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Benvolguts banyolins i banyolines,
Estem vivint una crisi duríssima i Banyoles
no en som excepció. Sí que és veritat que
tenim un percentatge d’atur inferior a
la mitjana catalana i a la mitjana de les
comarques gironines, i també ho és que
tenim la sort de viure en una ciutat amb
una alta qualitat de vida.
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serveis de l’equipament El Portal, ubicat al
carrer Migdia. Aquest s’adreça a infants en
situació de risc i les seves famílies. És, per
tant, un servei social important, implementa
una tasca preventiva i socialitzadora, i
també ofereix serveis d’atenció psicològica
a dones i a menors que pateixen violència
domèstica.

Tanmateix, tenim moltes necessitats
socials. Un avenç imprescindible és el
Centre de distribució d’aliments, situat a
la ronda Monestir. Cal que tothom tingui
accés als aliments i que les administracions,
juntament amb les entitats i els voluntaris,
acompanyem a les persones que estan
patint més de casa nostra.

Aquests són només dos exemples d’apostes
decidides per ajudar als més necessitats de
casa nostra. Les polítiques socials sempre
han estat imprescindibles, però ara mateix
encara ho són més. I us asseguro que des de
l’Ajuntament continuarem en aquesta línia.

Una altra important millora en les polítiques
socials és el nou Centre Obert i els altres

Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles

Subvencions
Import

Institució

Firestoc 2013		

3.000 ¤

Diputació de Girona

Festival de la Veu (a)phònica 2012

17.233 ¤

Generalitat de Catalunya

Manteniment de la biblioteca comarcal		

6.000 ¤

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Títol

Museu Darder de Banyoles		
23.937 ¤
			

Diputació de Girona i Generalitat
de Catalunya

Museu Arqueològic de Banyoles		
23.937 ¤
			

Diputació de Girona i Generalitat
de Catalunya
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amb risc d'exclusió social 		

70.000 ¤

INICIA - Xarxa de creació d'empreses		

7.774 ¤

Projectes innovadors 2012		

76.865 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Pla sectorial de qualitat turística en destinació Banyoles- Pla de l'Estany

25.204 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Accions formatives FOAP		

10.206 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Formació i contractació de 20 persones aturades de llarga durada

81.300 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Subvenció complementària del Projecte Treball als barris 2011

27.045 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Ministeri de Treball i Seguretat Social
Generalitat de Catalunya

Implementació d'un sistema de venda d'entrades presencial i online
15.519 ¤

Diputació de Girona

Festival de la Veu (a)phònica 2012		

26.000 ¤

Diputació de Girona

Control de plagues urbanes		

8.400 ¤

per a oci i espectacles

DIPSALUT

142.494 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

organització del lloc de treball		

1.515 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Treball als barris 2012. Formació en suport a la cuina: utilització d'estris

1.675 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

3.067 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

4.761 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

96.604 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

345.404 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

63.268 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

a les persones del barri

13.125 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Escola de Música

67.160 ¤

Generalitat de Catalunya

Fira medieval fantàstica Aloja

4.500 ¤

Diputació de Girona

Fira de Nadal i Mostra d'oficis

5.000 ¤

Diputació de Girona

Treball als barris 2012. Dipositiu sociolaboral amb dificultats especials
Treball als barris 2012. Formació en suport a la cuina:

Treball als barris 2012. Curs de mecanització agrària
Treball als barris 2012. Curs de conreus ecològics i agrotecnologia
Treball als barris 2012. Casa d'oficis de medi natural i jardineria sostenible
Treball als barris 2012. Taller d'ocupació
Treball als barris 2012. Programa de servei de manteniment de l'entorn
Treball als barris 2012. Programa de servei de proximitat i atenció

Alcaldia
L'Ajuntament s'adhereix a la Declaració
de sobirania i del dret a decidir del poble
de Catalunya
Tots els grups municipals del ple de l’Ajuntament de Banyoles van aprovar adherir-se a la Declaració de sobirania
i del dret a decidir del poble de Catalunya aprovada pel
Parlament de Catalunya el passat 23 de gener del 2013.
La Declaració detalla que “el poble de Catalunya té, per
raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte
polític i jurídic sobirà” i el text impulsa el procés per fer
efectiu el "dret a decidir" a través d'una consulta amb
europeisme, legalitat, diàleg i cohesió social.

Banyoles vol ser un municipi lliure de
“fracking”
Tots els grups municipals amb representació a l’Ajuntament
de Banyoles van votar a favor de la moció per declarar el

municipi i la conca lacustre zona lliure de fractura hidràulica, coneguda com a "fracking", i van demanar que es
prohibeixi l'ús d'aquesta tècnica d'extracció d'hidrocarburs.

El ple de l'Ajuntament aprova una moció
conjunta de suport en defensa del model
d'escola catalana
El ple del consistori banyolí va manifestar el rebuig
rotund a l'esborrany de Llei orgànica de millora de la
qualitat educativa (LOMCE) del Ministeri d'Educació
i demanava el cessament del ministre, senyor Wert,
ja que la seva proposta de LOMCE atemptava contra
el model de país i la cohesió social. El ple va donar
suport a la Generalitat de Catalunya en la defensa de
les competències educatives de Catalunya, i en totes
aquelles actuacions que porti a terme per a defensar
el català i el model lingüístic de la nostra escola.
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La consellera Neus Munté, l'alcalde Miquel Noguer, i els regidors Lluís Costabella i Núria Palomeras, entre d'altres autoritats, a davant de
l'equipament El Portal. Foto: Pere Duran

La consellera Neus Munté i l’alcalde Miquel
Noguer visiten equipaments de caràcter
social a Banyoles
La consellera de Benestar Social i Família, Neus
Munté, va visitar Banyoles el dissabte 9 de març.
Concretament va dirigir-se al Centre Obert i altres
serveis de l’equipament El Portal, al Centre de distribució d’aliments i a l’Oficina Jove del Pla de l’Estany.
L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, regidors del
consistori i altres autoritats com ara el director dels
serveis territorials d’Empresa i Ocupació a Girona,
Ferran Roquer, o alcaldes de la comarca, van participar a les visites.
El Centre Obert ofereix, al carrer Migdia de Banyoles,
una tasca preventiva davant situacions de risc de
menors amb la finalitat d'evitar el seu deteriorament
i millorar la seva qualitat de vida, fomenta la integració i socialització del menor a la seva comunitat, i la
implicació dels tutors i tutores legals en l'evolució de
l'infant. El Centre Obert s’adreça a infants en situació
de risc i les seves famílies. Actualment s'atenen 31
nens i nenes, de 4 a 14 anys.
L’Ajuntament de Banyoles ha reformat l’edifici que
acull el Centre Obert en una obra finançada per “la
Caixa”. La gestió dels serveis va a càrrec del Consell
Comarcal amb la col·laboració de la Generalitat. A
l’equipament, que a partir d’ara es dirà El Portal,
també s’ofereixen serveis d’atenció psicològica a
dones i a menors que pateixen violència masclista.

