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La seriositat i la il·lusió són dos valors
útils per combinar-los i guiar un projecte
de ciutat. La seriositat aplicada a la gestió econòmica del pressupost municipal,
reduint l’endeutament, pagant a 30 dies
als proveïdors, controlant les despeses
i generant un superàvit que ens permet
tenir guardiola i finançar una part de les
inversions sense demanar crèdits als bancs.
Cal destacar que, a més, s’han mantingut
tots els serveis que ofereix l’Ajuntament. I
el més important: tot s’ha aconseguit sense
apujar impostos, sense fer pagar més als
banyolins i banyolines.
Una seriositat que implementem en totes
les accions de l’Ajuntament: en les polítiques socials, a la via pública, la seguretat ciutadana, les polítiques de promoció

econòmica i ocupació, el turisme, l’ensenyament, l’urbanisme, l’habitatge, les
polítiques culturals, esportives, de festes
o de joventut... Tot plegat molta feina que
cal fer amb seriositat però també amb la
il·lusió de pensar que són actuacions i
polítiques per millorar la ciutat.
Així doncs, a l’altra banda, hi ha la il·lusió,
la il·lusió de veure com millora Banyoles. De
tirar endavant. De superar les adversitats. I
un exemple més d’una gran il·lusió és l’acabament del carril per vianants i bicicletes
el voltant de tot l’Estany. Després de més
de 20 anys d’espera és una gran il·lusió.

Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles

Subvencions
Import

Títol
Projecte Treball als barris 2013- Dispositiu d'inserció laboral

145.324 ¤

Generalitat de Catalunya

Projecte Treball als barris 2013- Casa d'oficis

125.094 ¤

Generalitat de Catalunya

26.135 ¤

Generalitat de Catalunya

Substitució del sistema de climatització
del Centre de processament de dades		

8.684 ¤

Diputació de Girona

Programa Joves per a l'ocupació		

47.425 ¤

Generalitat de Catalunya

Accions del Programa de foment de l'emprenedoria

40.921 ¤

Generalitat de Catalunya

Control de plagues urbanes		

10.100 ¤

DIPSALUT

Programa mixt de formació i treball-mediació social
en l'àmbit de l'habitatge

7.899 ¤

Generalitat de Catalunya

Programa mixt de formació i treball-formació		

450 ¤

Generalitat de Catalunya

Projecte Salut jove 		

2.265 ¤

Accions formatives FAOP 		

150.471 ¤

Generalitat de Catalunya

Programes de col·laboració social-digitalització documental

5.400 ¤

Generalitat de Catalunya

Programes de col·laboració social-servei de proximitat per a recerca
de feina 		

5.400 ¤

Generalitat de Catalunya

Programa mixt de formació i treball-manteniment i conservació
d'espais públics 		

31.594 ¤

Generalitat de Catalunya

Programa mixt de formació i treball-formació 		

2.250 ¤

Generalitat de Catalunya

10.050 ¤

Generalitat de Catalunya
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Projecte Treball als barris 2013- Servei de proximitat
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Institució

Projectes innovadors: sistemes integrals de qualitat en el sector turístic
i comercial a Banyoles 		
Actuacions musicals		
Despeses de funcionament del Jutjat de Pau de Banyoles - 2014

1.750 ¤
5.000 ¤

DIPSALUT

Diputació de Girona
Generalitat de Catalunya

Alcaldia
Es reconeix l’excepcionalitat del bé
comunal de l’Estany de Banyoles
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar
la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (també coneguda
per la Llei d’acompanyament dels pressupostos de la
Generalitat) que incloïa en el seu article 16 que “en els
usos d’aigua destinada a l’abastament a tercers, efectuats
directament de l’Estany de Banyoles, el tipus s’afecta
d’un coeficient 0”. Així doncs, aquesta excepcionalitat
s’afegeix com a apartat 11 de l’article 71 del text refós de
la legislació en matèria d’aigua de Catalunya.
L’Estany de Banyoles i la seva aigua tenen l’excepcionalitat
que són un bé comunal propietat de tots i de cada un dels
banyolins i banyolines. Una excepcionalitat que ha estat
reconeguda. Aquest gravamen de captació d’aigua que
es paga a tot Catalunya repercutiria a Banyoles amb uns
33.000 euros a l’any. Fins ara l’Ajuntament de Banyoles
no l’aplicava en el rebut als banyolins i banyolines perquè
creia que aquest tema es desencallaria, i no l’hauria
d’aplicar, tal i com finalment ha passat.

El ple de l’Ajuntament aprova per
unanimitat, i per primera vegada,
el Reglament del servei municipal
d’abastament d’aigua potable
A part del consens en el Reglament, cal destacar que
és la primera vegada que es reglamenta al consistori
banyolí sobre aquest tema. Aquest Reglament regula
les obligacions i els deures del prestador del servei i
dels usuaris, les condicions del subministrament, les
instal·lacions, els sistemes de medició o la facturació.
Aigües de Banyoles i l’àrea de Benestar Social del
Consell Comarcal del Pla de l’Estany repassen cas
per cas els veïns de Banyoles que no poden pagar,
i en els casos provocats per temes d’exclusió social
no es tanca l’aigua. Aigües de Banyoles dedica des
de sempre una partida econòmica a resoldre aquests
casos de persones amb risc d'exclusió social perquè
no se’ls hi talli l’aigua. Per altra banda, l’Ajuntament
de Banyoles també destina un fons per atendre
aquests casos a través de l’àrea de Benestar Social
del Consell Comarcal.
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Albert Molera i Guillem Puigvert rebent la distinció acompanyats de l'alcalde, Miquel Noguer, i el regidor d'Esports, Jordi Congost

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha incidit en la
importància que “en aquest moment cap llar banyolina en situació de vulnerabilitat econòmica té l’aigua
tallada i l’Ajuntament garanteix que a cap família de
Banyoles amb risc d’exclusió social se li tallarà l’aigua”.

L’Ajuntament rep els esportistes locals
Albert Molera i Guillem Puigvert
Els dos esportistes locals destaquen a nivell mundial en horseball. El horseball és un esport eqüestre
d'equip amb l’objectiu de fer el màxim de cistelles
al camp de l'equip contrari. Albert Molera i Guillem
Puigvert han aconseguit amb la selecció espanyola
absoluta ser subcampions del món de horseball el
2012 i subcampions d’Europa de horseball el 2013.

La pesquera Agustí, de titularitat
exclusiva de l’Ajuntament
La pesquera número 5, o pesquera Agustí, esta situada a tocar del Club Natació Banyoles per la seva
banda nord. Després que la família propietària ha
renunciat a la titularitat dels drets d’utilització de
la pesquera número 5 de l’Estany, l’Ajuntament de
Banyoles ha indemnitzat pel cost d’edificació de la
pesquera a la família titular dels drets d’utilització i
propietària de l’edificació. La pesquera Agustí és la
tercera de titularitat exclusiva de l’Ajuntament de
Banyoles, conjuntament amb l’Oficina de turisme i
la pesquera Mata.

Banyoles disposa per primera vegada de
connexió de fibra òptica per a empreses
i equipaments
L’Ajuntament de Banyoles disposa d’una xarxa de
fibra òptica a la ciutat que permet la interconnexió
dels equipaments municipals: de l’Oficina de Turisme,
Can Quim del Rec, la Biblioteca, Cal Moliner, l’edifici
consistorial i el Parc Neolític de la Draga. Enguany
s’ampliarà a la Policia Local de Banyoles i permetrà
en un futur la tecnologia necessària per implantar
millores relacionades amb prestacions de Smart City
(ciutat intel·ligent) i que requereixin de connexions
d’alta capacitat i qualitat. Aquesta infraestructura de
fibra òptica de l’Ajuntament de Banyoles ha permès
un gran estalvi en comunicació al consistori i, alhora,
disposa d’excedent que permet que altres operadors
de telecomunicacions puguin donar servei de fibra
òptica al municipi Banyoles.

