau
de Banyoles
El ple ordinari de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat

dels grups municipals l’elecció de Josep Grau Pardàs
com a nou jutge de pau de Banyoles per un mandat de
4 anys. Grau és de Banyoles, ha treballat durant molts
anys de gerent de Fruites Grau i porta 19 anys exercint
de jutge de pau substitut, quan el titular era l’anterior
jutge de pau, Josep Banal. També es va escollir Antoni
Noguer Gelada per a desenvolupar el càrrec de jutge
de pau substitut de Banyoles per un mandat de 4 anys.

Conveni entre l’Ajuntament de Banyoles
i el Bisbat per fer visitable l’arqueta
Un conveni per la regulació de l'ús del monestir de Sant
Esteve, amb una vigència de 10 anys prorrogables, que
permetrà visitar i gaudir del conegut reliquiari de plata que
es guarda al monestir. Un puntal més per atraure turisme
cap al centre de la ciutat amb una interessant proposta:
veure l’arqueta de Sant Martirià i el claustre del monestir.

Medi ambient
S’aprova el Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible (PAES) de Banyoles
Per contribuir a la lluita contra el canvi climàtic l’any
2012, l’Ajuntament va aprovar l’adhesió al Pacte d’al·
caldes. Amb aquest Pacte es comprometia, voluntària
i unilateralment, a anar més enllà dels objectius de la
Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les
emissions de CO2 en més del 20% per l’any 2020. Tot
plegat mitjançant la redacció i execució del PAES, a
favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies
de millora de l’eficiència energètica, que inclou un pla
d'acció amb una vuitantena de mesures. Com a meca·
nisme de participació ciutadana es va convocar una
sessió sobre el PAES abans de la seva aprovació al ple.

Nou projecte europeu LIFE Potamo Fauna
El projecte LIFE + Natura “Conservació de la fauna
fluvial d’interès europeu a la Xarxa Natura 2000
de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga”, que té

l’acrònim de LIFE Potamo Fauna, ha estat un dels
seleccionats per la Comissió Europea. El projecte
preveu una inversió d’1,9 milions d’euros en onze
espais Xarxa Natura 2000, un dels quals l’Estany,
entre el 2014 i el 2017, el 50% del cost finançat per
la Unió Europea. El Consorci de l’Estany actua com
a beneficiari coordinador del projecte. Es pretén re·
cuperar la fauna de ribera (peixos, amfibis, crancs de
riu, tortugues, musclos i cargols d’aigua dolça) dels
espais de la Xarxa Natura 2000 de les conques dels
tres rius, i eradicar les espècies exòtiques invasores.

Renovació i millora de la senyalització
de l’espai natural protegit de l’Estany
L’objectiu del projecte és facilitar informació sobre
els valors naturals de la zona, la normativa d’usos i la
localització de punts d’interès i serveis als usuaris i
visitants de l’Estany i el seu entorn. Es tracta, doncs,
d’una actuació més d’ordenació de l’ús públic.

Via pública
La nova senyalització interna i una
enquesta de valoració del servei,
novetats del cementiri municipal

Desembre del 2013

Les millores no s’aturen al cementiri municipal de
Banyoles ja que s’han instal·lat uns cartells a les
dues entrades del cementiri perquè els usuaris
s’ubiquin a dins el cementiri. Aquests cartells in·
diquen on són els diferents departaments i a cada
departament es pot corroborar amb la corresponent
placa identificativa. Per altra banda, amb l’objectiu
de detectar possibles millores, l’Ajuntament ha
creat una enquesta que poden omplir els usuaris
del cementiri.
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L’Ajuntament millora el carrer
Salvador Espriu
La Brigada Municipal de l’Ajuntament de Banyoles
va renovar el carrer Salvador Espriu, al barri de
Can Puig, i el seu espai interior per a vianants.
Pel que fa al carrer s’ha reasfaltat de nou i s’han
tornat a senyalitzar amb pintura els aparcaments
de cotxes i motos. El carrer envolta un espai de
passeig que ha quedat totalment renovat. Es tracta
d’un espai amb molt d’ús, sobretot pels pares i
alumnes de l’escola de Can Puig. Concretament,
s’ha passat d’un paviment de terra a un de ciment i
llambordes, i s’ha instal·lat una font, entre d’altres
petites millores. El regidor de Via pública i Mobili·
tat de Banyoles, Lluís Costabella, ha explicat que
“és una actuació de millora de la via pública més
de les que l’Ajuntament aplica insistentment als
diferents barris de Banyoles”.

Una nova millora al cementiri municipal de Banyoles

Milloren el accessos del veïnat
de Mas Usall
L’Ajuntament ha acabat les obres de millora de di·
ferents accessos al petit veïnat de Mas Usall, situat
al nordest del municipi. La principal actuació és l’ar·
ranjament de diversos trams del camí que uneix Vins
Bustins i construccions metàl·liques Geli en paral·lel
a la carretera C-66. Per altra banda, s’ha arranjat el
tram d’accés a Mas Usall per la carretera de Banyoles
a Figueres i l’accés al camí que porta a Mas Usall per
l’entrada de la pujada a la variant per Canaleta. La
gran novetat és el material per arranjar els camins.
Es tracta d’àrids procedents de material de la cons·
trucció reciclat que s’engrunen i posteriorment es
compacten al paviment.

Un dels trams arranjats és l’accés a Mas Usall per la carretera de Banyoles a Figueres

Promoció econòmica i turisme
Torna l’Aloja - V Fira Medieval
Fantàstica de Banyoles
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La multitudinària Fira Aloja es va celebrar els dies
11, 12 i 13 d’octubre del 2013 al centre de la ciutat
organitzada per l’Ajuntament de Banyoles, i amb el
patrocini de la Diputació de Girona. L’Aloja tornava
carregada de novetats. S’incrementaven els espais
del mercat amb el carrer de la Canal i la plaça dels
Estudis, hi havia tallers infantils medievals a la plaça
de la Font, i també com l’any passat, al carrer Pia Al·
moina, entre moltes altres propostes. Són un clàssic
de l’Aloja les ambientacions de la companyia Alma
Cubrae, acompanyats enguany dels bocs de biterna
i de l’Associació Sahira Nyla.
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75.895 visualitzacions al concurs
d’Instagram de la Fira Aloja
Una de les novetats destacades de l’Aloja era el con·
curs d’Instagram anomenat “Instagram your city”,
organitzat gràcies al Patronat de Turisme Costa Brava
Girona i a la Diputació de Girona. Aquest esdeveniment
2.0 consistia en una trobada d’instagrammers, una
passejada amb la Tirona, i després d’un photowalk
guiat per tots els espais on es desenvolupava la Fira
per tal de captar imatges i penjar-les en aquesta
xarxa social de fotografies. Els usuaris van usar les
etiquetes #InstaBanyoles #InCostaBrava #FiraMedievalBanyoles. I els resultats van ser espectaculars, es
van penjar a Instagram 1.388 fotos amb aquestes
etiquetes mitjançant 124 usuaris. Aquestes fotos

van obtenir 46.990 “m’agrada” i les van visualitzar
75.895 persones.