Banyoles-Pla de l’Estany, recertificat com
a marca de Destinació de Turisme Esportiu
El 31 de gener, a l’estand de Catalunya a la Feria Internacional de Turismo-Fitur, a Madrid, l'alcalde de
Banyoles, Miquel Noguer, el regidor d’Esports, Jordi
Congost, i el president del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany, Jordi Xargay, van recollir la recertificació de
Banyoles-Pla de l’Estany com a Destinació de Turisme
Esportiu (DTE) de la mà del Conseller d'Empresa i
Ocupació, Felip Puig. En el cas de Banyoles-Pla de
l’Estany s’ha acreditat que destaca en la Modalitat
de Piragüisme d'aigües tranquil·les, que inclou rem
i piragüisme. A l'any 2003 es va certificar BanyolesPla de l'Estany com a Destinació Turística Esportiva.
Per aconseguir la recertificació la destinació BanyolesPla de l’Estany ha omplert tot el manual tècnic i
complert tots els nous requisits que exigeix l’Agència
Catalana de Turisme (AGT) per ser modalitat esportiva
destacada en les disciplines de piragüisme i rem. Al
ser modalitats esportives destacades implica que
Banyoles-Pla de l’Estany podrà captar esportistes internacionals en les modalitats de piragüisme i rem. Es
tracta de complir molts aspectes sobre la coordinació
i gestió, l’oferta turística, la informació, la seguretat,
les bones condicions per la modalitat esportiva, entre
d’altres. Les altres activitats que té Banyoles-Pla de
l’Estany: ciclisme, running i natació, es mantenen en
el catàleg d'activitats complementàries que també es
practiquen a la destinació, però no com a pol d'atracció
ja que aquestes seran el rem i el piragüisme. A més,
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Banyoles i Pla de l’Estany aposten pel turisme esportiu i han rebut la recertificació com a Destinació de Turisme Esportiu

la destinació turística Banyoles-Pla de l’Estany està
intentant que se li reconegui el triatló, que seria la
única destinació de Catalunya.

Engeguen l’ambiciós Projecte de dinamització de la Destinació Turística Esportiva
de Banyoles-Pla de l’Estany per atraure
més públic
Després de recertificació de Banyoles-Pla de l’Estany com a Destinació de Turisme Esportiu (DTE),
el següent pas en el camí de la difusió turística de
Banyoles i el Pla de l’Estany era la dinamització de
la destinació. La campanya té com a lema “L’esport
un símbol del nostre territori”. Banyoles i el Pla de
l’Estany volen donar un nou impuls a la marca i als
esdeveniments esportius que es programen a la
comarca. És un projecte multidisciplinar mitjançant
el treball conjunt que vehicula tota l’oferta d’allotjaments, restauració i activitats, amb els esdeveniments
esportius. Es pretén generar fluxos turístics, allargar

les estades dels turistes i motivar la programació de
les seves vacances familiars a la comarca, i tot això,
amb la implicació del sector privat en la confecció
de promocions i avantatges per a oferir als visitants.
En aquest Projecte de dinamització s’oferiran descomptes i promocions en múltiples opcions d’allotjament, restauració i serveis. En total hi participen 54
establiments. Unes de les propostes són descomptes
en els allotjaments si els esportistes vénen acompanyats amb dues persones, o menús específics amb
descomptes per a esportistes per satisfer les seves
necessitats en calories, proteïnes i minerals. També
s’organitzaran activitats paral·leles referents a l’oci
i l’esport per als esportistes i per als acompanyants.
Ja s’han donat a conèixer algunes de les activitats:
la volta a l’Estany amb la Tirona, la visita als museus
de Banyoles (Museu Arqueològic i Museu Darder) i les
coves de Serinyà… Per a agrupar totes les propostes
s’ha activat el lloc web turismeiesport.cat.

Via pública
Els contenidors de Roba Amiga a
Banyoles han recollit durant el 2012
un total de 67 tones de roba usada

Banyoles, el 2010 unes 47 tones, el 2009 unes 48 tones,
i el 2008 unes 20 tones.

S’estabilitza a la baixa l’ús dels contenidors de roba
usada a Banyoles després del creixement dels últims
anys. Els banyolins i banyolines han dipositat durant el
2012 un total de 66.954 quilos de roba als 8 contenidors
que, amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles, hi ha
repartits per la ciutat. Els contenidors de Roba Amiga
van recollir el 2011 un total de 75 tones de roba usada a

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. Un cop recollida aquesta roba
és restaurada i es redistribueix en centres d'ajuda
com ara Càritas de Banyoles o les pròpies botigues
de Roba Amiga, on es ven a un preu mòdic a la gent
amb més necessitats de la ciutat.

L’Ajuntament de Banyoles acaba la millora
de la ronda Monestir
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L’Ajuntament de Banyoles ha plantat aquest gener
a la ronda Monestir 33 exemplars de "Liriodendron
tulipifera", conegut popularment com a arbre de
les tulipes. Aquest arbre és molt més apte per a les
voreres que no els pins que hi havia fins el 2012, que
causaven desperfectes a la via pública i amenaçaven
de fer-ho també als serveis soterrats. Anteriorment
es van arranjar les àmplies voreres del carrer que
uneix la carretera de Vilavenut amb l’avinguda de la
Farga. Es tractava de reparar el voltant d’on eren els
arbres. Davant de les naus de la ronda Monestir es
van millorar les voreres de formigó i a la part nord
del carrer, a davant dels pisos, es va refer la vorera
de panots. El cost de l’actuació urbanística va ser de
65.000 ¤, subvencionats en la seva totalitat per la
Diputació de Girona.
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La ronda Monestir després de les millores dels últims mesos

L’Ajuntament acaba un nou espai a
l’encreuament dels carrers mossèn Baldiri
Reixac i Remei
L’espai municipal d’uns 70 metres quadrats de l’encreuament dels carrers mossèn Baldiri Reixac i Remei
ha canviat de cara i està irreconeixible. S’ha convertit en un nou espai públic al servei dels banyolins
i banyolines consistent en un paviment de panots,
una tanca arbustiva per la part del carrer mossèn
Baldiri Reixac, que està recent plantada i creixerà,
una paperera, tres arbres i un banc. A més, la vorera
del pas de vianants en aquest punt del carrer Remei
s’ha adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.
Aquest fet sumat a la recuperació de l’espai permet
facilitar el pas a peu per aquest indret de Banyoles
totalment recuperat per la ciutat.