La pesquera número 5 de l’Estany, coneguda com
a pesquera Agustí

Via pública
Segons l’enquesta de valoració del
servei del cementiri, un 97,3%
d’usuaris enquestats han notat millores
en els darrers anys
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Amb l’objectiu de detectar possibles millores l’Ajuntament
de Banyoles va crear una enquesta que podien omplir els
usuaris del cementiri municipal. A l’enquesta es preguntava sobre si la senyalització interior és clara, la neteja, la
jardineria, les fonts d’aigua, el material que proporciona
el cementiri, el personal del cementiri, l’horari, entre d’altres aspectes. AUFUCE S.L. és l’empresa concessionària
encarregada del manteniment del cementiri.
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El regidor de Via pública i Servies públics, Lluís Costabella,
ha explicat que “després dels resultats de l’enquesta estudiarem més millores al cementiri ja que és una prioritat
de l’equip de govern tenir-lo en les millors condicions
possibles. Tanmateix, les valoracions són positives i ens
animen a seguir en la mateixa línia dels últims anys”.

Els contenidors de Roba Amiga han
recollit durant el 2013 un total de 20
tones de roba usada
Baixa l’ús dels contenidors de roba usada a Banyoles per
la crisi econòmica després del creixement dels últims
anys. Els banyolins i banyolines han dipositat durant el
2013 un total de 20.284 quilos de roba als 8 contenidors
que, amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles, hi ha
repartits per la ciutat. La Cooperativa Roba Amiga i
l'entitat ADAD l'Encant són els encarregats de la gestió
dels contenidors i de la recollida de la roba. Aquestes
dues entitats treballen per fomentar la inserció laboral
de col·lectius en risc d'exclusió social i laboral.

Les noves pilones del carrer Canat

Periòdicament el cementiri de Banyoles és notícia per les seves
millores constants

El carrer Canat estrena unes pilones
artístiques identificatives de Banyoles
Les peces són obra de l’artista banyolí Jordi Bosch Lleó,
també regidor del consistori, que les ha cedit gratuïtament a la ciutat. Com que el carrer és a un sol nivell,
les pilones delimitaran el pas pels vianants amb el pas
pels vehicles. Les peces tenen forma de les lletres més
característiques del nom de la ciutat, "b", "n" i "y", i són
en tres dimensions. Estan fetes de formigó reforçat amb
barres de ferro i mesuren uns 90 centímetres. El consistori està estudiant que es converteixin en les pilones
usades a partir d’ara a tota la ciutat.

Medi ambient
El Consorci de l'Estany publica un
informe divulgatiu sobre els resultats
del Projecte Estany
El Consorci de l’Estany ha publicat l'Informe Layman's
que recull les principals actuacions i resultats del
Projecte Estany (LIFE + Natura: Millora dels hàbitats
i espècies de la xarxa Natura 2000 de Banyoles: un
projecte demostratiu) de forma resumida i divulgativa.

En el document es resumeix l'impacte del projecte com
l'alliberament de 20.000 peixos autòctons a l'Estany,
la captura i eliminació de 600 tortugues i 100.000
peixos exòtics, la repoblació amb 130 tortugues d'estany autòctones, la recuperació de 12 ha de bosc de
ribera o l'alliberament de gairebé 500 nàiades de 2
anys i mig i 3 cm de longitud a l'Estany provinents
d'un laboratori de cria en captivitat.
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La liquidació del pressupost de l’exercici
del 2013 de l’Ajuntament de Banyoles
és positiva en 1.150.424 euros, que
es destinaran a evitar nous crèdits i a
guardiola
El pressupost de l’exercici del 2013 s’ha tancat amb
un romanent de tresoreria positiu, és a dir, un superàvit, de 1.150.424,25 euros. S’han estalviat 1.150.424
euros sobretot gràcies a l’estalvi en personal, en
compres i estalvi en despesa financera. D’aquest total
de 1.150.424,25 euros, 750.000 euros es destinen a
no fer un crèdit per inversions el 2014 (amb l’estalvi
d’interessos que comporta) i 400.000 euros a guardiola. A part d’aquest 1.150.424,25 euros s’ha destinat
una provisió per insolvències dels contribuents de
443.525 euros.
El deute viu de l’Ajuntament de Banyoles a 31 de
desembre del 2013 era de 11.046.371 euros, un 13,7%
menor que l’exercici del 2012, amb una ràtio sobre els
ingressos corrents del 65,3%. Al 2007 el consistori

banyolí tenia el 107% d’endeutament. El deute per
habitant ha passat de 740 euros/habitant el 2011, als
578 euros/habitant d’aquest 2013 i la previsió és que
el 2014 es tanqui amb 513 euros/habitant, el més baix
de la història recent de l’Ajuntament de Banyoles. De
fet, la reducció de l’endeutament ha comportat un
augment de l’estalvi en despesa financera, és a dir, que
es paguen menys interessos. El 2013 s’han estalviat
en despeses financeres, en interessos, 89.000 euros.
L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha manifestat
que “s’ha fet una bona gestió, i tot sense apujar impostos, sense fer pagar més als banyolins i banyolines.
Fins i tot el 2013 l’Ajuntament vam abaixar un 4% l’IBI
respecte el 2012”. Noguer ha destacat que per tercer
any consecutiu l’Ajuntament tanca amb superàvit i
l’esforç de totes les àrees del consistori banyolí per
contenir les despeses. En referència precisament al
pagament de factures, l’Ajuntament paga als proveïdors a entre 25 i 30 dies.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el regidor d'Hisenda, Lluís Butinyà, explicant a la premsa la liquidació del pressupost del 2013

Promoció econòmica i turisme
L’Ajuntament de Banyoles i el Consell
Comarcal del Pla de l’Estany, gràcies al
SOC, destinen 785.000 euros en
polítiques actives d’ocupació
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Els projectes sol·licitats i atorgats es diferencien en
dos àmbits: ocupació, formació i intermediació, i,
per altra banda, desenvolupament econòmic local
territorial. El total de les 8 subvencions té un import
concedit de 785.941,83 euros i ha provocat la contractació de 78 persones. Les entitats promotores dels
projectes són l’Ajuntament i el Consell Comarcal, amb
el cofinançament de la Generalitat, el Fons Social
Europeu i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
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Els 8 projectes adjudicats són: Treball i Formació,
Col·laboració Social, Formació Ocupacional – FOAP,
Agents d’ocupació i desenvolupament local- AODL,
el Programa integral de foment de l’emprenedoriaCatalunya Emprèn, Joves per l’ocupació, Projectes
innovadors, i Treball als barris.

Banyoles rep el reconeixement a l’esforç
realitzat per adherir la ciutat al projecte
SICTED de qualitat turística
Banyoles ja és una destinació turística reconeguda
amb el prestigiós segell estatal Sistema integral
de qualitat turística en destinació (SICTED). Així
ho acredita el diploma que va rebre la regidora de
Promoció econòmica i Turisme, Joana Vilà, durant
la Fira Internacional del Turisme (FITUR) a Madrid.
El diploma és el reconeixement a l’esforç de les

administracions públiques i les empreses privades
participants al SICTED.
Banyoles és una de les tres ciutats o comarques catalanes que han obtingut la distinció, al costat de les
comarques del Vallès Occidental i el Bages. El SICTED
és un projecte promogut per l’Institut de Turisme
d’Espanya i la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies que treballa amb les empreses i serveis
turístics per millorar l’experiència i satisfacció del
visitant en un destí turístic.

