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Aprofitant aquestes dates nadalenques 

permeteu-me que aprofiti per fer una re-

flexió sobre el moment que ens toca viure 

i sobre el nostre futur col·lectiu. Si mirem 

les xifres i les estadístiques, comprovarem 

que Banyoles, des de fa temps, encapçala, 

lidera o es troba en els primers llocs quan 

es fa referència a conceptes com la qua-

litat de vida, la renda per càpita o altres 

variables econòmiques rellevants. Com a 

alcalde, m'en sento molt orgullós que això 

sigui així, perquè és mèrit de la nostra gent, 

dels empresaris, dels treballadors, de les 

nostres capacitats.

 

Però no ens podem enganyar. Hi ha famílies 

que ho passen malament i el drama de 

l’atur es mostra amb tota la seva cruesa 
Miquel Noguer i Planas

Alcalde de Banyoles 

per molts ciutadans. Persones que no po-

den treballar, empreses que han tancat…

Expressament, he volgut posar de costat 

els dos plats de la balança -el positiu i el 

negatiu- per dir-vos que, malgrat el moment 

que tot el país travessa, i del qual Banyoles 

no n’és aliena, tinc molta confiança en la 

nostra societat. N’estic convençut que ens 

en sortirem. I que, quan la crisi escampi, 

en sortirem reforçats.    

Finalment només em queda desitjar-vos 

unes bones festes i un bon any 2013!

Benvolguts banyolins i banyolines,

Nadal 2012
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Alcaldia

2

Subvencions

Títol Import Institució

Intervencions arqueològiques preventives als carrers Porta del Forn, 
Església i Santa Maria  13.088,22 ¤ Generalitat de Catalunya

Programació estable d'arts escèniques i música   7.614,00 ¤ Generalitat de Catalunya

Programa de divulgació científica 2   5.000,00 ¤ Generalitat de Catalunya

Redacció del Pla d'Acció d'Energia Sostenible  5.600,00 ¤ Diputació de Girona

Estudi sobre la presència dels gavians en la qualitat de les aigües 
d'una massa d'aigua continental, mitjançant l'ús de la falconeria 2012-2014 60.000,00 ¤ DIPSALUT

Oficina jove del Pla de l'Estany   15.000,00 ¤ Generalitat de Catalunya

Fons de cooperació local de Catalunya de l'any 2012-lliure disposició  221.221,61 ¤ Generalitat de Catalunya

Fons de cooperació local de Catalunya de l'any 2012-prestació 
supramunicipal de serveis  10.095,85 ¤ Generalitat de Catalunya

Projecte Mediadors Comunitaris   23.505,04 ¤ Generalitat de Catalunya

Commemoració de diades significatives per les dones 2.464,00 ¤ Generalitat de Catalunya

Programes formatius adreçats a les dones  3.000,00 ¤ Generalitat de Catalunya

Dinamització i participació jove   12.000,00 ¤ Generalitat de Catalunya

Programa Minuts menuts   19.425,85 ¤ Generalitat de Catalunya

Programa de divulgació científica Banyoles 2012  7.500,00 ¤  Fundació espanyola de ciència 
    i tecnologia

Nova imatge dels museus i conservació del Museu Arqueològic 3.651,00 ¤  Generalitat de Catalunya

Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior existent 20.991,07 ¤ Generalitat de Catalunya

Intervencions al jaciment arqueològic del parc de la Draga 45.000,00 ¤ Generalitat de Catalunya

Arranjament de camins rurals   18.484,70 ¤ Generalitat de Catalunya

Activitats esportives   11.280,00 ¤ Diputació de Girona

Projecte salut jove 2012   1.500,00 ¤ Diputació de Girona

Fons documental per a biblioteques municipals   4.508,00 ¤ Diputació de Girona

La barca Tirona porta 7.122 turistes en 
el primers 3 mesos de funcionament
En els primers 3 mesos des de la posada en funcio-

nament del dia 14 d’agost del 2012 la barca Tirona 

ja havia portat a fer la volta a l’Estany 7.122 turistes. 

Durant el  primer mes va passejar 3.900 turistes i en 

els primers 10 dies un total de 1.300. El punt de sortida 

i d’arribada és l’oficina de turisme de Banyoles i els 

horaris de sortida són cada hora de les 10 del matí a 

les 7 de la tarda. El preu és de 7 euros, amb diferents 

descomptes que cal consultar a la guixeta.

El Consorci de Benestar Social Pla de l’Es-
tany–Banyoles passa al Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany 

El Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany–Banyo-

les, integrat pel Consell Comarcal del Pla de l'Estany 

i l'Ajuntament de Banyoles, presta serveis socials 

d'atenció primària, serveis especialitzats de tot tipus 

i programes socials, i gestiona centres i equipaments 

públics del Pla de l'Estany.

En aquests moments de forta crisi econòmica el 

paper del Consorci de Benestar Social és cabdal i 

imprescindible. En aquesta línia, tots els seus pro-

jectes socials i polítiques socials són absolutament 

imprescindibles. Tanmateix, el Consell Comarcal del 

Pla de l'Estany i l'Ajuntament de Banyoles són parti-

daris de reduir estructures administratives, aprimar la 

gestió de l’administració i reduir despeses. El Consell 

Comarcal i el consistori banyolí han decidit posar-ho 

a la pràctica amb la incorporació del Consorci de 

Benestar Social Pla de l’Estany–Banyoles al Consell 

Comarcal del Pla de l’Estany.
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Eduard Costa, Kitsch, l’entitat Sòpuls i 
l’empresa Vidresif, SA, guanyadors de la 
IV edició dels Premis Banyolí de l’Any
El membre banyolí del conegut grup musical Els 

Amics de les Arts, Eduard Costa, és el guanyador del 

premi Banyolí de l’Any. Els Amics de les Arts, creat 

l’any 2005, va confirmar-se l’any passat com un dels 

grups revelació del panorama musical català. Costa, a 

més de ser una de les veus del grup, és l’encarregat 

de tocar el kazoo, la melòdica i el xilòfon. 

El premi a la Trajectòria Personal és per Kitsch, un 

grup de rock fundat el 1985 a Banyoles per Lluís 

Costabella (veu i guitarra) i Joan Pairó (baix i veu). 

El premi a la Millor Iniciativa Social s’ha concedit al 

projecte Musicoteràpia i Dansa Moviment Teràpia de 

l’entitat Sòpuls. Aquest projecte es va posar en marxa 

al 2008 fent Musicoteràpia amb infants i adults amb 

discapacitat intel·lectual. Després de dos exitosos 

cursos van incorporar la Dansa Moviment Teràpia, 

i treballen des de llavors les dues disciplines com a 

projecte únic. Finalment, el premi a la Millor Iniciativa 

Empresarial ha estat per l’empresa VIDRESIF, SA, 

dedicada a tot tipus de vidre i present als mercats 

internacionals. L’any 2011, VIDRESIF va construir tot 

un tren de vidre trempat en una nau nova i va fer una 

important inversió econòmica amb la contractació 

de nou personal.  

Entren en funcionament les barques de 
rem de l’Estany de Banyoles
Des de la Festa Major, l’Estany de Banyoles ha recu-

perat les barques de rem. Són un total de 8 barques i 

són de color blanc i blau. A mitjan del 2013 es preveu 

arribar al total de 20 barques previstes. Tothom que 

ho desitgi pot llogar les barques de rem per 5 euros 

per persona i hora. A la barca hi caben 4 persones, 

però com a màxim n’hauran de pagar 3. Els tiquets 

es podran comprar a l’oficina de turisme de Banyoles, 

a la pesquera número 10. Després el tiquet s’haurà 

d’entregar a una persona que farà les funcions de 

mariner. 

Els guanyadors de la IV edició dels Premis Banyolí de l’Any acompanyats d'autoritats i personalitats. Foto: Pere Duran

Unes 300 persones van assistir als Premis. Foto: Pere Duran

3
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Via pública

Banyoles lliura la Medalla d’or de la ciutat 
a Joan Olivas
En un Teatre Municipal de Banyoles ple el 20 d’octubre 

del 2012 al migdia l’Ajuntament de Banyoles va lliurar la 

Medalla d’or de la ciutat de Banyoles a Joan Olivas i Coll. 