Banyoles recupera un espai a l’encreuament dels carrers
mossèn Baldiri Reixac i Remei que estava en males condicions

Poden els arbres del passeig de la Puda
Des de feia 5 anys que no hi havia una actuació estructural als arbres d’aquest passeig ja que només
s’actuava per qüestions de seguretat, però no de
formació dels arbres. Les actuacions es van dividir
per trams del passeig i van comportar desviacions
de trànsit.

Els plàtans del passeig de la Puda de Banyoles

Hisenda
La liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2012
és positiva en 1.413.937 ¤. L’import tan elevat d’aquesta
liquidació és provocat bàsicament per tres factors. Primer, per l’increment de la recaptació de l’Impost de Béns
Immobles (IBI) per valor de 500.000 ¤, per l’obligació del
govern espanyol i no compartida per l’equip de govern
de Banyoles. En segon lloc, per la liquidació positiva de
les transferències del Ministeri d’Hisenda, per l’increment
de la pressió fiscal que va dur a terme l’any 2010 i que
ha representat, de més per a l’Ajuntament de Banyoles,
uns 600.000 ¤. I finalment, per la supressió de la paga

extra de Nadal dels treballadors del consistori i que és
de 225.000 ¤.
Sense aquests tres factors, la liquidació de l’exercici 2012
seria d’aproximadament uns 100.000 ¤, és a dir, complint
les previsions inicials d’estabilitat pressupostària. Cal
destacar l’esforç de totes les àrees de l’Ajuntament per
contenir les despeses. Tanmateix, aquest fet s’ha combinat amb un manteniment dels serveis i la potenciació
de la promoció econòmica i les polítiques socials que
han de ser un puntal en la situació actual.
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La Junta local de seguretat repassant la situació policial de Banyoles

Banyoles presenta les dades policials del
2012 amb menys multes i menys ferits
greus d’accidents de trànsit
A Banyoles les dades policials són en general positives.
La mitjana de delictes per habitant a Banyoles és del
30 per 1.000 quan la mitjana de Catalunya és de 70
per 1.000 i la mitjana de les comarques gironines és
de 68 per 1.000.
En referència als delictes sobre el trànsit i la circulació
amb actuacions de la Policia Local de Banyoles, les
infraccions denunciades han variat de 7.450 el 2011
a 6.580 el 2012, un 11,6% menys en un any. I un total
d’un 25% de reducció respecte les 9.890 multes del
2008. En aquest sentit l’alcalde de Banyoles, Miquel
Noguer, va insistir que l’equip de govern de Banyoles demostra amb aquestes dades que prioritza la

conscienciació a la sanció. Entrant en l’anàlisi del
radar de control de velocitat, es van controlar 6.125
vehicles el 2011 i 13.117 el 2012. Amb només 57 vehicles
denunciats dels 13.117 controlats, un 0,4%. Sobre un
dels fets amb més preocupació social, els accidents,
a Banyoles han passat de 279 el 2010, a 205 el 2011
i 257 el 2012. És una molt bona notícia la important
reducció de ferits greus de 8 (2011) a 3 (2012). El 2012
es va registrar un accident mortal a la ciutat.
Per altra banda, la retirada de vehicles de la via pública
ha baixat substancialment els últims anys de manera
continuada fins arribar a 393 el 2012. La reducció de
la retirada de vehicles a la via pública és clara: 1.328
(any 2006), 1.269 (2007), 1.123 (2008), 886 (2009),
630 (2010), 507 (2011) i 393 (2012).

Promoció econòmica i turisme
Unes 10.000 persones passen pel Firestoc
El cap de setmana, 2 i 3 de febrer de 2013, es va celebrar
la 16a edició del Firestoc, a Banyoles. Com cada any en
el període de rebaixes d’hivern, el pavelló de la Draga
s’hi podien trobar tot tipus de productes al millor preu
oferts per més de quaranta comerciants de Banyoles
i de les comarques gironines. Els articles principals
eren els de la moda de vestir, però també s'hi podia
comprar calçat, complements, llar, alimentació i esport.

La campanya “A Banyoles, el mercat al teu
abast!” regala un cabàs ple de productes
del mercat cada setmana
La campanya “A Banyoles, el mercat al teu abast!”
va regalar 2.000 bosses exclusives reutilitzables. Per

aconseguir-la els clients havien d’acumular vals de
compra i, per tant, s’incentivava la compra al mercat.
Una de les línies d’actuació tenia com a objectiu el foment del consum dels productes autòctons comarcals
i regionals, mitjançant la informació i conscienciació
a consumidors i marxants de la importància i el valor
dels productes propis de la terra. Per promocionar-los
es va sortejar 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, bescanviable en les parades
identificades com a associades.
Un altre dels objectius de la campanya era disposar
d’informació sobre la procedència dels usuaris i

usuàries del mercat, per tal de concretar algunes
dades essencials com ara la procedència, les rutes
que segueixen per arribar i marxar del mercat, els
mitjans de desplaçament, conèixer les dificultats i
necessitats que plantegen… Per aquest motiu en el
marc de la campanya es va incloure una enquesta.
Segons les enquestes la valoració del mercat, en
general, és molt positiva, per la ubicació actual de les
parades al mercat, l’horari, la diversitat i la qualitat
dels productes.
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“A Banyoles, el mercat al teu abast!” es tracta d’una
campanya, durant els mesos d’octubre i fins el mes
de desembre del 2012, organitzada per l’Ajuntament
de Banyoles amb la col·laboració de la Diputació de
Girona, l’Associació de marxants de les comarques gironines i el Gremi de marxants de Girona i comarques.
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La programació d’activitats de turisme del
2013 inclou 10 noves propostes
La programació per conèixer l’entorn patrimonial i
natural a Banyoles arriba carregada de novetats i
amb una gran varietat de propostes. Hi ha 10 noves
activitats. D’aquestes 10 noves propostes, 3 són les
visites guiades “Descobreix l’Estany en caiac”, “Una
foto de record” i “Banyoles esportiva”. També hi ha 5
noves activitats familiars encarades també als nens
amb “L’Abat Bonitus i les seves histories" (conte amb
titelles), “En Blauet i el follet" (conte amb titelles),
“Tallers ambientals, els animals de l’Estany”, “Una
pista, una història” i “Tallers d’oficis tradicionals”.
Finalment, i per tancar les novetats, s’han preparat
dues espectaculars visites teatralitzades ja que és
un format amb molta demanda: “Nuptialis” i “Missió:
mantenir l’orde del drac”. La programació inclou propostes amb èxit ja programades anteriorment com

Una de les premiades recollint el cabàs de productes de la
campanya “A Banyoles, el mercat al teu abast!”

ara “Banyoles Medieval”, “Els secrets de l’Estany” o
“Matins verds”.
S’ha ampliat el nombre d’activitats familiars, tenint
en compte que la gran majoria de turisme que visita
la ciutat és d’aquest perfil. Per tant s’ofereixen activitats destinades a aquest públic amb l’objectiu de
que tinguin més opcions per allargar la visita i motius
per tornar. A més, amb la voluntat de potenciar el
model de turisme esportiu, el consistori banyolí ha
creat una activitat específica sobre la trajectòria
esportiva de Banyoles.