Tiquets de 30 minuts d’aparcament
gratuïts per fer compres a Banyoles
Es van repartir un total de 10.000 tiquets que permetien aparcar 30 minuts gratuïtament a la zona blava
de Banyoles. El tiquet s’aconseguia presentant un
tiquet de compra als associats de Banyoles Comerç
i Turisme (sense cap límit de preu en la compra) a Cal
Moliner, a la plaça Major. L’Ajuntament de Banyoles,
l’associació Banyoles Comerç i Turisme, i l’empresa
Giropark ho han fet possible.

Èxit del Firestoc
Els dies 1 i 2 de febrer es va celebrar la 17a edició del
Firestoc amb entrada i aparcament gratuïts. Com cada
any en el període de rebaixes d’hivern, el pavelló de
la Draga hi havia tot tipus de productes al millor preu
oferts per uns quaranta comerciants de Banyoles i de
les comarques gironines. Els articles principals eren
els de la moda de vestir però també es podia trobar
calçat, complements, llar, alimentació i esport.

El SICTED treballa amb les empreses i serveis turístics per millorar l’experiència i satisfacció del visitant. A Banyoles ja n'hi ha 10
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El president de l’associació Banyoles Comerç i Turisme, Joan Frigola, i la regidora Joana Vilà presentant la nova targeta moneder

Nova targeta moneder de l’associació
Banyoles Comerç i Turisme per
fomentar les compres a Banyoles

alhora, aquests descomptes són diners que després
es podran gastar en les seves properes compres.

Una nova targeta moneder endegada per l’associació
Banyoles Comerç i Turisme, que agrupa més de 170
comerços de la ciutat, i amb el suport de l’Ajuntament
de Banyoles, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda
de Catalunya i la Generalitat de Catalunya. Aquesta
targeta serveix perquè els clients puguin acumular
descomptes en comprar als comerços de Banyoles, i,

Les targetes es poden trobar a les botigues participants i a l’oficina de Cal Moliner. Les targetes costen
2,5 euros i el client se l’endú amb una càrrega d’1
euro i una butlleta per a un sorteig. A més, la targeta
ofereix la campanya “Tmés”, que és una campanya a
nivell de Catalunya amb un milió de targetes i en la
que es poden obtenir descomptes directes en serveis
i turisme arreu del territori català.

Habitatge
L’Ajuntament de Banyoles dobla en un
any els habitatges socials
En només un any, l’Oficina Local i Comarcal d’Habitatge
de Banyoles i Pla de l’Estany ha passat de 7 a 14 pisos
socials i de 1 a 7 pisos de mediació. Dos dels últims
pisos socials són com a conseqüència de l’adhesió de
l’Ajuntament de Banyoles al programa de lloguer social
de “la Caixa”. Aquest acord amb la “Caixa” s’emmarca
dins les actuacions portades a terme per l’Ajuntament
de Banyoles amb les diferents entitats bancàries encarades a incrementar el parc d’habitatges socials dirigits
a atendre les necessitats actuals. L’equip de govern és
partidari del diàleg amb les entitats bancàries. Tanmateix, i per unanimitat de tots els grups municipals, es
va aprovar una moció per multar les entitats bancàries
que no posin a lloguer social el seu parc d'habitatges
buits a Banyoles.
Per altra banda, i seguint la mateixa línia, l’equip de
govern continua treballant individualment, i cas per cas,
els problemes d’habitatge dels banyolins i banyolines.

L’Oficina Local i Comarcal d’Habitatge de
Banyoles i Pla de l’Estany tramita les
sol·licituds d’ajut per pagar lloguer o
hipoteca a persones en atur de llarga durada
Des d’aquest març de 2014, l’Oficina Local i Comarcal
d’Habitatge tramita les sol·licituds d’una nova línea
de prestacions que ofereix el Govern de la Generalitat
destinades a facilitar el pagament del lloguer o de la
hipoteca a persones que viuen soles o famílies amb, com
a mínim, un dels seus membres en situació d’atur de
llarga durada. Entre els requisits que s’han d’acomplir
hi ha que un membre de la unitat familiar estigui en
atur de llarga durada i consti com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya amb un mínim
de 12 mesos d’antelació. També cal acreditar estar al
corrent de pagament del lloguer o la hipoteca, amb
un rebut de lloguer inferior al 450 euros mensuals i
una quota hipotecària inferior als 700 euros mensuals.
Igualment, es tenen en compte els ingressos globals
de la unitat familiar, i cal un informe elaborat per l’àrea
de Benestar Social del Consell Comarcal.
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El regidor de Via pública, Seguretat i Mobilitat de Banyoles, Lluís Costabella; l'inspector en cap de la Policia Local de Banyoles,
Gregori Martínez; i el cap de l’Oficina de relacions amb la comunitat de la comissaria de Banyoles dels Mossos d’Esquadra,
Manel Manich, amb el tríptic de la campanya

Campanya de conscienciació ciutadana
amb consells de seguretat per protegir
les bicicletes
Tot i que les dades de robatoris de bicicletes a Banyoles
són molt baixes, durant el 2013 hi va haver un petit
repunt. El més destacable és que la majoria de furts
eren a garatges comunitaris, molts concentrats a la
Vila Olímpica. Aquest fet ha alertat a la Policia Local

de Banyoles i els Mossos d’Esquadra que han iniciat
una campanya conjunta de conscienciació ciutadana
per difondre consells de seguretat per a protegir la
bicicleta. En una de les accions s’han repartit 7.000
tríptics, un a cada habitatge de la ciutat, amb el títol
de “No em regalis. Lliga’m bé”. A més, la Policia Local
i el Mossos han anunciat que han detingut presumptes
autors d’aquests furts a garatges comunitaris.

Seguretat ciutadana
El nou cotxe de la Policia Local
de Banyoles permet per primera
vegada fer atestats al cotxe
Es tracta d'un SEAT Altea amb motor 1.6 TDI i el parc
de vehicles de la Policia Local queda amb el mateix
nombre de vehicles, ja que se n’ha donat de baixa
un. Aquest vehicle és de provada eficàcia per a ús
policial, i està equipat amb accessoris i elements
prioritaris policials que fan servir tecnologia LED.
Al maleter s'ha instal·lat un moble amb calaixos i un
escriptori plegable així com preses de corrent a 12 i
220 volts, que permeten connectar aparells com ara
l'alcoholímetre, l’ordinador, l’impressora… En aquest
sentit el regidor de Via pública, Seguretat i Mobilitat
de Banyoles, Lluís Costabella, ha manifestat que “per
primera vegada a Banyoles es podran fer atestats al
cotxe policial”. I una altra novetat, per primera vegada
un cotxe de la Policia Local de Banyoles incorpora
una càmera d'enregistrament d'imatges.

El nou cotxe de la Policia Local facilita la feina als ciutadans,
que per exemple, hagin tingut un accident de trànsit

Cultura
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Més de 100 propostes culturals aquest
semestre amb noms tan destacats com
ara Sílvia Pérez Cruz o Albert Pla

El regidor de Cultura, Jordi Bosch Batlle, ha manifestat sobre la programació que “aquella frase de a
Banyoles no s’hi fa res ja no serveix. De fet, és difícil
seguir totes les propostes ja que n’hi ha més de 100
de gener a juliol del 2014”

L'Ajuntament ha retapissat el pati de butaques
del Teatre Municipal

Visita al monestir de Sant Esteve
i a l’arqueta de Sant Martirià
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La programació cultural de Banyoles d’aquest primer
semestre del 2014 incideix sobretot en les propostes
culturals de gran qualitat, amb sorpreses i novetats.
Cal destacar la Festa de Presentació de la programació
d’arts escèniques, coincidint amb les representacions
d’”Operetta” de Jordi Purtí i els banyolins Cor de Teatre.
“Operetta” va omplir 4 sessions al Teatre Municipal
a l’escenari que els va veure néixer, després del gran
èxit aconseguit arreu dels escenaris europeus. Pel que
fa a les propostes teatrals, es conjuguen espectacles
adreçats a tots els públics amb propostes més atrevides, i amb el retorn al Teatre Municipal dels madrilenys
Yllana. Ramon Prats Quartet, Iepi, Pau Riba i Pascal
Comelade, o Sílvia Pérez Cruz han passat per l’Auditori
de l’Ateneu. El teatre familiar i Butaka Banyoles tampoc
no han faltat a la cita amb l’espectacle.

l’edifici consistorial i inaugurat fa gairebé 20 anys. La
repassada del Teatre ha inclòs el retapissat del pati
de les 249 butaques i la renovació del paviment de
l’entrada i del pati de butaques. També, en els propers
mesos es canviaran els alçadors per als nens i nenes,
i ara seran més còmodes, en un format puf, i s’ha
substituït la catifa de l’entrada del Teatre. Totes les
actuacions han costat uns 70.000 euros, finançats
íntegrament per l’Ajuntament de Banyoles.