Cal destacar que després de que l’alcalde de Banyoles, 

Miquel Noguer, lliurés la Medalla a Joan Olivas, el públic 

es va aixecar i va dedicar un llarg aplaudiment a Olivas. 

En el seu discurs Joan Olivas, nascut el 1925, va destacar 

la seva vocació d’actor i d’apassionat del teatre, i va 

repassar la seva activitat cultural i periodística. Olivas 

va explicar la satisfacció de rebre aquesta distinció al 

Teatre Municipal de Banyoles ja que “és casa meva” i 

va manifestar que “sóc d’una família amb un llarg llistat 

Joan Olivas amb la Medalla d’or de la ciutat. Foto: Pere Duran

de comediants, més que un arbre genealògic, tinc un 

escenari genealògic”. 

Ja hi ha 410 Voluntaris x Banyoles 
Els Voluntaris x Banyoles és el nou projecte de ciutat, 

presentat aquest maig del 2012, que agrupa tots els 

voluntaris que ajuden a fer possible tot tipus d’activi-

tats a la ciutat: socials, culturals, festives, esportives, 

de joventut… Dels 410 voluntaris, 2/3 són de Banyoles 

i n’hi ha de la resta del Pla de l’Estany i algun de fora 

de la comarca. Per agrair la feina dels Voluntaris x 

Banyoles s’han preparat una sèrie de descomptes i 

beneficis. Tota la informació la trobareu al lloc web 

www.voluntarisxbanyoles.cat.

El cementiri municipal posa regadores a 
disposició dels usuaris i amplia els nínxols
Era una llarga sol·licitud dels banyolins i banyolines 

que visiten amb freqüència el cementiri municipal 

de Banyoles, situat a la carretera de Figueres. La 

problemàtica sorgia en el moment de regar aquestes 

flors o netejar la làpida. Cadascú s’havia de portar 

l’estri per omplir l’aigua a les fonts i regar les flors o 

netejar la làpida. Des de l’octubre al costat de cada 

una de les 10 fonts del cementiri hi ha un conjunt de 

4 regadores, una pala i una escombra. Pròximament 

s’aplicarà aquest sistema en altres cementiris de les 

comarques gironines.

Per altra banda, l’Ajuntament de Banyoles ha ampliat 

el cementiri municipal en un total de 52 nous nínxols 

situats a la part superior del cementiri. L’ampliació 

ha costat uns 33.000 euros. El cementiri municipal de Banyoles amb les regadores i a la part 
superior l'ampliació dels nínxols
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Seguretat ciutadana

L’Ajuntament repinta la senyalització 
horitzontal del carrer Llibertat i l’avinguda 
Països Catalans
Es tracta de tota la senyalització d’aquests carrers i 

també de les cruïlles dels carrers adjacents, tant els 

passos de vianants, com les illes, ratlles… El regidor 

de Via pública i Mobilitat, Lluís Costabella, ha explicat 

que “ens agrada tenir tot Banyoles ben arreglat i la 

senyalització ben pintada. També d’aquests dos carrers, 

que són els més transitats de la ciutat conjuntament 

amb passeig mossèn Lluís Constans i el carrer de 

Mata”. L’any 2008 es van reasfaltar íntegrament el 

carrer Llibertat i l’avinguda Països Catalans. 

Nous parquímetres a Banyoles
Les noves màquines expenedores de tiquets de les 

zones blaves són més modernes, funcionen amb 

panells solars, estan adaptades per a persones amb 

mobilitat reduïda, permeten anul·lar la denúncia 

pagant un suplement i admeten el pagament amb 

targeta. Per altra banda, la màquina expenedora de 

la plaça Servites també servirà per carregar cotxes 

elèctrics.

L’Ajuntament de Banyoles comença una 
campanya de sensibilització sobre la 
seguretat vial
L’Ajuntament ha editat un tríptic, amb la col·laboració 

de la Policia Local de Banyoles i els Mossos d’Esquadra, 

amb l’objectiu d’afavorir la bona convivència vial a 

Banyoles entre vianants i ciclistes. Tot plegat en el 

marc de la Setmana de la mobilitat sostenible i segura, 

que es va celebrar del 22 al 29 de setembre del 2012. 

Al tríptic s’indica que els conductors de bicicletes han 

de complir les senyalitzacions, no poden circular per 

les voreres, no poden lligar les bicicletes al mobiliari 

urbà, han de circular a una velocitat moderada per 

les zones de vianants, han de passar els passos 

de vianants amb la bicicletes a peu, entre d’altres 

consells. Cal recordar que la bicicleta és un vehicle 

i els ciclistes són conductors d’un vehicle. Es tracta 

d’una campanya de sensibilització tot i que en cas 

d’incompliment reiterat hi haurà sancions.

El regidor de Via pública, Mobilitat i Seguretat, Lluís Costabella, 
acompanyat de policies, presentant la campanya de seguretat vial

Promoció econòmica i turisme

Banyoles s’adhereix al projecte SICTED 

L’Ajuntament de Banyoles s’ha adherit al projecte 

Sistema integral de qualitat turística en destinacions 

(SICTED), i en serà l’ens gestor per construir tot el 

projecte a Banyoles i aconseguir per a la ciutat el 

segell de qualitat turística en destinació. El projecte 

SICTED va néixer l’any 2000 i actualment hi ha 145 

destinacions a l’Estat espanyol, 15 a Catalunya i a les 

comarques gironines en formen part el Baix Empordà 

i Sant Hilari Sacalm. En aquest projecte hi participa 

tant el sector públic com el privat i consta de qua-

tre cicles: adhesió al sistema, distinció, seguiment 

i renovació. L’Ajuntament de Banyoles aposta pel 

projecte i pagarà, durant el primer cicle, els serveis 

de formació per a tots els establiments, i l’assesso-

rament i l’assistència tècnica dels establiments que 

desitgin formar part del projecte.

Banyoles aposta per la Fira medieval 
fantàstica - Aloja
El cap de setmana, dies 12, 13 i 14 d’octubre del 

2012, es va celebrar la quarta edició de la Fira 

medieval fantàstica de Banyoles- Aloja. Tot i la seva 

joventut és una fira totalment consolida gràcies a 

l’alta afluència de visitants. Aquest any la Fira va 

passar de dos a tres dies i va arribar amb moltes 

novetats com ara l’ampliació del mercat medieval 

i més activitats al Barri Vell. La demostració de 

vol de falconeria, la representació de l’entrada de 

l’Abat de Banyoles, el gran torneig d’herois, visites 

turístiques guiades, ambientacions o el tir a l’orc, 

eren algunes de les activitats programades. La 

majoria dels espectacles van ser obra de la com-

panyia banyolina Alma Cubrae. 
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Obre el Punt d’informació turística i de 
comerç de Cal Moliner
S’ha reobert la planta baixa de Cal Moliner com a Punt 

d’informació turística i de comerç, per complementar 

l’Oficina de turisme de l’Estany. Hi ha plànols, rutes, 

tríptics, marxandatge… Aquesta reobertura ha estat 

possible gràcies a un acord de col·laboració entre el 

sector públic i el sector privat, concretament, entre 

la Unió de Comerciants del Barri Vell i l’Ajuntament 

de Banyoles. L’Ajuntament hi posa la infraestructura i 

la Unió de Comerciants del Barri Vell el personal. Cal 

destacar la importància d’aquesta doble funció: infor-

mació turística al visitant i informació als comerços.

Campanya de dinamització del mercat set-
manal, “A Banyoles, el mercat al teu abast!”
Es tracta d’una campanya que s’està desenvolupant 

cada dimecres durant de 3 mesos, fins aquest mes 

de desembre, i que està organitzada per l’Ajuntament 

de Banyoles, amb la col·laboració de la Diputació de 

Girona, l’Associació de marxants de les comarques gi-

ronines i el Gremi de marxants de Girona i comarques. 