La regidora, Joana Vilà, i Ailó Ametller, interpretada per Cora Rossell, presentant la programació d'activitats de turisme 2013
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El 30 d'octubre del 2012 el banyoles.cat publicava que "L'Ajuntament de Banyoles aplicarà una pressió fiscal real negativa el 2013"

Publiquen 328 notícies durant el 2012 a
la pàgina web municipal banyoles.cat
“Sagarra dit per Rosa M. Sardà, primer espectacle
confirmat del Festival (a)phònica 2012” i “El grup
TINT XXI gestionarà amb el suport de l’Ajuntament de
Banyoles la sala d’exposicions municipal El Tint” van
ser les dues primeres notícies publicades al banyoles.
cat durant el 2012. En total l’àrea de Comunicació de
l’Ajuntament de Banyoles va publicar 328 notícies al
mitjà de comunicació digital del consistori durant el
2012. 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 la documentació de les preinscripcions escolars.
També, evidentment, compta amb una secció encarada
al turisme en diferents idiomes: català, castellà, basc,
anglès, francès, alemany i holandès. Els turistes poden
informar-se de múltiples propostes de Banyoles, de
l’Estany, del Barri Vell...
Els més actius cada dia poden consultar les activitats
programades a la ciutat a l’apartat de l’agenda i els qui
en vulguin fer una repassada visual poden consultar
el Canal Banyoles, el canal de vídeos de l’Ajuntament
de Banyoles.

Ensenyament
Èxit de l’Eduquem en família amb Ma Jesús
Comellas
Més de 100 persones van reflexionar amb la doctora
en psicologia, Ma Jesús Comellas Carbó, sobre com
es pot ajudar als fills i filles a ser més autònoms i
responsables, en el marc de la tercera trobada de
l’Eduquem en família d’aquest curs. Amb una xerrada amena, propera, pràctica i farcida d’exemples, la
ponent va fer pensar sobre les bases per potenciar
l’autonomia en els fills i filles, la sobreprotecció amb

la qual sovint s'embolcallen, la necessitat de plantejar-los reptes des de ben petits i la importància de
respondre amb afecte i alhora amb uns criteris clars
i coherents, que els transmetin seguretat.
Algunes de les idees que es van tractar és que l’autoritat
no és sinònim d’autoritarisme, que és necessària, que no
tot és negociable, o que els fills i filles tenen tot el dret a
protestar, però que són els pares i mares els que els han de
transmetre clarament el que és positiu pel seu creixement.

Abril del 2013
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Impulsen les bones pràctiques educatives

FutbolNet, el projecte continua

La regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Banyoles, amb l’objectiu de contribuir a donar a conèixer
el bon treball educatiu que es porta a terme a tots els
centres i entitats vinculades a l’àmbit educatiu i social
de la ciutat, ha posat en marxa un recull de bones
pràctiques al Bloc del Servei d’Educació (http://blocs.
banyoles.cat/educacio), emmarcat en el projecte de
Banyoles Ciutat Educadora.

El passat 15 de gener va començar la segona edició
del projecte FutbolNet a Banyoles. La bona valoració
del curs passat ha provocat que l'Ajuntament de
Banyoles hagi tornat a apostar pel projecte, enguany.
El FutbolNet, promogut per la Fundació FC Barcelona
amb la col·laboració de la Fundació Ser.Gi, es va iniciar
a Banyoles amb la participació d'una seixantena de
nois i noies de la ciutat, d'edats compreses entre els
12 i els 16 anys, i pretén educar els joves a través del
foment dels valors positius.

La iniciativa, impulsada pel Servei d’Educació de
l’Ajuntament i que es va presentar al darrer Consell
Escolar Municipal, ha tingut el suport i la col·laboració
dels centres educatius i d’altres entitats de la ciutat,
els quals han manifestat el seu interès en disposar
d’un espai on difondre les bones pràctiques educatives
que porten a terme i també per donar a conèixer la
singularitat del municipi, el treball en xarxa com a
aspecte més rellevant i com treballen dia rere dia
per a aconseguir una bona pràctica educativa i una
òptima cohesió social a la ciutat.
Al Bloc hi podreu trobar més de vint experiències
que fan referència a temàtiques tan diverses com
ara l’experiència d’impulsar una ràdio a l’escola, un
projecte intergeneracional entre infants i gent gran, un
diàleg amb les escultures de la ciutat, una experiència
innovadora en l’organització pedagògica d’una escola,
un club de lectura, dissabtes verds, espais d’atenció
global a famílies i nadons, projectes de convivència,
d’atenció a la diversitat, un projecte de dinamització
de mares, un programa de formació per a famílies
ideat pel conjunt d’AMPA de la ciutat, entre altres.

Els nens i nenes de l'escola de Can Puig descobrint el seu barri

El "TINT XXI = Creació" apropa els infants
i joves al món de l'art
En el marc de la Guia de Recursos Educatius pel curs
2012-2013 uns 300 alumnes dels centres educatius
participants, Escola la Draga, Escola Pla de l'Ametller,
Escola Casa Nostra i Institut Brugulat, es trobaran amb
l'artista formador que impartirà els tallers de creació
als centres, Miquel Samaniego, i l'artista sobre el
qual es treballarà, Daniel Fortià. L'activitat consisteix
en un treball de coneixement i apropament al món
de l'art i de la creació, basat en l'obra d'un artista
concret. Durant un total de quatre sessions que es
realitzaran al llarg dels mesos de febrer, març, abril
i maig, es treballaran materials, el procés de creació
d'una obra d'art, i un acostament a l'artista i la seva
obra a través d'una visita mentre munta i prepara una
exposició. Finalment, els i les alumnes participants
crearan la seva pròpia obra, que s'exposarà a la Sala
El Tint durant la primera quinzena de juny.