Una important novetat és la visita al monestir de Sant
Esteve i a l’arqueta de Sant Martirià. A partir d’aquest
d’abril del 2014 es programa aquesta nova proposta,
gestionada des del Museu Arqueològic i fruit de la
col·laboració entre l’Ajuntament de Banyoles i el Bisbat de Girona. L’activitat es difondrà per a grups amb
visites guiades concertades que impartiran els serveis
educatius dels Museus de Banyoles, i també es faran
visites programades per a públic individual ofertes per
l’Oficina de Turisme de Banyoles. La primera part de la
visita serà la introductòria, on s’explicarà l'origen de la
ciutat, el monestir i el claustre. Enguany no es podrà
visitar l’església com a conseqüència de que està en
obres. Seguidament, la segona part serà la visita a la
sala de l’arqueta. Aquesta visita comprendrà el discurs
històric i artístic, el robatori de l’arqueta i les anècdotes, adaptant aquest contingut a cada tipus de grup.

33.501 usuaris als Museus de Banyoles
el 2013
Els banyolins Cor de Teatre han triomfat per tot Europa
i van tornar a Banyoles amb "Operetta"

L’Ajuntament de Banyoles acaba les
millores del Teatre Municipal, les més
importants des de la seva inauguració
el 1995
L’Ajuntament de Banyoles ha acabat les millores del
Teatre Municipal de Banyoles, situat just al costat de

Els Museus de Banyoles han sumat un total de 33.501
usuaris durant el 2013, un 11% més que el 2012. Pel
que fa als visitants de l’exposició permanent, als
museus de Banyoles han augmentat un 20% el 2013
respecte el 2012, amb un total de 9.230 visitants
(5.088 el Darder i 4.142 l’Arqueològic). Es mantenen
els visitants de les exposicions temporals amb 11.125
(6.345 al Darder, 2.289 a l’Arqueològic i 2.491 de
conjuntes entre els Museus de Banyoles).

Pau Codina, artista resident a l’Ateneu
2014

El fons personal de Lluís Martí i Salló
a l’Arxiu Municipal

Pau Codina, considerat un dels joves violoncel·listes
més destacats del panorama musical europeu, oferirà
cinc concerts a l’Auditori de l’Ateneu durant aquest
any, amb la integral de les Suites de Bach com a
colofó. Pau Codina pren el relleu del Trío Mozart de
Deloitte –actual Trío Lorca- (2011), Miguel Colom (2012)
i el Quartet Gerhard (2013), que han protagonitzat
brillants residències artístiques.

S’ha formalitzat l’ingrés a l’Arxiu Municipal de Banyoles
(a la seva secció històrica emplaçada a l'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany) de la col·lecció de Lluís Martí
i Salló. S’ha firmat el conveni entre l’Ajuntament de
Banyoles i la família del traspassat Lluís Martí. Lluís
Martí i Salló (1950-2013) va ser un activista cultural,
polític i comerciant banyolí. Va reunir unes 10.993
imatges aproximadament. D’aquestes imatges unes
1.856 són postals. Les imatges de la col·lecció de Lluís
Matí abasten des de final del segle XIX-començament
del segle XX fins a l’any 2010.

A més, l’Ateneu va presentar el seu nou butlletí que
incideix en l’activitat de l’Escola Municipal de Música,
l’oferta de cursos formatius i la programació de l’Ateneu Bar, i amplia continguts amb articles monogràfics.

Formats Factoria, la nova aposta d’arts
escèniques de l’Ajuntament
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Formats Factoria és el tret distintiu que haurà de
permetre als espectadors de reconèixer aquells
nous formats teatrals a Banyoles que ajudin a la
experimentació, creació i difusió de la dramatúrgia
contemporània, no convencional.

II edició de les Píndoles Teatrals dins el
projecte de l’Aula de Teatre
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Titulades “Píndoles Teatrals. Nous Formats”, tres
professionals van treballar en aquests cursos intensius de formació a la Factoria d’Arts Escèniques de
Banyoles. Ernesto Collado, Ivan Morales i la companyia
Los Corderos van ser els protagonistes.

Els museus de Banyoles programen 6
exposicions temporals aquest semestre
Al Museu Arqueològic de Banyoles s’han previst 3 exposicions temporals: L’òrbita d’un viatge, amb pintura
de Rapha Dehesa i les fotos de l’Helena Dehesa i Marc
Grabuleda; La lluita per l’oportunitat de viure, sobre les
dones durant la Segona República, la guerra, el franquisme i la construcció de la democràcia; i el 10è Concurs de
dibuixos del Manípul de Manaies de Banyoles.

L'artista Pau Codina (al centre), acompanyat del president de
Joventuts Musicals de Banyoles, Miquel Cuenca, i el regidor
de Cultura, Jordi Bosch Batlle

L’Arxiu Municipal incorpora el fons personal de Francesc Figueras i de Ameller
Va ingressar a l’Arxiu Municipal de Banyoles (a la seva
secció històrica emplaçada a l'Arxiu Comarcal del Pla
de l'Estany) el fons documental personal de l’arquitecte
Francesc Figueras i de Ameller (Banyoles, 1902-1992).
Ocupa uns 38 metres lineals de documentació. En el
fons s'hi troben projectes, plànols i algunes fotografies
d’obres de caire municipal de Banyoles, i les obres
particulars de construcció, reforma i remodelació de
diferents cases i masies de Banyoles i comarca, datades
entre els anys trenta i vuitanta del segle XX. També
incorpora documents i dibuixos de l’antiga Escola
d’Arts i Oficis i dels bombers municipals de Banyoles.

Al Museu Darder de Banyoles es podrà gaudir d’Europa
fa un milió d’anys i El món de les papallones, amb més de
2.500 insectes, on es mostrarà d’una forma didàctica tot
el que envolta a aquest desconegut món. A més, 1.800
persones van visitar l’exposició Parlem de drogues,
sobre la sensibilització del perill de les drogues, i que
organitzava l’obra social de “la Caixa” i l’Ajuntament.

Art from Gdansk (Polònia) una exposició
multidisciplinària a El Tint
Un total de 19 artistes polonesos del Centre e66 van
exposar a la sala municipal El Tint, de Banyoles. La
Fundació Comunitat de Gdansk va néixer l’agost de
l’any 2007 en aquesta mateixa ciutat. L’any 2008,
la Fundació Comunitat de Gdansk va crear el Centre
e66, un espai situat en una antiga nau industrial, on
hi treballen escultors, pintors, dissenyadors, artistes
de nous mitjans i músics.

Besalú, Martí Gironell, va presentar el seu nou llibre
titulat “El primer heroi” al Museu Darder. Es tracta
d’una novel·la que transcorre en bona part a la Draga
de fa més de 5.000 anys i que es converteix en una
aventura fundacional plena de reptes i amenaces.