Concretament, es fan enquestes sobre els hàbits de 

mobilitat i de consum als usuaris i usuàries del mercat. 

Amb aquesta campanya es regalen bosses exclusives 

reutilitzables i, també, s’ha sortejat setmanalment 

un cabàs de productes del mercat cedits pels propis 

marxants i un xec regal setmanal per gentilesa de 

l’Associació de marxants de les comarques gironines.

Potencien la V Fira de Nadal i Mostra 
d’oficis artesans
L’esperit nadalenc en aquestes dates és present 

arreu i per aquest motiu l’Ajuntament de Banyoles 

va organitzar a la plaça Major, els dies 8 i 9 de de-

sembre, la V Fira de Nadal i Mostra d’oficis artesans 

El Punt d’informació turística i de comerç complementa l’Oficina de turisme de l’Estany

L'alcalde, Miquel Noguer, la regidora Joana Vilà i el president de l’Associació de marxants de les comarques gironines, Josep Maria 
Vergés, presentant la campanya de dinamització del mercat
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Selva Interior. Basa la seva programació en un perfil 

informatiu i divulgatiu local complementat amb 

continguts d’interès general i programació musical. 

D’aquesta manera, la cadena vol consolidar la seva 

presència en el seu entorn i, alhora, ser una aposta 

atractiva per diferents tipus de públics creada des de 

Banyoles. Juntament amb Banyoles Televisió també 

va aparèixer el portal www.banyolestv.cat.

7
Comunicació

de Banyoles. Per potenciar-la es va ampliar la Fira 

en mig dia i va passar a ser de 2 dies. S’hi podien 

trobar 15 demostracions d’oficis tradicionals i unes 

40 parades d'artesania, alimentació i objectes de 

decoració nadalenca. Les ambientacions anaven a 

càrrec d’Alma Cubrae, el Grup Gastronòmic va oferir 

el seu deliciós brou de Nadal i enguany hi havia la 

presència d’un corral de Nadal a càrrec de la Fundació 

Autisme Mas Casadevall. 

Llums de Nadal a Banyoles
Un any més l’Ajuntament de Banyoles ha encès els 

llums de Nadal que guarniran els carrers i places de 

la capital del Pla de l’Estany. Els horaris d’encesa i 

apagada de llums de Nadal d’enguany seran des del 

dia 6 de desembre fins el dia 23 de desembre de 2/4 

de 6 de la tarda a les 11 de la nit, i des del dia 24 de 

desembre fins el 6 de gener del 2013 de 2/4 de 6 de 

la tarda a les 2 de la matinada.

La Fira de Sant Martirià inclou el Raça-tast 
i un Memorial a Francesc Bosch
Enguany es va arribar a la 34a edició de la Fira de 

Sant Martirià i la 8a edició de la Mostra de races 

autòctones dels Països Catalans. És una fira perfecte 

pels amants del cavall i pels amants dels animals 

autòctons catalans com ara la gallina empordanesa. 

El cap de setmana era ple d’activitats amb l’exhibició 

de diverses disciplines eqüestres, tast de cerveses 

artesanes, exhibició de batre i de fer un paller… La 

fira multisectorial i comercial Firestany, dins del pa-

velló de la Draga, era un dels atractius, i també les 

parades del Mercat d’artesania, i la Fira del dibuix i 

la pintura. Tot plegat organitzat per l’Ajuntament de 

Banyoles i l’Associació de la Fira de Sant Martirià, 

i amb la col·laboració de la Diputació de Girona, la 

Generalitat i “la Caixa”.

L’Ajuntament posa en funcionament la 
seu electrònica al banyoles.cat
La seu electrònica consisteix en un apartat de la 

pàgina web oficial banyoles.cat, on els ciutadans 

poden realitzar de manera immediata una vintena de 

tràmits electrònics amb l’Ajuntament de Banyoles. S’hi 

accedeix mitjançant un bàner a la pàgina principal 

del banyoles.cat. A la seu electrònica s’hi recullen 

i ordenen tots els temes de tramitació electrònica 

que actualment ja s’estaven desenvolupant i algunes 

novetats com ara les notificacions electròniques o 

les factures electròniques. Per realitzar la majoria 

de tràmits és necessària la signatura electrònica. 

Neix Banyoles Televisió, una aposta per 
la informació de proximitat 
Banyoles Televisió va substituir Canal Català Girona 

Pla al canal 39 de la UHF amb cobertura al Pla de 

l’Estany, Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà i la 

Joventut

Convoquen la tercera edició de les beques 
pel transport pels estudiants
L’Ajuntament ofereix per tercer any consecutiu una 

ajuda pel transport dels estudiants de Banyoles que 

han de desplaçar-se a estudiar fora de la capital 

del Pla de l’Estany. La iniciativa té la voluntat de 

potenciar el transport públic i de donar suport 

als joves estudiants de la ciutat en un moment 

on més que mai cal una bona formació. L’àrea de 

Joventut de l’Ajuntament hi destinarà uns 4.000 

euros i compta amb la col·laboració de l’Autoritat 

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

i de l’empresa TEISA. El consistori banyolí facilita 

gratuïtament una targeta 10/30 de l’ATM pels 

alumnes que es desplacin a Girona, una targeta 

universitat de la TEISA amb 8 viatges pels que 

estudiïn a Barcelona o Bellaterra i per als que es 

desplacin a Olot inclou 10 viatges. 

El nou logotip de Banyoles Televisió
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Nou projecte juvenil de l’Ajuntament i 
les entitats: “Tu hi encaixes!”
L’Ajuntament de Banyoles ha unit esforços amb les 

entitats per programar el nou projecte juvenil “Tu hi 

encaixes!”. Concretament, les entitats que hi participen 

són la Coordinadora del Lleure del Pla de l'Estany, 

Young Life, la Taverna de Jaba, el Consell Esportiu del 

Pla de l'Estany, l’Escola de Natura i Gàrgoles de Foc. 

Es tracta d’una oferta regular per a joves de Banyoles 

que se suma a les ja organitzades en el marc del Pla-

B. Durant aquest primer any de programació, i fins 

el setembre del 2013, s’han previst 9 activitats, com 

ara rol en viu, un circuit esportiu per Banyoles, una 

ruta nocturna per l’Estany, l’Street Summer Basket 

i una gimcana fotogràfica. 

L’Ajuntament aprova el Pla local de joventut 
2012–2015
Partint d'una diagnosi de la situació actual de la 

joventut banyolina, el document inclou actuacions 

com ara fomentar el treball en xarxa, la participació 

dels joves en la presa de decisions i apostar per 

l'aprenentatge i les millores constants. Pel que fa 

a les polítiques educatives proposa la continuïtat 

de projectes, com ara les sessions de formació de 

pares i joves o l'aula d'estudi. 

També es continuarà treballant en polítiques de 

promoció de la salut amb, per exemple, el Grup 

de Promoció de la Salut Jove del Pla de l'Estany. 

Entre d'altres punts, el Pla local contempla un pla 

de difusió, diversos programes socioeducatius i una 

comissió de seguiment que es reunirà cada any.

Es mantenen els usuaris de l’espai jove 
Cal Drac
L’espai jove Cal Drac ha registrat enguany, fins aquest 

setembre del 2012, un total de 542 usuari. Així 

doncs, es mantenen durant el 2010, el 2011 i el 2012 

una mitjana de 6 usuaris al dia. Tanmateix, aquest 

any 2012 l’espai jove Cal Drac ha obert 3 tardes a la 

setmana i els anys 2010 i 2011 obria totes les tardes 

a la setmana. Les dades anteriors eren 1.500 usuaris 

durant tot el 2010 i 1.526 usuaris durant tot el 2011. A 

l’Espai jove Cal Drac els joves de Banyoles hi trobaran 

ordinadors, connexió wifi, informació i assessorament 

en diferents àmbits, poden fer deures, estudiar, jugar 

a ping-pong o a jocs de taula, veure pel·lícules, entre 

moltes altres propostes.