Grups municipals
Banyoles potencia el turisme esportiu

Abril del 2013

Un dels compromisos que vam assumir Convergència i Unió
(CiU) a Banyoles al nostre programa electoral era la promoció
del turisme i de l’esport. En aquest sentit, estem satisfets
perquè Banyoles- Pla de l’Estany ha estat recertificat com a
marca de Destinació de Turisme Esportiu en les modalitats
de rem i piragüisme. A més, estem pendents de la certificació
del triatló. Valorem molt positivament que com a destinació
s’hagin complert tots els nous requisits que exigeix l’Agència
Catalana de Turisme. De ben segur que ens ajudarà a continuar la promoció turística de la ciutat.
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La
Banyoles
De cirurgia
l’estany de
fins
al Monestir
Fa
poques
setmanes
que els diferents
polítics
hem
L’any
2011, durant
la campanya
electoral, grups
Junts per
Banyoles
començat
va posar sobre la taula la necessitat de millorar la connexió
entre l’estany i el centre de la ciutat. Per tal de potenciar
el Barri Vell de Banyoles cal que existeixi un entramat de
carrers que convidi els visitants a moure’s amb comoditat i
tranquil·litat des del front d’estany fins al monestir.

La Banyoles que voleu, volem, volen
El passat 16 de març hi va haver la primera jornada de participació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM),
un Pla que ha de decidir com serà la Banyoles del futur i que
afectarà a comerç, turisme, indústria… i la vida de cadascun
de nosaltres. No hi havia cartells al carrer, no es van enviar
cartes informatives als ciutadans explicant-los la importància
del POUM i cridant-los a participar, no s'ha treballat amb
les escoles ni els instituts, no s'han convocat assemblees
d'associacions ni consells de barris. Només els anuncis de
rigor en alguns mitjans. Resultat: van assistir-hi 12 persones
d'una ciutat de quasi 20.000 habitants. Un fracàs social en

Sense
bon
pla d'habitatge, no hi haurà un bon
Aturemunels
desnonaments
Pla Urbanístic (POUM)

Hem pensat massa temps “això no va amb nosaltres”. Però
Els
Ajuntaments no poden donar feina a tothom, ni diners per
la realita
enfrontar aquesta hora crítica. Però d'entre les urgències que
la crisi ha desfermat, n'hi ha una que és tema municipal per
excel·lència: l'habitatge. Investigar quants n'hi ha de buits,
recollir dades dels que estan en males condicions, preveure
quantes famílies estan ja al carrer o en risc de veure's privades
de la seva llar, anticipar quantes persones vindran i marxaran,

I per atraure més turistes s’ha engegat recentment el Projecte de dinamització de la Destinació de Turisme Esportiu
de Banyoles- Pla de l’Estany. És un projecte multidisciplinar i
de treball en xarxa que vehicula tota l’oferta d’allotjaments,
restauració i activitats. Es pretenen generar fluxos turístics
i allargar les estades dels visitants. Aprofitant les moltes
proves esportives que se celebren a Banyoles s’oferiran
propostes d’oci als esportistes i acompanyants.
Per nosaltres és una prioritat la creació de riquesa i de llocs
de treball a la ciutat. I amb el potencial turístic entorn de
l’esport creiem que avancem cap a aquest objectiu.

En aquest sentit, el nostre grup celebra que l’equip de govern
comparteixi ara aquesta idea i hagi inclòs els carrers Barca,
Estany i Vallespirans en el Pla Únic d’Obres i Serveis de la
Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, tot i les dificultats
econòmiques, es podrà posar desenvolupar aquesta connexió
estratègica que ajudarà a unir el nostre entorn natural amb
el patrimonial i també a afavorir que el turisme a Banyoles
no es limiti únicament a l’Estany i el seu entorn.

majúscules, superant qualsevol altra ciutat del país. Actitud
de l'Ajuntament? Feina feta, passem el tràmit de la participació de puntetes i comencem a treballar en petit comitè,
que sempre és més fàcil. Actitud de la població? Total, si al
final fan el que volen. El distanciament entre la societat i la
classe política és cada vegada més evident; especialment a
Banyoles. I no sembla que hi hagi cap voluntat de canviar-ho,
sinó tot al contrari: es pretén allunyar la població de la presa
de decisions i que no molesti.
Ens trobareu cada dilluns de 6 a 8 del vespre a l’Ajuntament.
A/e. cuppladelestany@gmail.com

en base a les dades més fiables i recents...tot això ha de ser
la base per planificar la ciutat durant els propers 25 o 30
anys. Com volem plantejar un bon Pla Urbanístic si el Pla
d'Habitatge que ha aprovat inicialment el Govern Municipal
està ple de vaguetats, de suposicions absurdes, basades en
dades dels temps de les “vaques grosses”, i gairebé ni es
planteja la solució al problema dels centenars de famílies
que estan perdent els seus habitatges a mans dels bancs?
http://www.iniciativa.cat/plaestany

Mobilitat
Un senyal informatiu indica als conductors
la velocitat dels seus vehicles a Banyoles

Abril del 2013

L’Ajuntament de Banyoles no vol baixar la guàrdia
pel que fa la seguretat vial a la ciutat. Com a mesura
clarament pedagògica l’Ajuntament ha comprat un
senyal informatiu de velocitat i sistema de control de
trànsit amb tecnologia radar que mesura la velocitat
dels vehicles. Va començar a funcionar al carrer de
la Llibertat, a l’altura del l’escola de la Vila (Baldiri
Reixac), en direcció sud, però periòdicament s’anirà
col·locant a diferents llocs de la ciutat.
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Aquest senyal informatiu de velocitat no sancionarà
ni identificarà les matrícules dels cotxes. Tanmateix, si
que emmagatzema dades com ara el número de cotxes
que circulen per la via, quins dies, quines hores, i a
quina velocitat circulen. Per les experiències en altres
ciutats aquest senyal informatiu de velocitat provoca
la reducció de la velocitat. El regidor de Via pública,
Mobilitat i Seguretat, Lluís Costabella, va manifestar
que “es tracta de conscienciar per millorar encara més
la seguretat vial, i sense sancionar, sense recaptar als
banyolins i banyolines, confiant en la seva actitud”.

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

Ocupació
Comencen un programa per aturats de llarga
durada de Banyoles i el Pla de l’Estany

L’Ajuntament presenta 5 píndoles formatives
i 5 tallers gratuïts oberts a tothom

És un projecte innovador de l’Ajuntament de Banyoles
i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany subvencionat
pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que permetrà a persones que es troben en situació d’atur
de llarga durada (amb un mínim de 12 mesos ininterrompudament) es formin durant un temps en un
àmbit concret. Es tracta de persones que, a més, han
esgotat, i per tant no cobren, cap tipus de prestació
ni subsidi a excepció de la renda mínima d’inserció
i del "Plan Prepara". Es pretén evitar que aquestes
persones puguin patir, en un futur, risc d’exclusió
laboral o, fins i tot, social.