Setmana de l’Ateneu, dedicada a la
relació entre música i gastronomia
Del 17 al 22 de març l’equipament municipal de
l’Ateneu – CMEM de Banyoles va acollir fins a 30 activitats pedagògiques i culturals gratuïtes. A banda
de les activitats adreçades als alumnes de dins i fora
de l’Escola Municipal de Música es van programar
diversos actes oberts a la ciutadania.

Abril del 2014
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El teatre és una eina potent per treballar l’expressió
de les emocions, l’autoconeixement, la memòria o la
comunicació entre les persones. Aquesta jornada era
un espai de reflexió i debat dirigida a professionals,
estudiants o interessats en aquests àmbits.
L’home anatòmic abans de la restauració

El Museu Darder de Banyoles rep una
donació de 10.000 euros
Els diners principalment s’han destinat a la restauració
de l’home anatòmic, una de les peces emblemàtiques
de la Col·lecció Darder (1916). L’home anatòmic de
la Col·lecció Darder dataria del final del segle XIX i
hauria estat comprat per Francesc Darder al fabricant
parisenc Émile Deyrolle. És una figura humana d’1,40
m d’alçada, de guix policromat i en la qual s’observa
bàsicament la musculatura i les principals venes.

Martí Gironell presenta “El primer heroi”
El dia 22 de març el conegut periodista i escriptor de

La zona de les termes de Viluaba

El desviament de la carretera que
travessava la vil·la romana de Viluaba
permet descobrir les seves termes
L’objectiu principal de les excavacions arqueològiques
d’enguany era recuperar la continuïtat entre les àrees
excavades, millorant i completant així la composició
dels grans períodes que formen la seqüència general
de la vil·la. La prioritat era documentar les estructures
associades al balneum -les termes- del nucli principal
de la vil·la durant els segles I-III dC. Totes les actuacions
s’inclouen dins el projecte que acompanya el conveni
de col·laboració signat entre les institucions copropietàries del jaciment (els ajuntaments de Banyoles,
Camós i Porqueres; i el Centre d’Estudis Comarcals
de Banyoles) i la Diputació de Girona.

Grups municipals
Prioritzant les polítiques socials
Les polítiques socials formen part de l’ADN del grup municipal
de Convergència i Unió (CiU) a Banyoles. Creiem en l’estat del
benestar i en aquests anys difícils estem treballant cada dia
per tenir uns projectes integrals i de suport a les persones
més necessitades de Banyoles.

Abril del 2014

Podem posar molts exemples de polítiques socials de l’Ajuntament de Banyoles. El Centre de Distribució d’Aliments, que
proporciona aliments a centenars de famílies banyolines ne-

Banyoles Informació

12

Parlem de la "Volta”
Si el 26 de març hi hagués hagut eleccions municipals, el
grup al govern s’hauria d’esforçar per obtenir suports. I és
que l’experiència del pas de la Volta a Banyoles el dimecres
va ser de sainet, amb caos al carrer Llibertat per l'arribada
dels autocars dels equips i el mercat, més un incendi en un
habitatge a la via arterial de la ciutat. I els problemes van
continuar a la sortida de la cursa per una mala previsió: els

Banyoles, ciutat esportiva… a mitges
Banyoles es ven com a destinació turístico-esportiva i en canvi
té unes instal·lacions esportives municipals irrisòries. El Club
Natació Banyoles ha vingut a suplir aquestes mancances, tal
i com corrobora el seu conveni amb l’Ajuntament, les ajudes
públiques, el seu control de les embarcacions que entren a
l’estany i les cessions de diversos espais públics. Però no
creiem que el retorn d’aquests privilegis cap a la ciutadania

Casualitats o un greu escàndol?
Durant anys, el Govern Municipal no va actuar com calia en
el control de les subvencions a Creu Roja de Banyoles, que
no eren degudament justificades pel seu cap local.

Aturem
elsmalgrat
desnonaments
Durant anys,
les alertes dels professionals dels propis
serveis
municipals,
l'Ajuntament
reaccionar Però
a les
Hem pensat massa temps “això no
no va
va saber
amb nosaltres”.
gravíssimes
denúncies
d'abusos
sexuals
a
menors,
per
part
la realita
del mateix cap local de Creu Roja.
I, finalment, la primera actuació del govern Municipal en tot
aquest afer no és, ni demanar perdó pels errors comesos,

cessitades, n’és un exemple ben clar. Però també cal destacar
el fort augment de pisos socials o el compromís que a cap
família banyolina en risc d’exclusió social se li tallarà l’aigua.
A més, l’Ajuntament ha col·laborat amb el Consell Comarcal
del Pla de l'Estany per establir els criteris per atorgar els ajuts
socials en supòsits d'emergència i risc d'exclusió social. Dues
actuacions socials més són el tractament individualitzat dels
deutes tributaris a persones amb dificultats econòmiques i
risc d'exclusió social, atorgant aplaçaments i fraccionaments
del deute tributari, i els ajuts a famílies per poder pagar les
quotes a la llar d'infants la Balca.

autocars estacionats al Passeig de la Indústria van haver
de sortir a corre-cuita, fins i tot fent marxa enrere, i uns
quants no van tenir ni temps per marxar-ne. Els ciclistes es
van trobar amb un embut i van passar com van poder per
un pas ben estret. A més, la sortida de la Volta ha costat
molt diners, hores extres de policies i brigada a part. Es pot
parlar d’èxit absolut? De veritat ens surt a compte repetir
cada any el mateix esdeveniment esportiu a la ciutat?

sigui suficient. Segurament ho és pels seus socis, però, ens
cal recordar que molts ciutadans del municipi ni en són socis
ni poden ser-ho degut a l’elevat preu de la quota d’entrada.
Si pretenem que supleixi un servei públic hauria de tenir
preus públics. I si no, busquem d’altres solucions per tal que
Banyoles sigui realment una ciutat esportiva per a tothom.
Ens trobareu cada dilluns de 6 a 8 del vespre a l’Ajuntament.
A/e. cuppladelestany@gmail.com

ni presentar dimissions, ni el personament com acusació
particular en el “cas Homs”. No, es tracta d'apartar (amb
subterfugis que no convencen ningú) de la seva feina els
mateixos professionals que han denunciat els suposats
abusos, complint amb el seu deure ètic i legal.
Ho sentim però, com moltíssima gent de Banyoles, des d'ICVindependents de Banyoles no podem deixar de veure en tot
això un gravíssim escàndol que afecta directament els qui
avui governen la ciutat.

L'equip de govern aclareix
Ni casualitats ni escàndol, en el sentit que vostès
apunten. El que no és casualitat és que des d’ICV-IB
s’insisteixi en voler implicar l’equip de govern de
Banyoles en escàndols i conxorxes. Una insistència,
basada en falsedats, que només pretén treure rèdit
polític a qualsevol preu.
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Les subvencions atorgades per l’Ajuntament a la
Creu Roja van quedar clarament justificades en el
seu moment. Un extens informe de la Intervenció
municipal, a efectes de transparència, publicat al web
de l’Ajuntament així ho acredita.
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També han quedat clarament explicades les actuacions
de l’equip de govern en aquesta qüestió. Però el que
fins avui no s’ha explicat, és que els professionals
dels serveis municipals a què vostès es refereixen
i contractats a empreses externes –i que complint
el seu deure ètic i legal van recolzar la denúncia- no
varen complir el seu deure laboral. És a dir, mai no
varen fer ni un sol informe formal i per escrit sobre
els fets denunciats, com era la seva obligació.