Constitueixen a Banyoles la Taula de
Qualitat del projecte de qualitat
turística en destinació SICTED
Després de molts mesos de treball conjunt entre
el sector públic i privat per obtenir el distintiu de
qualitat en l’àmbit turístic Sistema de Integral de la
Calidad Turística Española (SICTED), el projecte es
troba a la recta final, previ al Comitè de Destinció de
TURESPAÑA, organisme que decideix quines empre·
ses i entitats reuneixen els requisits obligatoris de
qualitat per distingir-los. El projecte té per objectiu
dissenyar diferents eines que permetin als gestors
del destí valorar de forma continuada la qualitat tant
des del component públic com privat.
El 18 d’octubre de 2013 es va constituir la Taula de
Qualitat per avaluar els expedients de les empreses
i entitats que s’han presentat a la convocatòria d’en·
guany. En aquest òrgan hi estan representats membres
de l’administració, tècnics que gestionen el projecte i
representants del comerç i de la restauració.

L’Ajuntament premiat per l’aplicació
del projecte SICTED
Aquest projecte d’excel·lència per part de l’Ajunta·
ment de Banyoles ha estat distingit amb el Diploma
de qualitat turística en destinació durant la 33a Festa

Els espectacles de la Fira Aloja són molt detallistes amb la seva recreació

Banyoles es promociona com a
Destinació turística esportiva
a Marsella (França)
Al Port Vell de Marsella, l'Agència Catalana de Turisme
de la Generalitat de Catalunya va organitzar del 27 al
29 de setembre del 2013, una mostra de Catalunya.
L’Ajuntament de Banyoles hi va assistir sota el pa·
raigües del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
Paral·lelament a la promoció genèrica de la ciutat, es
va muntar un estand, per promocionar la Destinació
turística esportiva. Així doncs, Banyoles era a Marsella
per atraure turistes francesos a la ciutat.
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Banyoles estrena llums de Nadal
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La regidora Joana Vilà recollint el premi del Diploma de
qualitat turística en destinació durant la 33a Festa
del Gremi d’Hostaleria de la Costa Brava Centre

del Gremi d’Hostaleria de la Costa Brava Centre. La
regidora de Comerç, Consum, Turisme, Fires i Promo·
ció econòmica de Banyoles, Joana Vilà, va explicar
que "Banyoles és la primera vegada que participa
en un projecte d'aquestes característiques i que rep
una Distinció en Sistemes de Qualitat Turística en
Destinació”.

Banyoles presenta un canvi radical amb l’enllumenat
de Nadal ja que tots els elements lumínics són de tipus
LED, substituint tota la il·luminació incandescent, i
s’amplien el nombre d’espais que s’il·luminen amb la
plaça del Teatre, el carrer del Born i el carrer Rambla.
A més, també s’ha instal·lat un arbre construït amb
tira tipus LED a la plaça Països Catalans (gràcies a les
empreses SECE i Ximenez Catalunya) i un arbre més
petit a la plaça Major. El nou sistema també canvia i
ara serà de lloguer, amb un cost d’11.847 euros (IVA
inclòs), dels quals 3.000 els aporten l’associació Ba·
nyoles Comerç i Turisme. Per l’Ajuntament representa
un estalvi de 10.000 euros sumant un estalvi energètic

L’Ajuntament comença la segona
tongada del projecte SICTED
Després de la bona rebuda de la implementació a
Banyoles del projecte anomenat Sistema Integral de
la Calidad Turística Española (SICTED), l’Ajuntament
de Banyoles ha tornat a iniciar una segona tongada
del projecte. Amb aquesta segona tongada ja hi ha
confirmats per part del sector públic, un servei de
seguretat ciutadana, i per part del sector privat
establiments i serveis del sector del comerç i del
turisme.

Èxit de la iniciativa de les atraccions
a 1 euro del dijous de la Festa Major
La novetat més destacada d’aquesta Festa Major de
Sant Martirià 2013 era l’aplicació de les atraccions
a 1 euro el dijous dia 17 d’octubre durant tot el dia.
La gran majoria de les atraccions van participar a la
campanya que incloïa totes les atraccions a excepció
de les parades d’alimentació (xurreries, creperies o
llaminadures), pesques verticals (grapes de peluixos)
i els bars. Aquesta nova iniciativa volia contribuir a
ajudar a les famílies que més ho necessiten i, per
tant, que la mainada no es quedés sense anar a les
atraccions per qüestions econòmiques. L’Ajunta·
ment va negociar amb l’Associació de Firaires de
les Comarques Gironines aquest dia a preus reduïts.
L’aportació de l’Ajuntament ha estat de la reducció
d’aproximadament el 10% en les taxes que els firaires
paguen per l’ocupació de la via pública.

La regidora Joana Vilà, i el president de l’associació Banyoles
Comerç i Turisme, Joan Frigola, visitant els llums del carrer
Mercadal

d’uns 5.000 euros, i un estalvi de la despesa de repa·
ració i substitució dels antics llums d’incandescència
d’uns 5.000 euros.
Per altra banda, enguany l’Ajuntament ha celebrat la
VI Fira de Nadal i Mostra d’oficis artesans de Banyoles.
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La mostra de tractors i d’eines del camp
són unes de les novetats de la Fira
de Sant Martirià
La 35a edició de la Fira de Sant Martirià i la 9a edició
de la Mostra de races autòctones dels Països Cata·
lans es va celebrar els dies 15, 16 i 17 de novembre.
Tot plegat organitzat per l’Ajuntament i l’Associació
de la Fira de Sant Martirià, i amb la col·laboració de
la Diputació de Girona, la Generalitat i “la Caixa”. És
una Fira perfecte pels amants del cavall i dels animals
autòctons catalans. La fira multisectorial i comercial
Firestany dins del pavelló de la Draga també és un
dels atractius amb estands diversos.