Durant aquest primer semestre de l’any 2013 l’àrea
de Promoció econòmica de l’Ajuntament de Banyoles,
amb el suport de la Generalitat, el Consell Comarcal
del Pla de l’Estany, el Consorci per a la Normalització
Lingüística i el Fons Social Europeu, ofereix activitats
formatives per millorar la competitivitat empresarial.
Es tracta de mòduls formatius centrats en la gestió
empresarial i negoci, i en la formació en competències
lingüístiques i en competències d’internet i xarxes
socials. La formació, que s’ofereix de manera gratuïta
per a tothom, consta de sessions de curta durada,
d’unes 2 hores. Per a més informació cal consultar
el web banyoles.cat.

Del març al juny del 2013 es formaran en cultura
comercial i orientació en el mercat de treball, atenció al client, utilització d’eines ofimàtiques, entre
d’altres. Posteriorment podran adquirir experiència
professional durant un mínim de 6 mesos, i 25 hores
setmanals, en empreses o entitats socials sense
ànim de lucre des del juny al desembre del 2013.
En aquest cas, l’empresa o entitat que participi
al projecte rebrà una subvenció del SOC per a la
contractació de les persones participants amb el
clar objectiu de facilitar-los la inserció, de nou, en
el mercat laboral.

La regidora Joana Vilà presentant la programació amb
l'objectiu de potenciar la formació

Benestar social

Abril del 2013

Entra en funcionament el nou Centre de
distribució d’aliments, a Banyoles
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Des del 12 de febrer el nou Centre de distribució
d’aliments, a Banyoles, atén les necessitats d’alimentació a la comarca del Pla de l’Estany. Segons
dades d’aquest febrer del 2013, al Pla de l’Estany un
total de 260 famílies necessiten rebre aliments. Tot
el sistema comença amb l’anàlisi de les famílies que
necessitin aliments per part dels tècnics de l’àrea
de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany; s’hi pot contactar al telèfon 972 58 03 88
o presencialment al carrer Pere Alsius número 10
primera planta, de Banyoles. És a dir, no es pot anar
directament al local gestionat per Càritas a buscar
aliments. Una vegada seleccionades les famílies que
necessiten els aliments, i valorades, es dóna un total
de punts seguint els criteris tècnics. Posteriorment,
fins ara Càritas repartia lots de menjar al local del
carrer Muralla, a Banyoles, però ara el sistema ha
canviat per punts.
Els sistema funciona de la següent manera. A l’entrada
del Centre de distribució d’aliments els usuaris s’hauran
d’identificar i posteriorment podran agafar de les prestatgeries els productes pel valor dels punts que tenen.
A la sortida serà el torn de comptar els punts gastats.
A més, cada usuari a la sortida haurà d’aportar 1 euro
cada vegada que vagi al Centre de distribució d’aliments

com a mesura de conscienciació del cost dels productes.
Aquest euro es destinarà a comprar més aliments.
Situat a la ronda Monestir de Banyoles, es tracta
d’un local que finança l’Ajuntament de Banyoles. 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 voluntaris 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.

Banyoles commemora el Dia Internacional
de les Dones
El 8 de març a la plaça Major de Banyoles es va organitzar
l’acció d’urban knittin “Embolicar la troca” per commemorar el Dia Internacional de les Dones. Es van vestir els
arbres i els fanals de la plaça amb teixit de mitja i ganxet
que han fet més de 160 dones de tota la comarca, per
reivindicar el treball invisible de cura i sosteniment de
la vida que tradicionalment han fet les dones. També hi
havia tallers per ensenyar a fer anar les agulles, oberts
a tothom, especialment als homes, i una xocolatada. La
regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Banyoles,
Nani Ribas, va llegir el manifest.

El Centre de distribució d’aliments permet que el menjar arribi a totes les famílies del Pla de l'Estany

Abril del 2013

Barris
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Els Tallers d’Ocupació i la Casa d’oficis ajuden a formar en temes específics

Avancen les obres de remodelació del carrer
Barcelona
En el marc del Projecte de rehabilitació integral del
barri de la Farga de Banyoles, impulsat per l’Ajuntament
de Banyoles i la Generalitat de Catalunya, han començat les obres de reurbanització del carrer Barcelona.
Es tracta d’una obra en un dels carrers més transitats
pels veïns de la Farga, i on està situat el Centre Cívic
Banyoles i diferents establiments comercials del barri.
El cost de l’actuació és d’uns 239.000 ¤ (IVA inclòs).
Es tracta d’una obra que desdoblarà el sanejament, es
passarà d’una claveguera unitària a una xarxa d’aigües
pluvials i una altra per a aigües brutes o residuals.
També, es renovaran els serveis de telefonia, línies
elèctriques i enllumenat. Cal destacar que s’aprofitarà
per canalitzar el tram del rec Major que passa per
sota del pisos del carrer Barcelona, a la cantonada
amb el carrer del Paper.
El projecte s’aplica després d’un procés de participació
ciutadana amb els veïns i associacions del barri. Precisament, una de les decisions fruit de la participació
ciutadana és no perdre places d’aparcament. Així

doncs, l’únic espai sense places d’aparcament i a un
sol nivell és l’espai entre el carrer Girona i el Centre
Cívic per facilitar la circulació de vianants. La resta
del carrer es remodelarà però seguirà els mateixos
criteris que l’actual amb places d’aparcament a cada
costat i una zona de càrrega i descàrrega.

L’Ajuntament lliura els diplomes dels
Tallers d’Ocupació, la Casa d’oficis i els
dispositius per a joves i dones del 2012
L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el regidor del
Programa de Barris, Jordi Bosch Lleó, van lliurar els
diplomes als 10 alumnes del Taller ocupació d’atenció
sociosanitària, als 10 alumnes del Taller ocupació
de noves tecnologies i aplicacions informàtiques en
l’àmbit del treball i als 10 alumnes de la Casa oficis
sobre la protecció del medi ambient i jardineria urbana
sostenible. En referència a la formació del dispositiu
per a dones s’han lliurat els diplomes de la formació
en ajudant de cuina, cambrera d’habitacions, monitor
del lleure i menjador, i manipulació d’aliments. Pel que
fa al dispositiu per a joves s’han lliurat els diplomes
dels cursos d’auxiliar de sala, jardineria, manipulació
d’aliments, de soldadura i manipulació de planxa.

Medi ambient
Creix el nivell de l’Estany de Banyoles
Després de diversos mesos de sequera continuada a
Banyoles, amb les pluges del començament del març
l'Estany de Banyoles va pujar uns 30 centímetres. Van
caure 102 litres per metre quadrat en unes 48 hores.
L’Estany va passar de 17 centímetres per sota de la

cota 0 a més de 10 centímetres per sobre d'aquesta
cota. Els recs anaven molt plens i l'Ajuntament de
Banyoles va obrir la comporta situada al costat del
Club Natació Banyoles i la del costat de l'Oficina de
turisme. De ben segur, una molt bona notícia pels
propers mesos d’estiu.