Les denúncies sobre presumptes abusos sexuals es
varen presentar al jutjat que instrueix el cas i que
resoldrà conforme a dret. És el que s’ha de fer. O és
que vostès no hi creuen en la justícia?
Vostès volen confondre l’opinió pública relacionant el
conflicte laboral d’una educadora amb el cas, afirmant
que se l’ha apartat de la feina com a represàlia pel seu
suport a la denúncia. Doncs cal que aquesta mateixa
opinió pública sàpiga que l’empresa per la qual treballava aquesta educadora estava representada pel
regidor d’ICV d’aquest Ajuntament quan va perdre
la licitació, que, per cert, no va fer l’Ajuntament de
Banyoles, sinó el Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
I encara un fet més greu, o escandalós, com els agrada
dir a ICV-IB. I és que el dret de subrogació laboral
que va demanar aquesta treballadora, mai no va ser
plantejat pel representant de l’empresa que prestava
aquest servei quan es va convocar la licitació per
part del Consell Comarcal, com era la seva obligació.
Amb tot això, i a sobre, vostès tenen la barra de donar les culpes als altres. Potser que s’ho faci mirar,
no creuen?

Urbanisme
L’Ajuntament acaba les obres de reforma
de trams del carril bici del passeig Constans i del passeig de la Puda
S’han acabat les obres de millora dels carrils bici de les
dues voreres del passeig de mossèn Lluís Constans, des
del passeig de la Puda i fins al carrer del Remei. Així
mateix, s’han reformat els dos costats del carril bici del
passeig de la Puda, des del carrer de Winthuysen fins
al mateix passeig mossèn Lluís Constans. Es tractava
de la renovació del paviment, que en algunes zones
estava bastant malmès, i el seu reasfaltatge amb el seu
vermell característic. S’han tallat els arbres i les arrels
que malmetien el paviment i s’han substituït per l’arbust
anomenat Arbre del júpiter i algun xiprer. El cost de les
obres és d’uns 175.000 euros (IVA inclòs), dels quals
la Diputació de Girona hi ha aportat 80.000 euros.

Acaben les obres que fan realitat la volta
a l’Estany de Banyoles en un carril per a
bicicletes i vianants
Després de més de 20 anys d’espera, és possible fer la
volta a l’Estany en bicicleta i a peu sense haver de passar per la carretera de circumval·lació. El tram que s'ha
reformat, de 2.200 metres, transcorre per la vora oest de
l'Estany, entre Lió i l'església de Santa Maria de Porqueres.

Un dels carrils bici de la vorera del passeig mossèn
Lluís Constans totalment reformada.
Properament s'acabarà la seva senyalització.

El projecte inclou la millora i reasfaltatge de la calçada 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.
Hi haurà un separador de formigó de 20 centímetres
entre la carretera i el carril per a bicicletes i vianants.
La Diputació de Girona, titular de la via, va aprovar el maig
del 2012 el projecte definitiu, que ha costat 467.000 euros.
Una vegada acabades les obres la Diputació cedeix la propietat de la via als ajuntaments de Banyoles i Porqueres.
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Remodelen la sala d’exposicions El Tint
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Eren les obres de remodelació i millora del Tint incloses
dins el Pla d’Obres Específic de la Diputació de Girona.
Concretament, s’han modificat totes les obertures per tal
de millorar l’eficiència energètica de la sala, s’ha instal·
lat un sistema de climatització, s’ha arranjat el lavabo i
s’ha sanejat la paret de travertí. La sala El Tint ocupa un
edifici d’estil gòtic del Barri Vell, originari del segle XV i
propietat de la ciutat, que originàriament es destinava
al tint de les robes o teixits de llana. Actualment, i des
de l’any 2012, El Tint és gestionat pel col·lectiu Tint XXI,
un grup de joves artistes locals.

Finalitzen les obres del nou col·lector
entre la Farga i Sant Pere, i la millora
de la plaça de Sant Pere

d’Aram, per l’avinguda de la Farga i el passeig de
mossèn Lluís Constans. Amb aquest col·lector es desdoblen les canalitzacions d’aigües pluvials i de desguàs
de l’Estany. També, es pretenen evitar inundacions
a la zona de la plaça de Sant Pere. A més, aquesta
millora s’ha complementat amb l’automatització de la
comporta del col·lector de sortida de l’aigua al costat
de l’Oficina de Turisme.
En aquest mateix projecte s’ha inclòs la reforma i
modernització de la plaça de Sant Pere. Els veïns,
reunits en el Consell de barri de Sant Pere, van decidir mantenir l’estructura actual i que segueixi fent
la funció de rotonda.

Milloren la façana de l’edifici adjunt
a l’Ajuntament de Banyoles
Eren obres de reparació, millora i repintada de
la façana de l’edifici adjunt de l’Ajuntament de
Banyoles, situat al carrer Pere Alsius, davant
del Teatre Municipal. Estaven incloses en el Pla
d’Obres Específic de la Diputació de Girona i en el
marc d’aquest Pla també es fan reformes a la sala
municipal d’exposicions el Tint i al pati de l’escola
Baldiri Reixac. El cost total d’aquests tres treballs
és d’uns 170.000 euros. D’aquests, uns 80.000
provenen de la Diputació, i la resta va a càrrec de
l’Ajuntament de Banyoles.

Un tub de gran dimensions soterrat uneix la plaça
de Sant Pere amb el rec Major, a l’altura de la Farga

Barris
L’Ajuntament lliura els diplomes dels
Tallers d’ocupació i la Casa d’Oficis
del 2013
Concretament, l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer,
i el regidor del Programa de Barris, Jordi Bosch Lleó,
van lliurar els diplomes a una vintena de persones

que van acabar el Taller d’ocupació de manteniment
d’edificis i el seu entorn, el Taller d’ocupació d’atenció
a les persones en situació de dependència, i la Casa
d’oficis en protecció del medi natural i jardineria
urbana sostenible.

Foto de grup del lliurament de diplomes del Taller d’ocupació i la Casa d’oficis
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Els nens i nenes de P5 de l’escola de Can Puig al restaurant Vora Estany menjant l’amanida de fruita que ells mateixos van preparar

Els nens a la cuina, una activitat formativa de la Guia de recursos educatius de
Banyoles
Fer participar els més petits a la cuina de casa ajuda
a introduir una dieta sana i equilibrada, a desenvolupar la curiositat alimentària, a potenciar el sentit
del gust i a gaudir de l'alimentació en tots els sentits.
Amb aquesta filosofia, el Restaurant Vora Estany,
a Banyoles, vol sensibilitzar els infants envers els
aliments i la cultura gastronòmica mediterrània promovent hàbits d’higiene i d’alimentació saludables
tot practicant la preparació bàsica d’aliments. És una
activitat innovadora i associada a valors de la Guia
de recursos educatius de Banyoles, de l’Ajuntament.
Vestits amb davantals i barrets de cuiner, més de 200
nens i nenes de les escoles de Banyoles, han visitat la
cuina del restaurant, els diferents espais, les eines i
el personal que hi treballa. Com petits xefs, els nens
i nenes de les escoles han seguit les indicacions del
cuiner: trossejar, tallar, netejar, olorar i combinar colors,
tastar gustos diferents, i elaborar el seu propi plat.
Finalment, els nens i nenes han esmorzat el plat que
ells mateixos han preparat al restaurant.

Electrocardiogrames als joves del Pla de
l’Estany, un estudi amb molt bons resultats
Des de fa quatre anys s’està implementant a la comarca
un estudi pioner per prevenir malalties cardiovasculars.
La iniciativa, liderada pel cardiòleg Ramon Brugada,
consisteix en electrocardiogrames a joves entre 13 i
14 anys d’edat de forma gratuïta i voluntària, i una
anàlisi clínica de cada cas per detectar possibles

malalties, com ara la mort sobtada. L’estudi s’aplica
amb un treball en xarxa entre l’equip impulsor de la
iniciativa i l’Ajuntament de Banyoles, el Centre d’Assistència Primària (CAP), la Clínica Salus Infirmorum
i la Universitat de Girona.