Exposició sobre la violència masclista al 
Mirador de Cal Drac
L’alumnat de batxillerat artístic de l’insitut Josep Bru-

gulat de Banyoles ha denunciat la violència masclista 

a partir d’uns cartells a l’espai d’exposicions El Mirador 

de Cal Drac. Els alumnes han dissenyat el cartell dels 

actes del 25 de novembre, Dia internacional contra 

la violència envers les dones 2012. 

Jornades d’emprenedoria i autoocupació 
per a joves 

Amb el nom “Emprèn... Okupa’t” s’oferia als joves 

de la comarca participar en tres tallers formatius: 

un Taller de sensibilització i motivació per empren-

dre i desenvolupar projectes, visites a empreses i, 

finalment, un Taller de creació d'idees i elaboració 

de projectes.

El regidor de Joventut, Jordi Congost, acompanyat de les entitats i els tècnics presentant el “Tu hi encaixes!”

8
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Medi ambient

L’Ajuntament captura més de 1.800 coloms 
en quatre mesos
Periòdicament l’Ajuntament de Banyoles captura 

coloms a la ciutat amb l’objectiu de controlar-ne la 

població i evitar una plaga que seria insalubre pels 

banyolins i banyolines. El sistema ha canviat respecte 

els últims anys, enguany no s’han usat xarxes sinó 

gàbies. Aquests sistema consisteix en unes gàbies 

que permeten l’entrada dels coloms però no la sortida 

de la gàbia.

Concretament, l’operatiu va començar el gener 

d’aquest 2012 amb una gàbia i així es va continuar 

fins a l’abril. A partir del maig es va activar el projecte 

plenament i es van col·locar un total de 6 gàbies a 

Banyoles. Durant el maig les gàbies repartides per 

Banyoles van capturar 338 coloms, el juny 402, el 

juliol 526 i a l’agost 577. El regidor de Medi ambient, 

Jordi Bosch Lleó, ha manifestat que “amb aquestes 

intervencions alleujarem el problema però som cons-

cients que han de ser continuades”. 

Nova repoblació amb barbs i bagres a 
l'Estany de Banyoles dins el Projecte 
Estany 

El Consorci de l’Estany ha alliberat aquest novembre 

més exemplars de barb de muntanya i bagra a l’Estany 

de Banyoles en el marc del Projecte Estany. El barb 

de muntanya és una espècie autòctona que s’ha vist 

afectada per l’augment d’espècies exòtiques invasores. 

Durant la primavera de 2012 es van alliberar 5.749 

exemplars de barb de muntanya i en aquesta campa-

nya de tardor s’han pescat un total de 2.100 barbs de 

muntanya en els rius Llémena, Brugent i Terri, que 

han estat alliberats també a l’Estany, sumant més de 

7.800 barbs durant el 2012.

Mobilitat

L’Ajuntament  instal·la una nova senya-
lització per als allotjaments de la ciutat
Banyoles fins ara no comptava amb senyalització 

turística que indiqués els establiments d’allotjament 

de la ciutat, i del voltant, com ara hotels, hostals, 

albergs, casa de colònies, pensions, fondes, casa 

de turisme rural o càmpings. Davant d’aquesta 

mancança l’Ajuntament de Banyoles ha senyalitzat 

els 13 allotjaments amb diferents fletxes de color 

groc en 8 pals nous i en uns 25 senyals hi ha re-

ferències de com trobar un allotjament. En alguns 

d’aquests cartells també hi ha, com fins ara i sense 

cap novetat, altres indicacions turístiques, com 

ara restaurants. El cost dels cartells per indicar 

els allotjaments és d’uns 4.000 euros. 

En aquesta mateixa línia l'Ajuntament de Banyoles 

també ha incorporat una senyalització virtual al 

Banyoles té QR, el portal turístic mòbil de l'Ajuntament, 

on s'hi pot trobar informació de cadascun dels 

allotjaments amb un menú desplegable que els 

permetrà tenir tota la informació de l'establiment 

a l'abast. El consistori ha incorporat un domini i 

accedint al web emquedo.banyolesteqr.com des d'un 

dispositiu Android o iPhone el visitant troba el llistat 

d'allotjaments, informació d'aquests en català, castellà, 

i anglès, l'opció de trucar-hi amb una sola pulsació, i 

l'opció d'utilitzar el GPS del dispositiu i Google Maps 

per arribar fins a la porta de l'establiment.

Els regidors Lluís Costabella i Joana Vilà davant del nou 
cartell del passeig mossèn Lluís Constans

9
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Grups municipals

Seriositat en la gestió econòmica 
de l’Ajuntament

Convergència i Unió (CiU) volem tenir un alt sentit de 
responsabilitat, prudència i seriositat amb la gestió econòmica 
del l’Ajuntament de Banyoles en aquests moments de 
duríssima crisi econòmica. En aquesta línia, l’equip de govern 
de Banyoles ja fa més de quatre anys que va començar a 
aplicar mesures per reduir la despesa però mantenint els 
serveis als banyolins i banyolines.

Des de CiU volem destacar molt especialment la reducció 
de l’endeutament des del 107% (el 2007), que representava 

13.326.000 euros i 763 euros per habitant, al 63,7% (de 
previsió pel 2013), que significarà un deute de 11.455.000 euros 
i 575 euros per habitant. També valorem molt positivament 
la reducció dels terminis de pagament als proveïdors de 
l’Ajuntament, situant-se actualment en 39 dies.

Per altra banda, destaquem que aquesta bona gestió es faci 
aplicant una pressió fiscal real negativa el 2013. És a dir, 
baixen els impostos a Banyoles, amb el destacable exemple 
de la reducció d’un 4% de l’Impost sobre béns immobles (IBI).
Així doncs, estem aplicant les propostes escrites a l’apartat 
de política econòmica del programa electoral de CiU a les 
eleccions municipals del 2011.

L’autogestió del teixit associatiu banyolí: una 
forma de cohesió i col·laboració entre entitats

Voldríem felicitar a tothom qui ha participat, directa o indirec-
tament, i des del seu inici i fins a dia d’avui, a la organització 
de les barraques. Incloem aquí als diferents equips de govern 
que han passat pel nostre Ajuntament -els quals han sigut de 
molt diversos colors- i que han deixat desenvolupar aquest 
esdeveniment, així com a col·laboradors i proveïdors, però 
especialment ho dirigim a les associacions que cada any 
s’esforcen per muntar les barraques més originals del país. 

Vagi doncs una especial felicitació a les entitats i persones 
que han consolidat un teixit associatiu viu a Banyoles i asse-
guren un bon funcionament i una bona proposta musical a 
les barraques des de fa més de 25 anys, amb la participació, 
l’autogestió i la inclusivitat com a pilars fonamentals. L’enfor-
timent i la dinamització del teixit associatiu mitjançant aquest 
tipus d’actes és el que ens ensenya a autoorganitzar-nos i a 
avançar com a poble cap a l’alliberament social i nacional. 

Ens trobareu cada dilluns de 6 a 8 del vespre a l’Ajuntament.

A/e. cuppladelestany@gmail.com

La cirurgia de Banyoles 

Fa poques setmanes que els diferents grups polítics hem co-
mençat a parlar del nou Pla Urbanístic de la ciutat. Junts per 
Banyoles ens hi presentem amb l’obligació d’aportar propostes 
per millorar el model urbanístic singular de la ciutat de tal 
manera que permeti aprofitar les oportunitats econòmiques, 
millori la cohesió social, empenyi la projecció turística i reforci 
el nostre patrimoni. Per nosaltres l’objectiu es concentra en 

la millora del que tenim, en fer més agradables els espais 
sense necessitat de posar el creixement com a propòsit. No 
tanquem la possibilitat de nous equipaments, ho posposem  
mentre ens allunyem de noves expansions urbanes on deixem 
d’optar a les compensacions urbanístiques, però creiem fer-
mament que hem d’apostar per reinventar la utilització dels 
espais existents, interns, i fins i tot en concentrar serveis. 
Aquest serà el nostre camí en aquest procés tan decisiu per 
a la nostra ciutat. 