L’Ajuntament de Banyoles detecta i
repara 34 abocaments irregulars als
recs de la ciutat

Abril del 2013

Els recs de Banyoles tenen trams descoberts i trams
amb construccions a sobre. Fins ara es detectaven
abocamements irregulars als recs de Banyoles, que
precisament es podien observar en els trams descoberts. Des de l’àrea de Medi ambient de l’Ajuntament
de Banyoles ja es va anunciar fa uns mesos que es
volia solucionar aquesta problemàtica.
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Durant l’any 2012 i el 2013 el consistori banyolí ha fet
un seguiment dels abocaments als recs, en un projecte
que encara té continuitat. L’objectiu és detectar-los i
posar-hi remei. Evidentment, els trams més complicats
són els coberts ja que cal un seguiment exhastiu de
cada desguàs. Tanmateix, l’Ajuntament ha rebut totes
les facilitats dels propietaris del habitatges als quals
s’ha demanat fer les oportunes comprovacions. Les
verificacions pel correcte funcionament de les canonades del desguàs, tant d’aigües brutes com netes, és

laboriós ja que s’ha posar tint a totes les canonades
per detectar-ho. Una vegada localitzat l’abocament
al rec, els propietaris dels habitatges i l’Ajuntament
pacten la millor solució per cada cas.
Les actuacions més intenses durant el 2012 i 2013
s’han centrat sobretot en el tram del rec Major entre
el carrer Canat i el carrer Abat Bonitus. En aquest
tram s’han detectat irregularitats de tota mena, tant
connexions incorrectes com canonades deteriorades
pel pas del temps. També, al rec Major, però a l’altura
del barri de la Farga, a la contonada del carrer Barcelona i el carrer Paper, s’ha desviat el rec Major de sota
dels pisos perquè el rec es feia servir de claveguera.
El regidor de Medi ambient, Jordi Bosch Lleó, ha
manifestat que “la problemàtica dels recs és antiga,
coneguda i delicada; però l’equip de govern hi vol
posar remei”. Segons Bosch, “l’objectiu és que els
recs baixin impecables i per aconseguir-ho necessitem
la col·laboració de tots”.

Joventut
Inauguren l’Oficina Jove del Pla de l’Estany
Cal Drac
Aprofitant la visita de la consellera de Benestar Social
i Família, Neus Munté, a Banyoles, el dissabte 9 de
març es va inaugurar l’Oficina Jove del Pla de l’Estany
Cal Drac. De fet, és una variació de l’enfocament de
l’espai jove Cal Drac, situat al parc Pompeu Fabra, de
Banyoles. El nou equipament és el tercer d’aquest tipus
a les comarques gironines i el divuitè a Catalunya.
Forma part del nou model d’equipaments i serveis
per a la joventut que el Departament de Benestar
Social està estenent arreu del país, d’acord amb dues
prioritats: l’emancipació juvenil i la territorialització
dels serveis. A més de la consellera Munté, i de l’al-

calde de Banyoles, Miquel Noguer, van participar a
la inauguració el president del Consell Comarcal del
Pla de l’Estany, Jordi Xargay; el director general de
Joventut, Toni Reig; el regidor de Joventut, Jordi
Congost; la coordinadora territorial de Joventut a
Girona, Anna Prior; i el conseller comarcal de Joventut, Lluís Butinyà.
Les Oficines Joves són els nous equipaments de la
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ). Dins
d’aquesta Xarxa s’intenten integrar i coordinar les
diferents administracions, departaments, institucions,
entitats i agents, que disposen de serveis destinats a
la gent jove. Cada Oficina Jove coordina els serveis
d'informació i assessorament juvenil del seu territori
i és d'abast comarcal. La Oficina Jove del Pla de
l'Estany Cal Drac és fruit d'un conveni a tres bandes
entre l’Ajuntament de Banyoles, la Direcció General
de Joventut i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
Entre d'altres funcions, té la missió de difondre
convocatòries d’ajuts, tràmits i recursos per trobar
feina, cercar habitatge i resoldre els dubtes en salut.
L’horari d’atenció al públic serà els dilluns, dimecres
i divendres de 4 a 8 de la tarda, i els dimarts i dijous
de 9 a 3 del matí.

Del 14 de gener i fins l’1 de febrer es va
obrir l’Aula d’estudi d’hivern 2013

La consellera Munté, l'alcalde Noguer, i el president del Consell
Comarcal del Pla de l'Estany, Jordi Xargay, descobrint el cartell
de l'Oficina Jove. Foto: Pere Duran

L’espai jove Cal Drac estava obert els dilluns, dimecres i divendres de les 4 a les 8 de la tarda, i
els dissabtes i diumenges de les 4 de la tarda a les
10 del vespre. En època d’exàmens Cal Drac era un
lloc idoni per estudiar, fer treballs i utilitzar els seus
recursos i serveis.

Urbanisme
L'Ajuntament de Banyoles acaba les obres
del carrer Nou
El carrer Nou de Banyoles permet la continuació de
la zona de vianants del Barri Vell. Com a millores
incloses en el projecte del carrer Nou es va aprofitar
per habilitar com a zona de vianants la plaça Santa
Maria, davant de l’església de Santa Maria dels Turers.
La reforma de la plaça Santa Maria inclou el mateix
tractament que la resta del Barri Vell amb la millora
dels serveis i el clavegueram, el soterrament de serveis,
i amb un paviment de travertí, provinent de València
com el del carrer Nou.

Abril del 2013

Banyoles presenta al PUOSC la millora
dels carrers Barca, Estany i Vallespirans,
i el carrer dels Valls
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L'Ajuntament de Banyoles va aprovar per ple els projectes que ha presentat a la convocatòria del Pla Únic
d'Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat pel període
2013-2016. Cal destacar que Banyoles ha presentat
al PUOSC l’arranjament dels carrers Barca, Estany i
Vallespirans (l'eix viari entre la plaça de les Rodes i el
carrer de la Sardana), i l'urbanització del carrer dels
Valls. La primera prioritat serà el projecte d'arranjament del carrers Barca, Estany i Vallespirans, i també
dels col·lectors de sanejament i infraestructures de
serveis. Aquests carrers quedaran a un sol nivell i se
suprimiran les voreres. El projecte té un pressupost
de 758.000¤, dels quals 379.000 s’han sol·licitat al
PUOSC per a l'anualitat 2014.
La segona prioritat, prevista per a l'anualitat 2015, és
la millora del carrer dels Valls amb el desdoblament de
les xarxes de sanejament, la renovació de les infraestructures de serveis i un nou paviment a un sol nivell.
El cost total del projecte és de 287.000¤, i l'import
demanat al PUOSC és de 121.000¤. El consistori també
ha sol·licitat una partida per actuacions de reparació,
rehabilitació i millora de diversos equipaments municipals com la Llotja del Tint, el pati de l'escola Baldiri
Reixac i l'edifici annex de l'Ajuntament.
A part d'aquestes inversions, el PUOSC contempla “projectes de despesa corrent” per un valor de 261.000¤,
que es repartiran en 65.000¤ anuals, i que serviran
per fer intervencions diverses a la via pública i a edificis municipals en qüestions d'enllumenat, voreres
o asfaltatge, entre d'altres.