Una lectura de complicitats: projectes
d’aprenentatge servei
Els centres educatius de Banyoles pensen que la
lectura necessita complicitats compartides. Per això
aquest curs 2013-2014 han endegat un projecte que
s’emmarca en la metodologia de l’aprenentatge
servei: Tothom és capaç de donar i rebre, i diferents
alumnes dels instituts participen en projectes de les
escoles de Banyoles. Així doncs, entre d’altres actuacions, dotze alumnes de primer d’ESO de l’institut
Josep Brugulat, els dijous i els divendres a la tarda,
participen a l’escola Can Puig al projecte “Sofà de
lectura”, fomentant l’hàbit lector amb els nens i
nenes de primer.

Investigant amb les ciències de la
naturalesa i viatge als orígens
Ja són més de 3.200 els infants i joves que han
participat a les activitats de promoció de la ciència,
i la tecnologia d’investigació de les ciències de la
naturalesa i viatge als orígens que formen part de la
Guia de recursos educatius de Banyoles. Amb aquestes
activitats els participants descobreixen i experimenten amb les ciències en el seu entorn més proper, i
investiguen i interpreten el passat. Es desenvolupen
des d’una perspectiva molt pràctica i participativa,
i es complementen amb el treball educatiu a les es-

coles i instituts. Aquestes activitats, que dinamitza el
Servei d’educació, estan finançades gairebé en la seva
totalitat per l’Ajuntament de Banyoles i per la FECYTFundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Gairebé 350 nens i nenes de tercer de
primària de la comarca participen a la
5a edició del Rodajoc
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El dia 11 de març la plaça Major de Banyoles i l’espai
de la Muralla es van omplir de colors en una nova
edició del Rodajoc, una activitat que consisteix en
conèixer i practicar un seguit de jocs provinent de
diferents llocs del món. Aquest projecte es porta a
terme gràcies al treball coordinat entre les escoles i
el Consell Esportiu del Pla de l’Estany, amb una forta
implicació per part dels nens i nenes, que en aquesta
edició han construït part del material.
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Adolescents, quina meravella! Nova
xerrada del cicle Eduquem en Família
Una xerrada impartida davant de 180 persones per
la pedagoga, mestra i escriptora, Eva Bach, el 20 de
febrer a l'institut Josep Brugulat. Van reflexionar
sobre les dificultats i meravelles de l’adolescència,
les necessitats essencials i les emocions pròpies
d’aquesta etapa, i de les actituds recomanables dels
pares i mares. “Solo se puede aprender aquello que
se ama”, a càrrec del doctor Francisco Mora, o “A casa
també parlem de drogues”, a càrrec de la psicòloga

Eva Bach va parlar de l’adolescència a la xerrada
de l’Eduquem en Família

Núria Puentes, són dues sessions més impartides en
el marc de l’Eduquem en Família.
El programa Eduquem en Família el dinamitza un grup
de treball format per representants de les AMPA dels
10 centres educatius de Banyoles conjuntament amb
el servei d’Educació de l’Ajuntament.

Festes
“Fes-te cutre”, les dues cercaviles pels carrers de Banyoles, la infantil i la d'adults, i el final de festa al recinte de
Barraques, van ser les principals propostes. Enguany, el
tema escollit era el còmic, a l’entorn del qual les entitats
i les AMPA van escollir les seves disfresses. Podeu veure
un reportatge de vídeo del carnestoltes infantil al Canal
Banyoles del banyoles.cat. També es van ambientar
diversos espais de la ciutat amb aquesta temàtica.

Campanades de Foc i festa de Cap d’Any
per començar el 2014 a Banyoles

Diferents personatges de còmic no es van voler perdre la
presentació del Carnestoltes de Banyoles a càrrec del regidor
de Cultura, Jordi Bosch Batlle

Per Cap d’Any el consistori banyolí també va repetir la
programació d’activitats després de l’èxit dels quatre
últims anys. A la 1 de la matinada van començar les Campanades de foc a càrrec de les Gàrgoles de Foc davant
de l’Ajuntament i seguidament la festa de Cap d’Any al
pavelló de la Draga amb l’actuació del grup de versions
La Banda del Coche Rojo i DJ RADIOCONTROL. També,
un any més, els banyolins i banyolines es van moure per
la ciutat amb el servei de bus nocturn interurbà gratuït.

Banyoles, un Carnaval de còmic
La programació del Carnestoltes de Banyoles, organitzat
per l’Ajuntament de Banyoles, va seguir la línia d’altres
edicions, amb algunes novetats. La rua de versots, la

I pocs dies més tard, el dia 5 de gener, Ses Majestats els
Reis d’Orient van repetir novament a Banyoles la seva
Cavalcada anual.

Ocupació

Abril del 2014

L’Espai Empresa de l’Ajuntament ajuda
a crear 41 negocis durant el 2013
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Durant l’any 2013 un total de 143 emprenedors i emprenedores s’han assessorat al Servei d’Emprenedoria
Banyoles Espai Empresa de l’Ajuntament de Banyoles, que compta actualment amb la col·laboració del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya, del Servei d’Ocupació de Catalunya, de
la Direcció General d’Economia social i cooperativa
i treball autònom, del Fons Social Europeu i del Ministeri de Treball i Seguretat Social. D’aquest total,
72 són emprenedors del sector dels serveis, 42 del
comerç, 24 de l’hostaleria, 4 de l’agricultura, i 1 de la
indústria. Des del 2009 s’han acompanyat un total
de 628 emprenedors. D’aquest total de 628 emprenedors, 164 han obert un negoci, 41 dels quals durant
el 2013 (20 de serveis, 11 de comerç, 9 d’hostaleria, i
1 de la indústria).

L’Ajuntament presenta la formació
gratuïta oberta a tothom durant aquest
primer semestre del 2014
L’Ajuntament de Banyoles, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Pla
de l’Estany, el Fons Social Europeu, i la Diputació de
Girona, ofereix de manera gratuïta oberta al públic en
general activitats formatives per millorar la competitivitat empresarial. La formació que s’ofereix aquest
primer semestre del 2014 inclou un total de 6 píndoles
formatives, 2 tallers i una jornada. Les sessions són
de curta durada, d’unes 2 hores. Per a més informació

La regidora de Comerç, Consum, Turisme, Fires i Promoció
econòmica de Banyoles, Joana Vilà, presentant la formació
gratuïta de l'Ajuntament

cal consultar el web banyoles.cat, i per inscripcions
cal contactar amb l’àrea de Promoció econòmica al
telèfon 972 58 11 20 o al correu electrònic formacio@
ajbanyoles.org. Les inscripcions seran per ordre de
sol·licituds.

Benestar social
El Centre de Distribució d’Aliments de
Banyoles atén unes 300 famílies del Pla
de l’Estany
El Centre de Distribució d'Aliments proporciona aliments
a unes 40 famílies més que ara fa un any, quan n’atenia
unes 260 de la comarca. Hi ha tres torns per setmana,
els dimarts al matí i els dijous, matí i tarda; i els usuaris
poden acudir-hi cada 15 dies o cada setmana, en funció
de la valoració de l’àrea de Benestar social del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany.
El Centre de Distribució d'Aliments està en funcionament des del febrer del 2013 i està situat a la ronda
Monestir. Es tracta d’un local que finança l’Ajuntament
de Banyoles i el Consell Comarcal compra part dels
productes, amb el suport de tots els ajuntament de
la comarca, i Càritas gestiona el servei als usuaris.
En aquest sentit tenen un paper important els volun-

taris de Càritas que col·laboren en la distribució dels
aliments. També hi col·laboren empreses privades,
l’Obra Social “la Caixa”, les parròquies del Pla de
l’Estany i Mieres, la Fundació Banc dels aliments, la
Generalitat de Catalunya, i la Diputació de Girona.