Les oficines de turisme han rebut
12.238 sol·licituds d’informació
aquest estiu
De l’1 de juny al 30 de setembre del 2013 s’han registrat
a les oficines de turisme de Banyoles un total de 12.238
consultes d’informació ateses. De les quals 11.714,
un 95,7%, s’han sol·licitat a l’Oficina de Turisme de
l’Estany i 524, un 4,3%, al Punt d’informació turística
i de comerç de Cal Moliner. Pel que fa referència a la
procedència dels visitants de les oficines de turisme,
el públic majoritari segueix essent el públic català,
que prové principalment de Barcelona i de la seva
àrea metropolitana.
Per altra banda, el portal Banyoles té QR ha duplicat
aquest any els resultats durant els mesos de juliol
i setembre respecte l'any passat, passant de 1.719
pàgines a 3.278. Pel que fa a les xarxes socials, la
pàgina del Facebook de Turisme Banyoles hi ha 965
seguidors i al compte de Twitter de @TurismeBanyoles
441 seguidors.

Banyoles potencia i consolida el seu
centre comercial a cel obert
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L’Ajuntament de Banyoles i la Generalitat donen suport
a l’associació Banyoles Comerç i Turisme, que agrupa
173 establiments, per les seves campanyes comercials
de Nadal, primavera, estiu i tardor, la fira de Nadal,
la Festa de l’aigua… També amb les propostes com
ara el VII concurs de fotografies i la seva exposició,
la publicitat o la targeta de fidelització pels clients.

XXXIII Exposició Monogràfica
de Gos d’Atura Català

Els cavalls són els protagonistes de la Fira de Sant Martiirià

Es tracta d’un concurs morfològic de bellesa del gos
d’atura català en diferents categories. Es jutgen les
característiques racials del gos i el que té un millor
estàndard de raça és el gos proclamat campió de les
diferents categories establertes. Va comptar amb
la participació d’uns vuitanta d’inscrits, procedents
d’Alemanya, d’Holanda, de França, de Finlàndia, i,
majoritàriament, de Catalunya.

Administració, oficina d'atenció al ciutadà
i recursos humans
Nova finestreta única de Banyoles
L’Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) de Ajuntament
de Banyoles facilita als banyolins i banyolines els
tràmits amb altres administracions amb la nova
finestreta única de Banyoles. Es poden presentar
al consistori banyolí instàncies adreçades a d’altres
administracions públiques: l’administració general
de l’Estat, l’administració de la Generalitat, Diputació
de Girona (d’aplicació a partir del dia 1 de gener del
2014) i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Així

doncs, per a tràmits i procediments administratius ja
no caldrà desplaçar-se a l’administració competent,
sinó que serà suficient entrar-ho a l’OAC i a més, la
data de registre d’entrada serà la de l’OAC. La regi·
dora d'Administració, Oficina d'atenció al ciutadà i
Recursos Humans, Núria Palomeras, ha manifestat
“que l’objectiu és prestar un servei de qualitat i
eficient des de l’OAC de l’Ajuntament per millorar i
intensificar la relació entre els banyolins i banyolines
i les administracions”.

Mobilitat
El senyal informatiu de velocitat
detecta que el 91,1% del conductors
circulen correctament

Desembre del 2013

El senyal informatiu de velocitat amb tecnologia
radar de la Policia Local de Banyoles es va estrenar
al final del febrer del 2013. Aquest senyal informatiu
no sanciona ni identifica les matrícules dels cotxes.
Posteriorment s’ha instal·lat a l’avinguda dels Països
Catalans, al passeig mossèn Lluís Constans, a l’avin·
guda de la Farga, a la ronda Monestir i al passeig
de la Puda. De fet, l’Ajuntament ja va anunciar que
periòdicament s’aniria col·locant a diferents llocs de
la ciutat.
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S’han controlat 552.872 vehicles que circulaven a una
velocitat mitjana de 38 km/hora. Per percentatges
circulaven a menys de 31 km/hora (un 21,7%), entre
31 a 40 km/hora (un 38,9%), de 41 a 50 km/hora (un
30,5%), de 51 a 60 km/hora (un 7,37%), de 61 a 70
km/hora (un 1,22%), de 71 a 80 km/hora (un 0,2%) i
a més de 81 km/hora (un 0,11%).

Quiosc informatiu de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'àrea de Girona
El 25 de setembre van informar a Banyoles sobre la
targeta de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM)
de l'àrea de Girona. Una proposta emmarcada en la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que tenia
com a lema "Aire net - Fes el pas!".

El regidor Lluís Costabella i el sergent de la Policia Local de
Banyoles Joan Figueras, amb el senyal informatiu al fons

Comunicació
Banyoles present a molts mitjans
de comunicació
L’àrea de Comunicació s’ocupa principalment de di·
fondre les informacions del dia a dia de l’Ajuntament.
Tanmateix, també col·labora amb moltes publicacions que preparen reportatges sobre la ciutat i que
contribueixen a la seva difusió. Així doncs, en els
últims mesos en trobem molts exemples. El setembre
les televisions locals de Catalunya van emetre un
reportatge de promoció de Banyoles al programa
El temps oportú amb l’Estany i el Barri Vell com a
protagonistes. També la prestigiosa revista GEO va
ser a Banyoles per al seu reportatge de la secció
Descubierta. Fins i tot la Revista Funeraria va tenir
Banyoles com a protagonista amb el ressò del nou
Jardí del repòs al cementiri municipal.
A més, el parc neolític de la Draga va ser un dels sis
espais protagonistes del nou programa Arqueólogo
por un día del prestigiós canal de televisió Historia.
El programa barrejava el coneixement i el rigor
històric combinat amb la diversió i l’entreteniment.

El còmic Flipy i el codirector de les excavacions al parc neolític
de la Draga, Antoni Palomo, durant el programa

El còmic i actor Enrique Pérez Vergara, Flipy, va fer
d’arqueòleg a Banyoles acompanyat pel coodirector
del jaciment de la Draga, Antoni Palomo. Flipy va usar
eines neolítiques i es va endinsar en l’aigua i el fang
per treure pilars d’una cabana neolítica.

Participació
L’Ajuntament crea el consell de barri
de Mas Palau
En el mandat anterior es va iniciar el consell de barri
de Sant Pere i enguany s’ha creat el consell de barri de
Mas Palau. Aquests consells de barri se sumen als de
les Rodes, Canaleta i la Farga. Els consells de barri de

Banyoles pretenen garantir i impulsar la participació
dels veïns i veïnes de Banyoles, i de les associacions,
en els assumptes municipals. El ple de l’Ajuntament
d’aquest novembre va aprovar, a més, el Reglament
de funcionament intern dels Consells de Barri, que
en regula el seu funcionament.

Desembre del 2013
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Quatre estrenes teatrals de companyies
banyolines, el gran violinista L. Subramaniam i Maika Makovski, algunes
de les propostes culturals

i Blau, el Quartet Gerhard, Quartet STN & Eduard Mas,
L. Subramaniam, gran mestre del violí indi i un autèntic
mite vivent de la música de la Índia, entre d’altres.