Aturem els desnonaments

Hem pensat massa temps “això no va amb nosaltres”. Però 
la realitat és aquí: 400 famílies banyolines han perdut casa 
seva a mans dels bancs, mentre notaris, tribunals i governs 
protegien els guanys dels banquers. Les Plataformes d'Afectats 
per la Hipoteca, massa soles, han dit “no”, han informat la gent 
afectada, aturat desnonaments, aconseguit que ajuntaments, 
jutges i, fins i tot, bancs comencin a aturar aquesta màquina 
de destrucció social. Però cal que tots ajudem i exigim del 

nostre Ajuntament que protegeixi la vida de les famílies: no 
posant Policies Municipals a disposició dels desnonaments, 
exigint les entitats bancàries de la ciutat que acceptin la 
dació en pagament, retirant els fons de les que llencin fa-
mílies al carrer i carregant d'impostos els habitatges buits 
dels bancs. No podem permetre l'esclavitud per deutes de 
gran part de la ciutadania. 

Aprofitem aquest espai per desitjar-vos un millor 2013.  

http://www.iniciativa.cat/plaestany
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Ensenyament

L’Ajuntament de Banyoles fa actuacions 
de millora a les escoles
Durant aquest estiu el consistori banyolí va invertir 

6.590 euros per a adequar nous despatxos a l'escola 

Baldiri Reixac, i es van condicionar les sorreres de 

totes les escoles. Durant les vacances de Setmana 

Santa es va actuar als patis per millorar l'estat del sòl 

i l'ombra de l'escola de la Draga i del Pla de l'Ametller 

per valor de 12.688 euros. A més, aquestes actuacions 

s'afegeixen a d’altres implementades recentment, 

com ara l'adeqüació de l'hort i el passeig de l'escola 

de Can Puig, l'actualització d'alarmes, la col·locació 

d'aparcaments per a bicicletes…

Uns 1.000 participants a l'activitat 
Coneguem els gegants i capgrossos de 
Banyoles
Per anar escalfant motors per la Festa Major, els ge-

gants i capgrossos de Banyoles, instal·lats a la Sala 

d’Actes del consistori banyolí, van rebre unes mil 

visites d'infants, grups de joves i gent gran. Aquesta 

activitat s’integra en el marc de la Guia de Recursos 

Educatius Municipals.

Habiliten una partida de 6.000 euros 
per comprar llibres 

L’Ajuntament de Banyoles ha impulsat novament 

una mesura de polítiques socials. Es tracta de la 

creació d’una línia d’ajut de 6.000 euros destinada 

a comprar llibres per a infants i joves de Banyoles, 

alumnes d’educació obligatòria, de famílies amb 

dificultats econòmiques. La línia d’ajut segueix un 

seguit de barems econòmics per a la seva concessió. 

Més empreses col·laboren amb la UEC 
Banyoles i el Projecte Drac
La Unitat d’Escolarització Compartida, UEC 

Banyoles, impulsada per l’Ajuntament de Banyoles 

i el Departament d’Ensenyament, juntament amb 

els centres educatius de secundària de la ciutat, i 

el Projecte Drac de l’Institut Pere Alsius i Torrent 

són dos projectes d’atenció educativa que compten 

amb la col·laboració d’una borsa d’empreses 

col·laboradores que va creixent i ja són gairebé 

vint. Aquesta col·laboració és molt positiva pel 

creixement personal de l’alumnat. 

Els nens i nenes bocabadats davant dels gegants i els capgrossos

1
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2 El projecte Fem un hort!, premiat pel 
Centre Promotor de l’Aprenentatge-Servei
L’escola bressol municipal la Balca de Banyoles i el 

Centre Ocupacional i Especial de Treball (COIET) 

impulsen aquest projecte que consisteix en posar en 

funcionament un hort a l’escola bressol amb el suport 

dels nois i noies del COIET, tot seguint una metodologia 

d’Aprenentatge i Servei. La Balca i el COIET, amb 

el suport del Servei d’Educació de l’Ajuntament de 

Banyoles, han presentat el projecte a una convocatòria 

de premis del Centre Promotor de l’Aprenentatge-

Servei i ha obtingut el seu reconeixement, essent un 

dels projectes premiats aquest 2012. Gràcies a aquest 

guardó i al premi de 1.000 euros, es podrà ampliar 

l’hort i situar-lo en un lloc més cèntric dins del pati 

de l’escola, que millori el treball conjunt entre infants 

i joves, i impulsar una exposició itinerant en forma 

d’hort ecològic construïda amb material reciclat i 

unes activitats de sensibilització. 

Presenten la 12a edició de la Guia de 
Recursos Educatius Municipals
Aquesta Guia és un programa educatiu que ofereix a 

la ciutadania tant propostes d’activitats per a grups, 

com propostes d’activitats individuals i obertes, un 

ampli punt d’informació sobre els recursos educatius 

a la ciutat i materials de suport. Hi ha propostes molt 

variades i prova d’això és que durant el curs 2011-2012 

es van comptabilitzar 8.340 participacions. Enguany, 

a més d’activitats molt seguides com ara “Anem al 

Teatre”, “Anem a Escoltar música”; s’han preparat 

novetats, com ara “La Rita Xuclalletres ens visita” 

o “RACC Educa”, entre d’altres. La Guia, que es pot 

descarregar al banyoles.cat, inclou 29 activitats i 12 

propostes per conèixer els equipaments de la ciutat.

El regidor d'Ensenyament, Jordi Congost, 
visitant l’Escola Nova el primer dia de classe

Els nens i nenes de la Balca aprenen què és un hort

Excel·lent inici del programa Eduquem 
en família
El Teatre Municipal de Banyoles es va omplir el 4 

d’octubre per escoltar el psicòleg Ferran Salmurri, 

expert en l’educació de les emocions, a la primera 

activitat d’aquest curs del programa Eduquem en 

Família, que organitzen les associacions de pares i 

mares d’alumnes i el servei d’Educació de l’Ajunta-

ment. Com a novetat, els participants a la xerrada 

poden fer-ne una valoració a l’enquesta del bloc del 

servei d’Educació: http://blocs.banyoles.cat/educacio. 

El projecte Rossinyol, un ocell que cada 
any ens ensenya a volar!
El 17 de novembre un total de 10 alumnes de secun-

dària del Pla de l'Estany van conèixer el seu mentor 

universitari d’aquest curs del projecte Rossinyol. Es 

tracta de la sisena edició a Banyoles d’una iniciativa 

que té com a objectiu que universitaris acompanyin a 

alumnes de secundària, d'origen estranger, en el seu 

procés d'integració social i cultural. Els participants 

es troben periòdicament i fan activitats molt diverses 

en diferents espais de Banyoles.

Normalitat a l’inici escolar, que comença 
amb la novetat de l’Escola Nova de Banyoles
Aquest setembre va obrir les portes l’Escola Nova de 

Banyoles, que se situa a l’encreuament del carrer Con-

còrdia de les Aigües de l’Estany amb el carrer Bassa 

del Cànem, molt a prop de la Farga d'Aram. Un total de 

2.017 alumnes de primària de Banyoles van començar les 

classes el primer dia lectiu amb normalitat absoluta. És el 

curs amb més alumnes de P3 de la història de Banyoles, 

amb 255. Per tant, queda clar que calia una nova escola 

a Banyoles. També van engegar amb normalitat les 

classes a secundària amb 1.280 alumnes de la comarca. 

Enguany, els instituts públics de Banyoles fan jornada 

compactada fins a 3/4 de 3 de la tarda.
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Benestar social

Uneixen esforços per la formació de 
persones amb discapacitat
Es tracta d’un projecte de treball conjunt de l’Ajun-

tament de Banyoles, el Consell Comarcal del Pla de 

l’Estany i l’Obra Social “la Caixa” per a la integració 

laboral i la formació de les persones amb més dificul-

tats, però sobretot per a persones amb discapacitat. 