Comencen els nous Dijous Culturals
de l’Ajuntament
Els Dijous Culturals parteixen de la col·laboració que
l'àrea de Benestar social de l’Ajuntament de Banyoles
ve fent, des de fa temps, amb l'Associació del Casal de
la Gent Gran de Banyoles. Una proposta de crear un
espai, obert a tothom, per a la difusió cultural en el
qual un dijous al mes s'imparteixen xerrades a càrrec
d’especialistes dels més diversos àmbits del coneixement: la ciència, la tècnica, la salut, la gastronomia,
la història, el pensament, les lletres... Tot plegat un
tastet de temes diversos al Casal de la Gent Gran.

Joventut
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Els artistes de les 4 exposicions amb el regidor de Joventut, Jordi Congost
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Uneixen esforços en la nova programació
d’activitats de l’Oficina jove comarcal
L’Oficina jove del Pla de l’Estany- Cal Drac, gestionada
per l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal
del Pla de l’Estany, ha editat el seu primer fulletó
trimestral amb la programació d’activitats. Es tracta
de la programació de joventut de la comarca dels
mesos de març, abril i maig del 2014. L’anterior fulletó de programació quedava emmarcat en la ciutat
de Banyoles i amb aquest nou fulletó s’expandeix a
activitats de tot el Pla de l’Estany. L’Oficina jove està
situada al centre de Banyoles, al parc Pompeu Fabra
i Poch, número 1, al costat del camp de futbol vell.

El Mirador de Cal Drac programa fins
al maig 4 exposicions de joves que
s’inicien com a artistes
No puc exposar a cap espai perquè sóc jove i no tinc
currículum! Aquesta frase ara ja no es pot dir a Banyoles
ja que el l’Ajuntament i el Consell Comarcal tenen en funcionament des del 2012 l’espai d’exposicions El Mirador
de Cal Drac, situat a l’Oficina jove del Pla de l’Estany Cal

Drac, precisament per a tenir un espai d’exposicions per
als artistes que comencen la seva carrera.
Les exposicions són "Aspectes humans" a càrrec
d’Aitor Climent Barba, "Vuit anys de Comitè de Banyolinades", la "Votació popular del Cartell per l’Exposició
de Flors" a càrrec dels alumnes de segon curs de
batxillerat artístic de l’INS Josep Brugulat, i "Babel"
obra dels alumnes de batxillerat artístic del Brugulat.

L’Ajuntament de Banyoles obre un any
més l’aula d’estudi
Banyoles disposa de pocs espais específics per als
estudiants que vulguin fer treballs, deures, estudiar… Amb tot, és al vespre, per a molts estudiants,
el moment del dia que dediquen a l’estudi durant
l’època d’exàmens. Així doncs, per facilitar la tasca
dels estudiants, l’Ajuntament de Banyoles i el Consell
Comarcal han decidit oferir, en horari del vespre i nit
i durant les èpoques d’exàmens, les instal·lacions de
la Oficina jove Cal Drac.

Comunicació
Publiquen 302 notícies durant el 2013
a la pàgina web municipal banyoles.cat
“L’Arxiu Municipal de Banyoles incorpora el fons personal de Lluís Martí i Salló” i “Nova funció d’Operetta
a Banyoles, ara el diumenge 12 de gener” van ser
les dues últimes notícies publicades al banyoles.cat
durant el 2013. En total l’àrea de Comunicació de
l’Ajuntament de Banyoles va publicar 302 notícies al
mitjà de comunicació digital del consistori durant el
2013. La majoria de notícies informaven de les últimes
actuacions de l’Ajuntament, tot i que també hi tenen
espai propostes de les entitats de Banyoles. Es tracta

d’informacions culturals, de festes, habitatge, medi
ambient, hisenda, esports, ensenyament, joventut, via
pública, seguretat, mobilitat, participació ciutadana, de
benestar social, comerç, consum, turisme, promoció
econòmica, urbanisme, entre d’altres.
Al banyoles.cat hi trobareu informació molt variada, des
de les instàncies per entrar a l’Ajuntament, a la borsa
de treball, les actes de les sessions plenàries o l’agenda
d’activitats. També, evidentment, compta amb una secció
encarada al turisme en diferents idiomes.

Esports
David Valero i Rocío Martín s’imposen
a la Copa Catalana BTT Internacional
celebrada a Banyoles
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Un any més Banyoles ha estat l’escenari de la cita
inaugural del calendari de BTT Cross Country amb
la disputa de la primera prova de la Copa Catalana
BTT Internacional. Una participació rècord de més de
600 corredors que no es van voler perdre aquesta
cursa, que edició darrera edició, es converteix en una
de les proves de més nivell i amb la presència de més
corredors internacionals. Ho demostren els més de
15 països representats a la línia de sortida. Un circuit
revirat i amb constants canvis de ritme pel Puig de
Sant Martirià, juntament amb un dia radiant, van fer
que el nombrós públic assistent gaudís de l’espectacle.
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Banyoles promociona les seves activitats esportives a la Fira Expo Sports a
Barcelona
La regidoria d'Esports de l'Ajuntament va participar a
la fira Expo Esports, que es va organitzar amb motiu de
la Marató de Barcelona, amb l'objectiu de promocionar
les activitats esportives que s’organitzen durant l'any
a la ciutat. Enguany han passat per aquesta Fira més
de 70.000 persones.

Banyoles acollirà la Copa d’Europa de
Triatló el 2014
La Federació Europea de Triatló ha fet públic que
el 26 i 27 de juliol del 2014 Banyoles serà la seu de
la Copa d’Europa de Triatló. Durant els últims anys
Banyoles ja ha acollit la Copa del Món de Triatló el
2012, i la Copa d’Europa Prèmium de Triatló el 2011 i

2013. Banyoles amb aquests triatlons internacionals
s’està posicionant com a lloc de referència d’aquest
esport. I bona prova n’és que des de fa un any i mig
han crescut el nombre de triatletes que es queden a
entrenar a Banyoles provinents de Rússia, Austràlia,
Anglaterra o Nova Zelanda.

424 participants al XXIV Duatló
de Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles va organitzar aquest duatló
el 16 de març amb la col·laboració del Club Natació
Banyoles, la Diputació de Girona, Estrella Damm, Frit
Ravich, Mundo Deportivo i Coca-Cola. La prova, que
va començar al parc de la Draga, comprenia una cursa
a peu de 10 quilòmetres, 40 quilòmetres de ciclisme
i una nova cursa a peu de 5 quilòmetres. Sergi Rodríguez, del PC Cervera Triatló, i Maria Carrasco, de
l'Absolut Sport, van guanyar la prova.

Banyoles torna a ser uns dels escenaris
protagonistes de la “Volta” Ciclista a
Catalunya
Banyoles va tenir enguany un doble protagonisme a la
“Volta” 2014. Va acollir el pas de la segona etapa (25
de març) que va acabar a Girona amb la victòria de
Luka Mezgec (Giant). A més, Banyoles va ser la ciutat
de la sortida neutralitzada de la tercera etapa (26 de
març) des del passeig de mossèn Lluís Constans. La
“Volta” tenia novament una gran participació de corredors de primer nivell: Joaquim "Purito" Rodriguez,
Chris Froome, el colombià Nairo Quintana, Alberto
Contador, Bradley Wiggins, Samuel Sánchez, l'italià
Ivan Basso ...

La "Volta" a la plaça Jurats, davant de la Clínica, amb molt públic seguint la prova
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Julien Absalon va acabar segon a Banyoles. Foto: Ocisport

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 40 73
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

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS

				

972 41 83 32

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
Oficina Jove del Pla de l'Estany-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 11 20
Teatre Municipal …………………… 972 57 25 07/972 58 18 48

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

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