Més de 40 activitats, 22 de les quals de programació
estable han conformat una tardor teatral i musical
plena de propostes per a tots els gustos. Quatre
companyies han estrenat la seves produccions; la
companyia Teiatròlics amb Cara a Cara; De petits
tots matàvem formigues, de la companyia El Vol del
Pollastre; la companyia de Comediants Kafkiana, amb
No ens fa falta tenir por, i l’espectacle Xafarderies.
També s’han programat els Pastorets i les propostes
teatrals programades per l’entitat La Xarxa.
Pel què fa a la programació musical s’ha pogut gaudir
del conjunt de música clàssica, El Teatre Instrumental, la
cantant Rosalía, El petit de Cal Eril, Maika Makovski, Verd

La musa de l’underground Maika Makovski va actuar
el 12 d'octubre a l'Auditori de l'Ateneu

L’escenografia de Xafarderies. A la foto d’esquerra a dreta: un dels actors, Miquel Torrent; el regidor de Cultura, Jordi Bosch Batlle;
i el director de l’obra, Jordi Sala Lleal

Desembre del 2013
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L’artista Duaita Prats explicant la seva exposició “Les dones imaginàries”

Exposició “Les dones imaginàries”
al Museu Darder
Gairebé 600 persones l’han visitat i han pogut gaudir
de les escultures, així com del treball d’investigació
de l’artista Duaita Prats sobre les llegendes de les
aloges arreu de Catalunya. L’exposició tenia un lligam
molt gran amb la ciutat i el seu entorn natural, com·
plementant en certa manera el discurs de l’exposició
permanent del Museu Darder sobre la conca lacustre
de l’Estany de Banyoles.

dels mamífers on, aprofitant la col·lecció de ciències
naturals del Museu, els nens i nenes descobriran les
curiositats d’aquest grup d’animals. L’altra activitat està
orientada a donar a conèixer els insectes i incorpora
una sortida a la vora de l’Estany de Banyoles per ferne una cerca i veure espècimens en viu.

Un grup de 15 sordcecs visiten
el Museu Arqueològic

La sala municipal d’exposicions El Tint ha continuat
oferint una potent programació cultural amb les expo·
sicions Performance Cal·ligrafia i Música d'en Carles
González, on es va gaudir de l'art de l'escriptura i les
paraules, l'exposició de dibuixos Realment de Carles
Piqueras, Cercle de Conversa, una mostra del treball
de diferents artistes, Envitricoll d'Oriol Garcia Alcocer
i Pagus de Perez de la Ossa.

En el marc de l’activitat “Cap de setmana en salut
pel Pla de l’Estany” l’Associació de sordcecs de Cata·
lunya va organitzar activitats enfocades de manera
especialitzada a persones sordcegues. L’activitat
més destacada era una visita adaptada al Museu
Arqueològic de Banyoles per part dels 15 sordcecs
acompanyats de 15 guies. Cada guia li explicava la
visita mitjançant la llengua dels signes recolzada,
que és un llenguatge transmès amb la mà. Van visi·
tar totes les sales del Museu i tocar algunes peces
representatives de cada època.

El Darder acull l’exposició
“Estany Màgic”

Jornades sobre el món rural romà
a Banyoles

Una exposició que incloïa la fotografia del cartell de
la Festa Major d'enguany. Es tractava d’una trentena
d'instantànies del fotoperiodista banyolí Pere Duran.
Per a complementar l’exposició es va organitza una
xerrada i un taller.

La temàtica del col·loqui era l’estudi de les necròpolis
i el món funerari en l’àmbit rural. Es tractava de les IX
Jornades sobre el món rural d’època romana–Circa
Villam. La reunió va aplegar al Museu Darder més
de 30 investigadors integrats en diferents equips de
recerca del sud de França (UMR 5140 Archéologie des
Societés Méditerranéennes de Lattes-Montpellier i
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour) i de Cata·
lunya (Institut de Recerca Històrica de la Universitat
de Girona i el Grup de Recerca Arqueològica del Pla
de l’Estany).

Noves exposicions a El Tint

El Museu Darder incorpora noves
activitats al programa educatiu
El Museu Darder ha ampliat la seva oferta educativa pel
curs 2013-2014 incorporant dues activitats noves al seu
programa. Una és una visita i taller centrada en el món

Grups municipals
Cuidant els detalls de la via pública de Banyoles
Cuidar els petits detalls de la via pública és un dels objectius
principals del grup municipal de Convergència i Unió (CiU) a
Banyoles. Hi hem insistit, hi hem treballat i en aquesta línia
volem continuar. I és que creiem que sumant totes aquestes
petites actuacions, al final, el resultat en benefici de la ciutat
és molt destacable.

Desembre del 2013

El condicionament de voreres, les repintades de senyalització
horitzontal o l’asfaltatge de petits trams de carrers, en són
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Mobilitat, la signatura pendent
Dos anys després de les eleccions, l’actual equip de govern
ha fet poc per millorar la connectivitat ciutat - estany i en·
cara menys per harmonitzar la coexistència de tota mena de
transport: a peu, en bici, amb cotxets i carretons, amb cadira
de rodes, cotxes, motos...
Per l’any vinent el pressupost municipal contempla una actuació important en els carrers de la Barca/Estany/Vallespirans.
És una ocasió magnífica per plantejar canvis importants en la
mobilitat ciutadana, canvis que prioritzin vials específics per

Per un Nadal més sostenible energèticament
Des de la CUP-Banyoles ens felicitem pel canvi de rumb en la
gestió de l'enllumenat de Nadal fet enguany per l'Ajuntament.
Entenem que ens cal avançar cap a un model energètic molt
més sostenible i respectuós amb l'entorn i que aquesta és
la voluntat, també, de l’Ajuntament, tenint en compte que
Banyoles està adherida al Pacte d'alcaldes i alcaldesses de
la Unió Europea. En aquesta línea, vam presentar una moció
per tal de reduir les hores d’encesa de l'enllumenat de Nadal i
ajustar, encara més, l’estalvi aconseguit amb el nou enllume·
nat, llogat entre l'ajuntament i l'associació de comerciants,
després d’anys d’excessiva despesa.