Es farà un especial èmfasi en la formació professi-

onalitzadora per a ser treballadors de la llar i està 

previst formar una quinzena d’alumnes. S’adaptarà 

el contingut en un format anomenat de lectura fàcil 

perquè sigui assequible a persones amb poca formació 

i per a persones amb discapacitat. L’Obra Social “la 

Caixa” aportarà 24.000 euros. 

Gran èxit de la campanya solidària de 
recollida d’aliments al Pla de l’Estany
El Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany-

Banyoles, juntament amb Càritas Banyoles, van 

fer un balanç molt positiu de la campanya solidària 

L'alcalde Miquel Noguer, amb el president del Consell Comarcal, Jordi Xargay, els representants de “la Caixa”, Xavier Ponsati i Enric 
Terradellas, i la directora del COIET, Pilar Planas, presentant la formació per a persones amb discapacitat

de recollida d’aliments organitzada en motiu del 

Dia internacional per a l’eradicació de la pobresa. 

Finalment es van recollir un total de 4.375 quilograms 

d’aliments a tot el Pla de l’Estany: 1.389 d’arròs, 1.609 

de llet, 1.183 d’oli de gira-sol i 194 d’altres productes 

com ara pasta, llegums, sucre, farina... 

Acte de l’Envelliment Actiu i II Mostra 
d’Entitats d’Acció Social del Pla de l’Estany
El 27 d’octubre del 2012 va tenir lloc a la plaça Major 

de Banyoles organitzat en motiu de l’Any Europeu de 

l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneraci-

onal, amb l’objectiu de sensibilitzar a la ciutadania 

sobre el valor de l’envelliment actiu i superar alguns 

dels estereotips que es relacionen amb l’envelliment. 

La programació va incloure un tastet d’activitats de 

promoció de l’envelliment actiu adreçat a tots els 

públics; com ara gimnàs, country, sardanes i tallers 

diversos, entre d’altres.

Ocupació 

L’Ajuntament organitza píndoles 
formatives, tallers i jornades
Es tracta de la formació de l’Ajuntament de Banyoles 

oberta a tothom i gratuïta del segon semestre del 

2012. La formació d’aquest any es va dividir en 3 

mòduls formatius: durant el primer semestre es va 

impartir la formació de gestió empresarial, i en aquest 

segon semestre s’han treballat aspectes legals i de 

màrqueting. Per altra banda, s’han programat jornades 

i tallers sobre diferents aspectes del món empresarial 

com ara els recursos humans, la reforma fiscal o la 

importància de la presència a internet.

Xerrada titulada "Crea la teva cooperativa" 
a Banyoles 
Aquesta xerrada, que es va impartir el 23 de novembre, 

pretenia oferir una base de coneixement del model 

cooperatiu, i informar dels tràmits i condicions de 

constitució d’una empresa cooperativa. Es tractava 

d’una activitat emmarcada en l'Any internacional de 

les cooperatives. 
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Urbanisme

L’Ajuntament millorarà la plaça Sant 
Pere i el desguàs de l’aigua de l’Estany
L'Ajuntament vol la millora del sistema de desguàs 

de l'Estany amb l’automatització de la comporta de 

sortida de l'aigua al costat de l'Oficina de turisme 

de l'Estany i un nou tub de grans dimensions, que 

connectarà la plaça de Sant Pere amb el rec Major, 

a l’altura de la Farga d'Aram. Actualment, en cas de 

fortes pluges sovint al barri de Sant Pere el clave-

gueram rebufa i inunda alguns carrers. A més, es 

millorarà urbanísticament la plaça Sant Pere per 

fer-la més oberta al barri i amb la mateixa línia de les 

últimes obres a la ciutat. El projecte té un pressupost 

d’uns 428.000 euros, amb el 50% del finançament 

a través del Fons FEDER de la Unió Europea i una 

subvenció de la Diputació de Girona. 

Presenten 26 al·legacions a l’aprovació 
inicial de la modificació puntual del text 
refós del PGOU en l’àmbit entre la ronda 
Monestir i la riera Canaleta
El ple ordinari del juny del 2012 de l’Ajuntament 

de Banyoles va aprovar inicialment la modi-

ficació puntual del text refós del Pla general 

d’ordenació urbana (PGOU) en l’àmbit entre la 

ronda Monestir i la riera Canaleta. Després del 

període d’al·legacions s’han entrat al consistori 

banyolí un total de 26 al·legacions a la proposta 

de reordenació de Sota Monestir. Concretament, 

es tracta de 20 al·legacions dels propietaris de 

l’àmbit entre la ronda Monestir i la riera Canaleta 

(d’un total dels 114 propietaris), una al·legació 

d’una entitat, dues al·legacions de particulars i 

tres al·legacions dels grups municipals.

L’Ajuntament aprova la cessió dels 
terrenys per a la millora de la carretera 
de l’Estany
Avança el llargament esperat projecte de modificació 

del condicionament de la carretera de circumval·lació 

de l’Estany. El tram que es reformarà, de 2.200 me-

tres, transcorre 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 el projecte 

definitiu pressupostat en uns 686.000 euros. Al ple 

del setembre l’Ajuntament de Banyoles va donar el 

vist-i-plau a la cessió dels terrenys propietat del con-

sistori banyolí, la majoria dins el terme municipal de 

Porqueres. Es tracta d'un pas més abans de la licitació 

dels treballs, que es preveu per al 2013.

La plaça de Sant Pere actualment
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Hisenda

El pressupost de l’Ajuntament de Banyoles 
del 2013 és d’uns 18 milions d’euros
L’Ajuntament de Banyoles ja fa més de quatre anys que 

va iniciar el camí de l’adopció de mesures econòmiques 

orientades a l’ajust de la despesa, la priorització en 

l’amortització de deute, i la cerca un nou equilibri 

pressupostari, en un entorn ple d’incerteses, però amb 

la voluntat i l’esforç de mantenir els serveis als banyo-

lins i banyolines. El pressupost per a l’exercici 2013 

és de 17.973.762,96 euros, i representa un increment 

del 3,98% respecte el pressupost anterior. D’aquest 

total, el pressupost ordinari és de 14.996.463,26 

euros. El regidor d’Hisenda, Lluís Butinyà, va definir 

el pressupost com a “prudent, responsable i seriós”.

Pel que fa a les despeses corrents, aquest apartat 

disminueix un 1,62%. En general es mantenen les 

consignacions de transferències al teixit associatiu 

de la ciutat. També cal fer referència a l’objectiu de 

l’Ajuntament per reduir els terminis de pagament 

als proveïdors, situant-se actualment a 39 dies. Un 

esforç que va dirigit a donar liquiditat a les empreses 

banyolines. 

En referència a l’endeutament, per aquest 2013, 

preveu una reducció del ràtio de deute viu al 63,7%, 

l’endeutament més baix dels últims 20 anys. El con-

sistori banyolí ha baixat l’endeutament des del 107% 

(el 2007) al 63,7% (previsió pel 2013). La reducció de 

l’endeutament esglaonadament els darrers anys ha 

permès reduir el pagament d’interessos anuals per 

préstecs (un 28,6% respecte a l’exercici anterior, que 

són 100.000 euros d’interessos en un any).

En el pressupost, per primera vegada en molt de 

temps, s’aconsegueix millorar l’estalvi net de forma 

significativa, fins un valor de 414.995,92 euros, el que 

representa un 2,69% dels ingressos. Aquest estalvi 

permetrà finançar inversions a curt termini sense 

acudir al banc a demanar préstecs, i per tant, ser més 

autosuficients. Finalment, pel que fa a les inversions, el 

volum programat pel 2013 és de 2.977.299,70 euros, el 

representa un augment del 45,8% respecte l’exercici 

anterior, un increment d’1 milió d’euros. 

L’Ajuntament aplicarà una pressió fiscal 
real negativa el 2013
Tal i com ja van avançar al mes març d’aquest 2012 

l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el regidor d’Hi-

senda, Lluís Butinyà, l’Impost sobre béns immobles 

(IBI) baixa un 4% pel 2013. De fet, com que no s’hi 

aplica l’IPC equivaldria a una rebaixa d’aproximada-

ment un 6%. L’exercici del 2012 l’IBI a Banyoles va 

augmentar considerablement sense que reflectís la 

voluntat del consistori sinó l’aplicació de la llei estatal. 