Els barris, el centre de la ciutat
Aturemtéels
desnonaments
Banyoles
diferents
barris i tots tenen unes característiques
que els fan diferents un de l’altre, això fa que no puguem
Hem pensat massa temps “això no va amb nosaltres”. Però
administrar la ciutat d’una manera igual. És per això que des
la realita
d’ICV-IdB a l’octubre va demanar respondre a les necessitats
específics dels barris, aprofitant que la gent ens les va fer
arribar en el procés participatiu dels pressupostos pel 2014.
I quines són les problemàtiques, i com les sabem? Doncs es·

alguns exemples recents. Però la llista és llarga: el nou espai
a l’encreuament dels carrers mossèn Baldiri Reixac i Remei,
el jardí del repòs al cementiri municipal… També, treballem
per mantenir una Banyoles el màxim de neta possible, i
per aconseguir aquest objectiu, ens serà de gran utilitat la
nova màquina escombradora de la via pública estrenada
recentment.
Estem construint una Banyoles en positiu. Una Banyoles
on es cuiden els petits detalls de la via pública per donar la
millor imatge de la ciutat.

a vianants, marquin clarament un carril bici i limitin el pas
de vehicles de motor. Aquesta ruta, que acostaria l’estany a
la ciutat, en una segona etapa hauria d’anar acompanyada
d’una transformació del carrer Llibertat per convertir-lo en
un passeig que no partís la ciutat en dues zones. Canvi que
faria imprescindible acabar el carrer Joan XXIII per articular
la circulació per l’est de la ciutat, una actuació que no podem
vincular eternament a que es desenvolupi el sector sinó que
passa per una aposta directa per part de l’ajuntament, com
a categoria de sistema general que té aquest futur vial.

Tot i la negativa a la moció, la CUP esperem que l'estalvi
generat per la millora de la gestió en l’enllumenat es destini a
implementar alguns dels criteris del PAES, entre ells, ajudes
als comerciants en l’adequació de rètols i aparadors per tal
de disminuir la contaminació lumínica. D’aquesta manera, el
mateix estalvi dels llums revertiria en el sector del comerç
per poder treballar, entre tots, per una ciutat més sostenible.
Ens trobareu cada dilluns de 6 a 8 del vespre a l’Ajuntament.
A/e. cuppladelestany@gmail.com

coltant, i això, només ho podem fer amb els Consells de Barri,
que serveixen per fer participar la gent i que els regidors/es
puguem saber de primera mà què necessita cada barri de la
nostra ciutat. En el ple de novembre es va aprovar les regles
de funcionament dels Consells de Barri, però en aquest no hi
havia cap intenció de crear-ne de nous. Una llàstima, ja que
des d’ICV-IdB creiem que potenciar els barris és essencial per
millorar del conjunt de la ciutat. Aprofitem per desitjar-vos
unes bones festes i un millor 2014.

Urbanisme
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La volta a l’Estany en bicicleta
i a peu serà una realitat
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El tram que es reformarà, de 2.200 metres, transcor·
re per la vora oest de l'Estany, entre Lió i l'església
de Santa Maria de Porqueres. El projecte inclou la
reducció de la calçada de 6 a 5 metres en tot el
recorregut i construir, per separat, un vial de 2,5
metres d'amplada per als vianants i ciclistes. A més
de la comoditat també serà una millora de seguretat
per a ciclistes i vianants. La Diputació de Girona,
titular de la via, va aprovar aquest maig del 2012
el projecte definitiu pressupostat en uns 686.000
euros. Al ple del setembre del 2012 l’Ajuntament
de Banyoles va donar el vist-i-plau a la cessió dels
terrenys propietat del consistori banyolí, la majoria
dins el terme municipal de Porqueres. Finalment, ja
han començat les obres i en pocs mesos, i després
de 20 anys d’espera, es podrà fer la volta l’Estany
completa en bicicleta i a peu.

Obres del nou col·lector entre la Farga
i Sant Pere
Un nou tub de grans dimensions soterrat unirà la
plaça de Sant Pere amb el rec Major, a l’alçada de la

Farga d’Aram, per l’avinguda de la Farga i el passeig
mossèn Lluís Constans. Amb aquest col·lector es
desdoblaran les canalitzacions d’aigües pluvials i de
desguàs de l’Estany des de la plaça de Sant Pere.
També, es pretenen evitar inundacions a la zona de
la plaça Sant Pere. Aquesta millora de l’Ajuntament
es complementa amb l’automatització de la comporta
del col·lector de sortida de l’aigua al costat de l’Oficina
de turisme. Per altra banda, aprofitant les obres del
nou col·lector es reforma la plaça Sant Pere.

L’Ajuntament reforma el carril bici
del passeig Constans
Es tracta dels carrils bici de les dues voreres del pas·
seig mossèn Lluís Constans, des del passeig de la Puda
i fins al carrer Remei. També es reforma el carril bici
del passeig de la Puda, des del carrer Winthuysen fins
al mateix passeig Constans. Es renova el paviment,
que en algunes zones estava bastant malmès, i es
reasfalta amb el seu vermell característic. A més, es
complementa amb actuacions d’enjardinament i de
control de les arrels dels arbres. El cost de les obres
és d’uns 175.000 euros, amb una aportació de 80.000
euros de la Diputació de Girona.

Salut
Informació sobre els desfibril·ladors
Coincidint amb la Fira del cop d'ull, Dipsalut, en col·
laboració amb l’Ajuntament de Banyoles, va instal·lar
una vela al passeig Dalmau per informar i formar sobre
l'ús dels desfibril·ladors automàtics fixos, objectiu
inclòs en el projecte "Girona, territori cardioprotegit".
L'Ajuntament de Banyoles forma part d’aquest pro·
jecte amb la implantació de 7 desfibril·ladors a llocs
estratègics de la ciutat.
S’han instal·lat al Casal de la Gent Gran, al Club Natació
Banyoles, a l’Estadi municipal Miquel Coromina i More·
tó, al Centre de tecnificació i formació esportiva de la
Farga, al camp de futbol vell i als pavellons municipals
de la Draga i de Can Puig. Tots són emplaçaments con·
siderats claus, ja que són molt concorreguts o perquè
s'hi desenvolupen activitats considerades de risc.
Els desfibril·ladors estan ubicats a l'exterior per tal
de ser accessibles a tothom les 24 hores i contenen
les instruccions per utilitzar-los. Els aparells són au·
tomàtics i poden ser utilitzats per qualsevol persona.
A més, estan connectats al Sistema d'Emergències
Mèdiques (SEM).

El desfibril·lador situat a l'exterior de l’Estadi municipal
Miquel Coromina i Moretó
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El pressupost de l’Ajuntament de Banyoles del 2014 és de 18,2 milions d’euros,
amb 2,1 milions d’euros per a inversions

vegada més el pagament d’interessos, en aquest cas,
per valor de 76.000 euros.

El ple ordinari de l’Ajuntament de Banyoles ha aprovat
els pressupostos generals de la corporació per al 2014.
L’Ajuntament de Banyoles ja fa més de cinc anys que va
iniciar el camí de l’adopció de mesures econòmiques
orientades a la contenció de la despesa, l’amortització
de deute, i amb la voluntat de prioritzar les polítiques
de benestar social i de promoció econòmica. El regidor
d’Hisenda, Lluís Butinyà, ha definit el pressupost com
a “responsable, seriós i amb una visió a llarg termini”.