Respecte a tots els altres impostos, es congelen que-

dant igual que el 2012, a excepció de l’increment del 

4,5% del subministrament d’aigua com a conseqüència 

de la liquidació del 2011 i la taxa de conservació del 

cementiri, per l’increment de l’IVA que ha passat del 

8% al 21%.

L'alcalde, Miquel Noguer, i el regidor d'Hisenda, Lluís Butinyà, anunciant la reducció de l'IBI

5
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El Quartet Gerhard està integrat per Lluís Casán i Judit Bardolet, violins, Miquel Jordà, viola, i Jesús Miralles, violoncel

Cultura

L’Aula de Teatre de Banyoles comença el 
nou curs amb novetats 

El curs de l’Aula de Teatre de l’Ajuntament de Banyoles 

2012-2013 és el 18è curs de l’Aula després de la seva 

creació el 1995. Un total de 109 alumnes participen 

enguany als sis cursos regulars, amb alumnes del 6 

als 18 anys, i amb un total de 6 professors. La trajec-

tòria dels últims anys de l’Aula és ascendent i ho ha 

impulsat tenir la Factoria d’arts escèniques. Per altra 

banda, s’arriba als 7 anys del projecte d’Escenaris 

Especials adreçat a persones amb discapacitat. Dues 

de les novetats d’enguany són el nou coordinador 

de l’Aula de Teatre, que és Joan Gómez, i el Curs de 

formació d’actors per a l’espectacle “Els Pastorets 

de Banyoles”. 

El Quartet Gerhard, nou artista resident 
Bunge 2013 de l’Auditori de l’Ateneu 

Es tracta d’un dels conjunts emergents més destacats 

del moment, guanyador dels premis El Primer Palau i 

25 anys de Catalunya Música. Enguany la residència, 

produïda per Joventuts Musicals de Banyoles, s’amplia 

a quatre concerts, inclou diverses activitats paral·leles 

i formatives i compta amb Catalunya Música com a 

emissora oficial que n’enregistrarà tots els recitals. 

El primer concert serà Haydn & Sons el 10 de febrer 

de 2013, a les 7 de la tarda.

Exposició "Un munt de bolets", 
al Museu Darder 

Una exposició temporal de l’1 de novembre al 23 de 

desembre de 2012 amb l’objectiu de donar a conèixer 

el món dels bolets i la seva relació amb els diferents 

ecosistemes, el paper fonamental d’aquests orga-

nismes i la importància de respectar-los. Hi podíeu 

trobareu informació sobre els fongs, les formes dels 

bolets, la seva relació i la dinàmica amb l’entorn fores-

tal... També es va exposar part de la Col·lecció Darder 

de bolets de paper maixé, una col·lecció educativa 

procedent de França que es troba a Banyoles des de 

la creació del Museu Darder, el 1916.

L’Ateneu–CMEM de Banyoles celebra el 
novè aniversari 
L’Ateneu-Centre Municipal d’Estudis Musicals de 

Banyoles ha aconseguit posicionar-se com un equi-

pament de primer ordre totalment necessari per 

a la ciutat. Prova de la gran acceptació és hi han 

tingut lloc més de 700 activitats, entre l’Auditori, el 

Bar i les pròpies aules de l’equipament. Aquest curs 

l’Escola Municipal de Música de Banyoles (EMMB) ha 

experimentat un augment considerable d’alumnes i 

s’ha posicionat a nivell de comarques gironines com 

l’escola de fora de Girona amb més alumnes, amb un 

1,26% de la població que estudia música, per sobre 

de la mitjana estatal (0,48%). 
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Unes 3.200 persones visiten l’exposició 
“Mart - Terra. Una anatomia comparada”
L’exposició “Mart - Terra. Una anatomia comparada”, 

de l’Obra social “la Caixa” va ser al Museu Darder del 

14 de setembre al 22 d’octubre del 2012. Van passar 

per l’exposició un total de 1.751 visitants individuals i 

un total de 1.419 persones en les visites col·lectives, 

de les quals 1.381 eren alumnes des de cicle inicial fins 

a batxillerat. De tot plegat en resulta un total de 3.170 

visitants i, comptant les activitats complementàries 

com ara el planetari i les xerrades d’Astrobanyoles, 

es va arribar a un total de 3.631 usuaris. Ha estat 

l’exposició més visitada per grups escolars des de 

2007, i la segona en visites totals, després de “Se-

dentaris”, el 2008. 

“Diagnòstic: Hamlet” i “666”, a la pro-
gramació d’arts escèniques i plàstiques 

Es tracta de 21 funcions, de 13 companyies que passa-

ran pel Teatre Municipal i la Factoria d’Arts Escèniques. 

S’ha interpretat a Banyoles “Pirates de secà” de la 

companyia Xip Xap, teatre professional amb “Es-Puto 

Cabaret” de la companyia El Espejo Negro, “Diagnòstic: 

Hamlet” amb la companyia Pelmànec, el cor Àkan, 

“666” de la coneguda companyia Yllana o “Bluf” de 

la companyia Teiatròlics. Tampoc hi faltaran un any 

més els Pastorets de Banyoles.

A la sala municipal del Tint ha continuat la programació 

amb “Ordenant el temps” de Monika Grygier, “Les 3 

dimensions de les runes” d’Emili Armengol, l’exposició 

d’armadures d’Alma Cubrae, “Penetracions” de Clara 

Gispert, entre d’altres.

Carles Dénia i Ludwig Trio, 
a la programació de l’Ateneu
La programació va començar el mes de setembre amb 

Miguel Colom & Denis Losev, Wyoming y Los Insolven-

Inauguració de la concorreguda exposició “Mart - Terra. Una anatomia comparada”

El regidor de Cultura, Jordi Bosch Batlle, amb tècnics de l'àrea 
de Cultura i Festes, i el lloc web al fons

tes i un espectacle familiar d’Electrotoylets. Durant 

l’últim quadrimestre de l’any a l’Ateneu de Banyoles 

hi han tingut lloc més de quaranta activitats. Un dels 

artistes destacats era el cantador valencià Carles Dé-

nia, que va presentar el seu darrer treball, “El paradís 

de les paraules”. Una altra proposta interessant era la 

de Ludwig Trio, el nou projecte dels germans Tomàs, 

fundadors del prestigiós Quartet Casals. 

L’àrea de Cultura de l’Ajuntament estrena 
portal web
www.cultura.banyoles.cat és l’adreça del nou portal 

web de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Banyoles. 

També s’hi pot accedir a partir de la pàgina principal 

del banyoles.cat. Es tracta d’un lloc web molt intuïtiu 

on es pot trobar la informació de la Biblioteca, els 

Museus, Festes, El Tint, l’Ateneu, el Teatre Municipal i 

la Factoria. El regidor de Cultura i Festes, Jordi Bosch 

Batlle, ha manifestat que “és una manera àgil per 

difondre tot el que es genera culturalment a la ciutat 

i que tingui el major ressò possible”. 
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Esports

Festes

La Festa Major de Banyoles del 2012 va 
incloure una Diada castellera
El cap de setmana fort de la Festa va ser el 18, 19, 20, 

21 i 22 d’octubre. Durant el cap de setmana no van 

faltar els concerts a les Barraques de Banyoles amb 

grups com ara Obrint Pas, La Iaia, Laforet o M.C.D; o les 

sardanes a la plaça Major, el concert de competència 

d’orquestres i la Festa de música per a cobla. També 

es va poder gaudir d’exposicions, aeromodelisme, 

un concert a la Tirona, la jornada de Sant Martirià al 

Club Natació Banyoles, espectacles familiars, l’ofici 

solemne, teatre, el ball de final de festa o el castell 

de focs artificials.