En aquest pressupost, per segona vegada consecutiva,
s’aconsegueix un estalvi net important, per valor de
157.845,90 euros. Aquest estalvi permetrà finançar
inversions sense haver d’acudir al banc a demanar
préstecs, i per tant, ser més autosuficients.

El pressupost per a l’exercici 2014 és de 18.292.802,03
euros, i representa un increment del 2% respecte
el pressupost anterior. D’aquest total, el pressupost
d’inversions és de 2.111.417,36 euros.
Pel que fa a les despeses corrents, continuen els
mateixos programes i serveis que l’exercici actual,
i en general també es mantenen les consignacions
de transferències al teixit associatiu de la ciutat. En
aquest pressupost, s’hi contempla, a més, la creació
d’un Fons de Contingència de 350.000 euros per ga·
rantir despeses imprevistes i el retard de cobrament
d’ingressos.
En referència a l’endeutament per a aquest 2014,
es preveu que el ràtio de deute viu se situï al 60%,
l’endeutament més baix dels últims 20 anys. El ràtio
d’endeutament pràcticament s’haurà reduït a la mei·
tat des de l’any 2007. Com a conseqüència d’aquesta
política de reducció del deute, permet baixar una

Finalment, pel que fa a les inversions, el volum d’in·
versió programada pel 2014 és de 2.111.417,36 euros.
Part de les inversions seran finançades amb recursos
propis provinents de l’estalvi generat. Algunes de les
inversions més destacades previstes per al 2014 són
la reurbanització dels carrers d’accés a l’Estany des
de la plaça de les Rodes, el Projecte d’urbanització
del rec Major (segona fase) o la reforma de la coberta
del camp de futbol nou.

L’Ajuntament de Banyoles congela
els impostos i les taxes pel 2014
El ple ordinari de l’Ajuntament de Banyoles ha aprovat
la modificació de les ordenances fiscals per al 2014.
Es mantenen les ordenances fiscals vigents amb l’ob·
jectiu, un any més, de no augmentar la pressió fiscal
als banyolins i banyolines tenint en compte el context
de la situació econòmica actual. Entrant en detall, les
taxes i impostos es mantenen amb l’excepció de la
taxa del servei de cementiri, amb un augment del 3%,
per tal d’anar reequilibrant econòmicament el servei
per les millores que s’han aplicat els darrers anys. Per
altra banda, s’allarga un any més la bonificació a la
taxa d’obertura de comerços i establiments a la ciutat.

El regidor d’Hisenda, Lluís Butinyà, i l'interventor Pere Feliu explicant els pressupost i les ordenances fiscals a la premsa
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Visita a un dels ambients de l’escola Camins. D’esquerra a dreta: el regidor d’Ensenyament, Jordi Congost; l’alcalde de Banyoles, Miquel
Noguer; el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona, Albert Bayot; i la directora de l’escola Camins, Carme Güell

Inauguren oficialment l’escola Camins
El 8 de novembre va quedar oficialment inaugu·
rada la nova escola de Banyoles, l’escola Camins,
llargament reivindicada per la comunitat educativa.
Tanmateix, la posada en funcionament de l’escola
va ser el curs passat, 2012-2013. L’escola Camins
està situada a la zona industrial de la Farga, a
l’encreuament del carrer Concòrdia de les Aigües
de l’Estany amb el carrer Bassa del Cànem, molt
a prop de la Farga d'Aram.
A l’escola Camins, a Banyoles, hi estudien aquest curs
uns 100 nens i nenes entre P3 i P4. Els nens i nenes no
s’agrupen per cursos sinó per 5 ambients educatius
com ara el laboratori, la mediateca o la psicomotri·
citat. És a dir, no hi ha aules i no hi ha cursos. A més,
dels ambients l’escola compta amb un pati i la sala
de mestres. Un altre element important de l’escola
Camins són els ambients: volen donar una nova mirada,
promovent les seves potencialitats educatives de tots
ells. L’escola Camins ofereix familiaritat, proximitat,
acollida, participació, professionalitat, experiència,
innovació i molta il·lusió.

Nou bloc del servei d’Educació
de l’Ajuntament
L’adreça del nou bloc és http://educacio.banyoles.
cat/. I és que entre 900 i 1.000 usuaris entren men·
sualment al bloc i per aquest motiu s’ha millorat,
modernitzat i ampliat. Tota la informació sobre els

recursos educatius a la ciutat els podreu consultar
a l'Espai Guia d'aquest Bloc.

13a edició de la Guia de Recursos
Educatius Municipals
En aquesta nova edició, la Guia de Recursos Educatius
Municipals de Banyoles, impulsada per l’Ajuntament,
incorpora algunes modificacions i novetats tant pel
que fa a estructura, el contingut i l'edició en format
paper. Precisament, la Guia en paper incorpora un
codi QR que enllaça amb el bloc d’Educació i on es
pot ampliar la informació. A nivell d'estructura, les
activitats per a grups s'han classificat per temes.
Així, estan agrupades en diferents blocs: teatre i
música, lectura, art i tradició, ciència i tecnologia,
convivència, salut i ciutat.

Èxit de les primeres activitats de
descoberta de la natura d’aquest curs
Entre setembre i octubre 134 participants ja han gaudit
de les activitats d’investigació amb les ciències de la
natura que compten amb finançament de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i el
Servei d’Educació de l’Ajuntament, en el marc de la Guia
de Recursos Educatius Municipals. Aquest és el segon
curs que s’accedeix a aquesta subvenció de la FECYT,
que permet, entre altres objectius millorar la formació
i apropar els coneixements científics i tecnològics a
tota la ciutadania, desvetllar la curiositat científica i
fomentar l’experimentació en col·lectius especials.

Desembre del 2013
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Projecte d’Intervenció Socioeducativa
als barris de Canaleta i Can Puig

La comunitat educativa de Banyoles elabora un document de propostes al POUM

Ja són més de 65 els infants i joves que s’han inscrit a
les activitats organitzades des d’aquest projecte. S’han
organitzat 3 grups: petits (1r a 3r de primària), mitjans
(4t a 6è de primària) i joves (a partir de 1r d’ESO). Amb
cada grup s’organitza un espai d’educació en el lleure
i un altre de deures i estudi, destacant que el grup
de joves treballa per projectes. Els projectes actuals
són l’organització de dos cinefòrums trimestrals,
un torneig de futbol, l’edició del butlletí informatiu
trimestral “El Rajol”, entre d’altres. La metodologia
de treball, entre altres, és la de l’aprenentatge servei,
potenciant la implicació dels joves en la situació i la
resolució de les necessitats del barri.

Una proposta prioritària que es va posar sobre la
taula va ser la ubicació de l’Escola Camins a la zona
industrial de l’actual Pla Especial III, a l’alçada de
l’actual carrer Masdevall, tal com anteriorment ja
havia proposat el Consell Escolar Municipal. Es va
considerar molt important que estigui ubicada en una
zona cèntrica i estratègicament situada respecte la
resta de centres escolars existents. D’aquesta manera
hi hauria un eix central amb tres escoles ubicades a
la zona nord (La Draga), zona centre (Baldiri Reixac)
i zona centresud (Camins), amb una escola a cada
banda d’aquest eix (Can Puig i Pla de l’Ametller).

Nova edició de l’Espai Nadó
i l’Espai Familiar a La Balca
Totes les famílies que ho desitgin, no cal que estiguin
escolaritzades a La Balca, poden participar a l’Espai
Nadó i a l’Espai Familiar. L’Espai Nadó és un lloc de
trobada entre pares i mares i els seus infants fins a
12 mesos amb la finalitat de compartir experiències i
inquietuds. Per altra banda, l’Espai Familiar s’adreça
a famílies amb els seus infants fins a 3 anys.

L’Ajuntament estableix bonificacions
a la quota mensual d’escolarització
a La Balca pel curs 13-14
En aquests moments d’especial complexitat social
i econòmica des de l’Ajuntament de Banyoles s’han
iniciat diferents mesures per facilitar l’accés a totes
les famílies a l’escola bressol La Balca. Aquesta mesura
vinculada a no superar uns determinats nivells de
renda s’afegeix a altres estratègies que el consistori
ha posat en marxa per afavorir la igualtat d’oportu·
nitats entre les famílies, com ara el manteniment de
les quotes mensuals, i les places a cost reduït que
s’han acordat amb serveis socials.

Altres necessitats plantejades van ser preveure
espai per a un possible equipament educatiu nou
com ara un institut, continuar mantenint la qualifi·
cació d’equipament públic l’espai de sota el pavelló
de Can Puig, la necessitat que es pugui contemplar
l’ampliació del pati de l’escola la Draga i més camins
escolars a la ciutat...

Banyoles estrena el Programa
de qualificació professional inicial
Amb l’inci del curs, a la comarca del Pla de l’Estany
per primera vegada s’aplica un programa estès per
tot Catalunya, anomenat Programa de qualificació
professional inicial (PQPI). Era un curs insistentment
demanat al Pla de l’Estany i que finalment s’ha pogut
aconseguir gràcies a la seva aplicació per part del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya. Es tracta d’alumnes que acaben l’ESO i no
tenen el graduat escolar, i que així poden continuar
estudiant. Són un total de 15 places ofertes i que
s’han omplert. Les classes de formació teòrica i pràc·
tica s’ofereixen a Can Quim del Rec, un equipament
municipal de Banyoles, situat al costat del camp de
futbol vell. Enguany s’imparteixen coneixements de
jardineria i manteniment.

Els alumnes i professors a la classe del Programa de qualificació professional inicial

Ocupació
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L'Ajuntament col·labora amb la Fundació
Pagesos Solidaris amb una plataforma
virtual que permet que persones amb
baixa qualificació o amb risc exclusió social
puguin trobar feina en el sector primari
Es tracta d’un aplicatiu de la borsa de treball virtual que
permet a persones de Banyoles i del Pla de l’Estany,
que puguin patir algun tipus de risc d’exclusió social
i que es troben en situació d’atur, treballar al sector
primari, és a dir, a l’agricultura i la ramaderia. Tot plegat
impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
i el Fons Social Europeu. Des del Servei d’Ocupació
Municipal (SOM) de l’Ajuntament s’inscriuen les dades
dels candidats a treballar al sector primari, gestionen
l’aplicatiu, i orienten i atenen els usuaris seguint el

Decàleg de Bones Pràctiques facilitat per la Fundació
Pagesos Solidaris. Pagesos Solidaris és l’encarregada
de gestionar la borsa i seleccionar els candidats.

Formació gratuïta preparada
per l’Ajuntament
La programació de formació de l’Ajuntament de
Banyoles del segon semestre del 2013 inclou cursos,
píndoles, tallers i una jornada. És una formació dirigida
a emprenedors, empresaris, treballadors, persones
en situació d’atur; és a dir, és una formació oberta a
tothom. I un aspecte molt destacable, és una formació
gratuïta. La programació l’ofereix l’Ajuntament amb
el suport de la Diputació de Girona i el Departament
d’Empresa i Ocupació.
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Seguretat ciutadana
La Policia Local millora i modernitza els
seus canals de transmissió d’informació
L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el conseller d’In·
terior de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler,
van firmar el conveni per a l’adhesió de l’Ajuntament a
la xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències
i seguretat de Catalunya. La coneguda com a xarxa
Rescat, de tecnologia Tetra, es caracteritza per l’ús
eficient de la banda de freqüències d’emergències i
seguretat, la possibilitat de comunicacions xifrades,
la bona cobertura urbana i rural i les comunicacions
entre grups independents i amb possibilitats de coor·
dinació. La xarxa Rescat facilita tant la tasca de cada
cos o col·lectiu per separat com l’actuació conjunta
i la coordinació entre els col·lectius en actuacions
d’emergències o seguretat.

Estudien la creació d’una futura comissaria conjunta dels Mossos d’Esquadra
i la Policia Local de Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles i la Generalitat de Cata·
lunya “estudiaran” la creació d’una nova comissaria
conjunta entre els Mossos d’Esquadra i la Policia
Local de Banyoles. Una comissaria única amb millors
prestacions i que oferiria un millor servei als banyo·
lins i banyolines. No serà una decisió a curt termini,
però durant l’any 2014 s’estudiarà aquesta opció.
La construcció d’una nova comissaria per la Policia
Local de Banyoles està inclosa en el pressupost del
Pla de barris que s’està aplicant a la Farga, un pla
que s’allargarà fins el 2016.

Desembre del 2013
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El pregó de la Festa Major va anar a càrrec de Rafel Cuenca. Foto: Joan Castro

Èxit de participació a la Festa Major
La Festa Major va escalfar motors amb el pregó a
càrrec de Rafael Cuenca i Juncà. Durant el cap de
setmana del 17, 18, 19, 20 i 21 d’octubre no van faltar
els concerts a les Barraques de Banyoles, amb grups
com ara Betagarri, Germà Negre, Morgat Morgat, i
Blaumut, o les sardanes a la plaça Major, el concert
de competència d’orquestres i la Festa de música
per a cobla, que ja té més de 40 edicions. També es
va poder gaudir d’exposicions, la fira d’atraccions,
havaneres a la Tirona, espectacles familiars, gegants
i capgrossos, l’ofici solemne, el ball de final de festa
o el castell de focs artificials, entre moltes altres
propostes. Enguany, una novetat era la Festa Major
Solidària del dia 17 amb actuacions artístiques en

benefici de Càritas. L’autor del cartell de la Festa
Major va ser el fotoperiodista Pere Duran.