Enguany cal destacar la Trobada intercomarcal de 

gegants i capgrossos amb la presència de més d’una 

dotzena de colles geganteres. I una altra novetat era 

la Diada castellera amb la presència dels Marrecs 

de Salt, els Angelets del Vallespir i els Castellers de 

Porqueres.

Actes institucionals de la Diada Nacional 
de Catalunya del 2012 a Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla 

de l’Estany van preparar conjuntament, un any més, 

els actes institucionals per commemorar la Diada. La 

programació va incloure, a la plaça Major de Banyoles, 

l’ofrena floral davant de l’escultura Catalan Power, 

de l’escultor valencià Andreu Alfaro. Seguidament, 

l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el president 

del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Jordi Xargay, 

van fer el seus parlaments. Finalment es va cantar Els 

Segadors, amb l’acompanyament de la Coral del Casal 

de la Gent Gran de Banyoles, i l’actuació de l’Esbart 

Dansaire Fontcoberta va tancar l’acte.

Èxit d’inscrits a la 27a edició del Triatló 
de Catalunya
El Triatló de Catalunya, a Banyoles, organitzat per 

l’Ajuntament de Banyoles, es va disputar el dia 1 de 

setembre del 2012. La prova, que al mateix temps 

és el Campionat de Catalunya, arriba consolidada a 

la 27a edició i és el triatló més antic de Catalunya 

i el més antic que se celebra consecutivament de 

l’Estat espanyol. Com sempre van començar nedant 

1.500 metres, seguidament van recórrer 40 quilò-

metres en bicicleta i van acabar amb 10 quilòmetres 

a peu. Nan Oliveras, del Club Natació Olot, es va 

imposar amb un temps d'1 hora, 59 minuts i 12 

segons. En categoria femenina va guanyar Mercè 

Tusell, del Reus Ploms. Cal destacar l’augment de 

participants ja que s’ha passat del gran registre 

de 500 del 2009, a 900 el 2010, a 1.000 del 2011 

i 1.000 d’aquesta edició del 2012.

El Barça guanya la Supercopa de 
Catalunya d’handbol a Banyoles
El 3 de setembre el pavelló de la Draga de Banyoles 

va acollir les dues finals de la Supercopa de Catalunya 

d'handbol. El Barça Intersport va superar al Fraikin 

Granollers per 28 a 20. Els dos equips catalans 

d'handbol més potents van oferir un gran espectacle 

a Banyoles. En categoria femenina el títol va ser per 

l'Esportiu Castelldefels, que es va imposar al CH Gavà 

per un contundent 37 a 12.

Chris Kennett inaugura el Seminari de 
Tardor
El 5 de novembre va començar el Seminari de Tardor 

"Educació Física, Esport i Integració Social" de la Cà-

tedra d'Esport i Educació Física de la Universitat de 

Girona, que va aplegar a Banyoles uns 50 assistents, 

entre mestres i tècnics esportius. Chris Kennett és el 

El cartell de la Festa Major 2012 és obra de Clara Gispert

8
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director de la International Undergraduate Business 

Programs de la Universitat Ramon Llull.

Oriol Cardona guanya la VI Marxa popular 
Ciutat de Banyoles 

L’Ajuntament de Banyoles va organitza aquesta ac-

tivitat esportiva el 25 de novembre amb sortida i 

arribada al pavelló de la Draga. Oriol Cardona va 

guanyar en categoria masculina i Anna Martínez en 

la categoria femenina. La distància del recorregut era 

de 9 quilòmetres i a l’arribada hi havia un aperitiu amb 

bunyols i moscatell per a tothom. Des de l’Ajuntament 

de Banyoles s’està potenciant la Marxa popular des 

d’una vessant popular.

Banyoles acull per primera vegada el 
torneig de bàsquet Mateu Pell 
El pavelló de la Farga de Banyoles va acollir el segon 

cap de setmana de setembre la 36a edició del me-

morial Mateu Pell. El Mateu Pell és un del torneigs 

amb més prestigi de les comarques gironines i hi 

van participar els equips femenins de l’Uni Girona, 

Quart, GEiEG i Banyoles; i els equips masculins del 

Salt, Blanes, Adepaf i Quart.

El Banyoles Slot Júnior Team, campions 
del món júnior
El Banyoles Slot Júnior Team va aconseguir aquest 

setembre la primera posició júnior a la final mundial de 

la vuitena edició de la Ninco World Cup a la població 

portuguesa d'Albufeira. Després de 6 hores de cursa 

l’equip banyolí es va imposar emportant-se la copa 

de campions cap al Pla de l’Estany. El jove equip està 

format pel banyolí Pol Llandrich i els gironins Pau 

Villarreal i Robert Llach. 

Neix el nou Club Esportiu Artsport
És un club de ciclisme en general, però enfocat a la 

bicicleta de muntanya de base, un buit en aquests 

moments a Banyoles. També, s’engegaran cursos, 

sortides en bicicleta, un campus a l’estiu...  Com a 

activitat extraescolar enguany començaran amb el 

BTT. Han programat dos grups: iniciació des de segon 

a sisè de primària i tecnificació a partir d’ESO. 

Nova entitat esportiva a Banyoles, el Club Esportiu Artsport

El regidor Jordi Cogost rebent els campions del món del Banyoles Slot Júnior Team
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Si voleu rebre el Banyoles Informació per correu electrònic apunteu-vos-hi a comunicacio@ajbanyoles.org

AJUNTAMENT DE BANYOLES

Oficina d’atenció ciutadana ………………………… 972 57 00 50

oac@ajbanyoles.org

www.banyoles.cat

Àrea de Cultura ……………………………………… 972 58 18 48

Àrea d’Hisenda ……………………………………… 972 57 50 07

Àrea de Promoció Econòmica ……………………… 972 58 11 20

Àrea d’Urbanisme …………………………………… 972 57 52 11

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS

Ateneu-Centre Municipal d’Estudis Musicals ……… 972 57 60 49

Biblioteca Pública …………………………………… 972 57 16 02

Casal de Barri de Sant Pere ………………………… 972 57 13 82

Centre Cívic Banyoles ……………………………… 972 58 07 41

Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany-Bny … 972 58 03 88

Consorci de l’Estany ………………………………… 972 57 64 95

Escola Oficial d’Idiomes …………………………… 972 58 49 29

Espai Jove Cal Drac ………………………………… 972 58 32 11

Jutjat de Pau ……………………………………… 972 57 02 05

La Balca – Centre Educatiu Municipal …………… 972 57 35 36

Museu Arqueològic 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

ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS

AFA Pla de l’Estany (escola d’adults) ……………… 972 57 10 80

Aigües de Banyoles ………………………………… 972 57 01 01

Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany ………………… 972 58 40 70

Ateneu Obert de la Dona …………………………… 972 57 18 41

Bombers …………………………… 972 57 40 80/972 58 20 85

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

CEIP Baldiri Reixac …………………………………  972 57 06 60

CEIP Pla de l’Ametller ………………………………  972 57 15 28

CEIP Can Puig ………………………………………  972 57 44 65

CEIP La Draga ………………………………………  972 57 23 56

Centre d’Assistència Primària ……    972 57 25 10/902 111 444

Centre de Recusos Pedagògics ……………………  972 57 34 56

Clínica Salus Infirmorum ……………………………  972 57 02 08

Consell Comarcal del Pla de l’Estany ………………  972 57 35 50

Correus ………………………………………………  972 57 09 99

Creu Roja ……………………………………………  972 57 24 50

Escola Casa Nostra …………………………………  972 57 09 66

Escola de Natura ……………………………………  972 58 13 16

IES Josep Brugulat …………………………………  972 57 14 31

IES Pla de l’Estany …………………………………  972 58 07 93

IES Pere Alsius ………………………………………  972 57 09 91

La Incubadora ………………………………………  972 58 32 58

Mossos d’Esquadra …………………………………  972 18 16 50

Taxis …………………………………………………  972 57 05 14

Teisa …………………………………………………  972 57 00 53

Telestany ……………………………………………  972 57 65 08

Primers metres de la VI Marxa Popular Ciutat de Banyoles. Foto: Joan Comalat