Banyoles commemora la Diada Nacional
del 2013
El 10 de setembre al vespre a la plaça Major de Banyo·
les es va programar l’ofrena floral davant de l’escultura
Catalan Power de l’escultor valencià Andreu Alfaro i
tot seguit cantada dels Segadors a càrrec de la Coral
Veus de l’Estany. Tot plegat acompanyats per més de
100 banyolins i banyolines. Posteriorment, a l’Auditori
de l’Ateneu va tenir lloc la conferència institucional
a càrrec d’Eliseu Climent, promotor cultural i editor
del País Valencià. Un bon preludi de la històrica Via
Catalana del dia 11 de setembre.

Joventut
Nou servei d’assessorament en temes
d’ocupació i formació per a joves
L’Oficina Jove de Cal Drac, que gestionen les àrees
de Joventut de l’Ajuntament de Banyoles i del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany i amb la col·laboració
de la Generalitat, ha posat en marxa un nou servei
d’assessorament en temes d’ocupació i formació que
va adreçat a joves d’entre 16 i 30 anys residents a la
comarca. L’objectiu és afavorir que els joves trobin els
recursos necessaris per mantenir-se en actiu, ja sigui
treballant, estudiant, fent pràctiques o desenvolupant
voluntariats, entre altres activitats. L’enfocament del
nou servei parteix de la base que els joves poden
adquirir un seguit de competències, cada cop més
imprescindibles en el món laboral, mentre estan
cercant feina, formant-se, fent pràctiques, viatjant,
aprenent idiomes o fent de voluntaris.

Quarta edició de les beques
per al transport dels estudiants
de Banyoles que estudien fora
L’Ajuntament de Banyoles, amb la col·laboració de
l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’àrea de
Girona i de l’empresa TEISA, ha ofert per quart any
consecutiu una ajuda per al transport dels estudiants
de Banyoles que han de desplaçar-se a estudiar fora
de la capital del Pla de l’Estany. El consistori banyolí
facilita gratuïtament una targeta 10/30 de l’ATM de
l’àrea de Girona per als alumnes que es desplacin a
Girona, una targeta universitat de la TEISA carregada
amb 8 viatges per als estudiants que es desplacin a
Barcelona o Bellaterra, i un abonament de 10 viatges
a Olot. El regidor de Joventut, Jordi Congost, ha
manifestat que “des del 2010 ja s’han concedit més
de 130 beques de transport en aquest programa”.

Esports
La Marxa popular Ciutat de Banyoles va
incorporar com a activitat paral·lela la
1a CATBEER
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L’Ajuntament de Banyoles va organitza la VII Marxa Popu·
lar Ciutat de Banyoles el diumenge dia 24 de novembre
amb sortida i arribada a la plaça de les Rodes, i per tant,
estrenant nova ubicació. La distància del recorregut era
de 9 quilòmetres i a l’arribada hi havia una botifarrada
amb bunyols, moscatell i cava per a tothom.
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Enguany, i com a activitat paral·lela a la Marxa, es
va organitzar la 1a CATBEER - Fira de la cervesa
artesana i Mostra de sabors catalans el 23 i el 24 de
novembre. S’hi podien trobar degustacions i tastets
de cervesa artesana i sabors catalans, demostracions
d’elaboració de cervesa, mostra de sabors catalans
i mercat del bolet.

Banyoles torna a ser seu d’una prova esportiva a nivell estatal amb el Campionat
d’Espanya de marató en piragüisme
En total hi van participar més de 630 palistes que
competien en K1, K2, C1 i C2, des de cadet a veterà. Les
distàncies variaven però tots feien diferents voltes a un
recorregut de 4,3 quilòmetres, el mateix del Mundial
del 2010. El Club Natació Banyoles es va proclamar
sotscampió per equips d'un total de seixanta clubs.

Uns 800 inscrits al 28è Triatló de
Catalunya, organitzat per l’Ajuntament
de Banyoles
La prova, que al mateix temps és el Campionat de
Catalunya, és el triatló més antic de Catalunya i el més

El pavelló de la Draga té les canalitzacions de les dutxes noves

antic que se celebra consecutivament de l’Estat espa·
nyol. Com sempre començaven nedant 1.500 metres,
recorrerien 40 quilòmetres en bicicleta i acabaven
amb 10 quilòmetres a peu al parc de la Draga. Albert
Parreño (Fasttriatlón Club) i Dolça Gatell (Fasttriatlón
Club) van ser els guanyadors.

El pavelló de la Draga estrena les noves
canalitzacions de les dutxes
Durant els últims mesos s’ha renovat el sistema d’aigua
de les dutxes del pavelló de la Draga ja que s’havia
detectat un petit brot de legionel·losi. Concretament
s’ha canviat tot el sistema d'aigua calenta sanitària
del pavelló. Aquestes canalitzacions no s’havien
renovat des de la construcció del pavelló l’any 1992.
L'actuació ha tingut un cost d'uns 60.000 euros, que
ha assumit íntegrament Dipsalut.

Més de 2.300 esportistes a la
70a Travessia de l’Estany
Marc Sànchez i Clàudia Dasca, tots dos del CN Saba·
dell, van vèncer la prova. Els millors locals van ser
Cristian Vásquez i Joana González. Una de les sin·
gularitats d’aquesta edició era el regal d’un casquet
de bany a cadascun dels participants amb motiu del
70 aniversari.

Banyoles estrena la 1a Milla Urbana
Una prova nocturna de caràcter popular organitzada
pel Club Natació Banyoles amb l’objectiu d’acostar
l'atletisme a tota la ciutadania. La 1a Milla Urbana de
Banyoles tenia fins a 8 curses segons les edats i els
nivells dels participants.
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Espectacular sortida de la 70a Travessia de l’Estany. Foto: Laia Vicens

Telèfons a mà
		
AJUNTAMENT DE BANYOLES

ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS

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

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
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
Correus ……………………………………………… 972 57 09 99
Creu Roja …………………………………………… 972 57 24 50
Escola Baldiri Reixac ……………………………… 972 57 06 60
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

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 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 de Banyoles ………………… 972 57 23 61
Museu Darder de Banyoles ……………………… 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

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