Comença el procés de participació del
POUM de Banyoles
El procés té com a objectiu que la ciutadania pugui fer
aportacions durant la fase inicial en què es marquen
les grans línies del pla i participi d’un procés urbanístic de gran transcendència per al municipi. El procés
consta d’una sèrie d’accions i activitats que perme-

El carrer Nou totalment remodelat

tran que tant les persones com els agents socials i
econòmics de Banyoles puguin consultar, participar
i fer aportacions en l’elaboració del POUM, que ha
de marcar les línies del planejament urbanístic per
als propers anys.
Una enquesta ciutadana, que ja es pot trobar online
al portal web del POUM de Banyoles, diversos fòrums
ciutadans i sessions temàtiques conformaran un
procés que s’allargarà fins a l’aprovació definitiva del
pla. També es va engegar la pàgina web del POUM de
Banyoles, que s’hi pot accedir a l’adreça http://poum.
banyoles.cat o des del lloc web municipal http://www.
banyoles.cat. També s’ha creat un compte de Twitter,
@poumdebanyoles.
Per tal de garantir la participació pública de tots els
àmbits que conformen el municipi, s’han creat 3 òrgans
de participació: una comissió de seguiment per part
dels representants polítics electes amb representació
a l’Ajuntament i els diferents tècnics encarregats de
la redacció del POUM; el fòrum ciutadà, que serà el
principal òrgan de participació, consulta i informació
a la ciutadania en relació a la redacció del nou POUM,
obert a tota la ciutadania però al qual s’hi convidarà de
manera específica als representants dels Consells de

Barri, dels Consells sectorials i de les diverses entitats
existents al municipi; i el fòrum virtual, un àmbit de
participació telemàtica (no presencial) que haurà de
permetre la integració en el procés de totes aquelles
persones que no puguin assistir presencialment a les
reunions del fòrum ciutadà.

3 sessions de participació ciutadana del
POUM
S’han plantejat sessions temàtiques obertes a tothom
on s’han tractat diversos aspectes relacionats amb
l’àmbit d’actuació del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de Banyoles. Així, s’han plantejat

tres sessions de participació per tractar sobre les
activitats econòmiques i serveis als ciutadans, el
medi ambient i la sostenibilitat urbana i, finalment,
el model de desenvolupament urbà i la mobilitat.

Milloren la zona del Puig de la Fontpudosa
En els pressupostos d'aquest any 2013, entre d’altres
inversions, hi ha previstes les obres del Puig de la
Fontpudosa. Els treballs, amb un cost de 170.000¤,
inclouen la renovació dels serveis de les cruïlles, el
reasfaltatge de tots els carrers i l'arranjament de les
escales interiors del barri.

Abril del 2013
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El Carnestoltes 2013 converteix Banyoles
en un territori atacat pels OVNIS
Nova i original edició del Carnestoltes de Banyoles,
organitzat per l’Ajuntament de Banyoles. Després
de diverses aparicions i dubtes entre els banyolins i
banyolines es va confirmar que per aquest Carnestoltes la ciutat de Banyoles va ser atacada per Objectes
voladors no identificats (OVNIS). El Carnestoltes va
incloure la Rua de Versots, la Fes-te Cutre, la Cercavila
interplanetària, la Desfilada de moda universal i la
Rua de nit. Tot el muntatge de les instal·lacions i el
disseny gràfic és obra de Pau Carulla i Roger Guillem.

La programació de Nadal i Reis a Banyoles
va incloure un any més la festa de cap
d’any i la cavalcada
Per aquest cap d’any l’Ajuntament de Banyoles va
repetir la programació d’activitats després de l’èxit
dels quatre últims anys amb les Campanades de
foc a càrrec de les Gàrgoles de Foc i la festa de cap
d’any al pavelló de la Draga amb l’actuació del grup

Enguany el tema del Carnestoltes era la presència d'OVNIS
a Banyoles

de versions La Loca Histeria i DJs Stolen Stars. Per
altra banda, també es va preparar l’Ambaixada reial
situada al claustre del Monestir de Sant Esteve, el
campament de Ses Majestats els Reis d’Orient, la
tradicional cavalcada dels Reis, la XLVIII exposició de
pessebres o els Pastorets de Banyoles, entre d’altres
propostes.

Habitatge
L’Ajuntament de Banyoles aprova diverses
mesures pels afectats per l’hipoteca
El ple de l'Ajuntament de Banyoles va aprovar per
unanimitat impulsar un seguit de mesures de suport
a famílies afectades pels problemes de pagament de
l’hipoteca i per un procés de desnonament. L’Oficina
d'Habitatge es reforçarà per canalitzar totes aquestes
qüestions a través d'una mesa de coordinació amb
participació de diferents sectors implicats.
Per altra banda, l'Ajuntament farà un seguiment dels
processos d'execució hipotecària, i crearà un protocol
d'actuació d'urgència. En aquest sentit, reforçarà la
borsa d'habitatge social, en condicions més assequibles que les de mercat, i s'instarà els directors
d'entitats financeres que operen a Banyoles a evitar

les execucions hipotecàries i que acceptin les dacions
en pagament que siguin justificades.

Banyoles tindrà 6 pisos socials per allotjar
temporalment famílies amb necessitats
urgents
L'Ajuntament de Banyoles ha ampliat el nombre de
pisos de què disposa per a famílies que necessiten
un allotjament temporal com a conseqüència d’una
situació social greu. El consistori disposava fins ara
d'un habitatge de lloguer social però com a conseqüència de la situació de crisi actual s’ha passat a
6 pisos. Víctimes de violència domèstica o persones
desnonades són alguns del casos en el quals aquests
pisos seran de gran ajuda.

Cultura
Els museus de Banyoles superen els 30.000
usuaris el 2012
Durant el 2012 els museus de Banyoles, el Museu
Darder i el Museu Arqueològic, han generat 30.296
usuaris, més de 4.000 usuaris que el 2011. En destaca
l’augment de visitants a les exposicions temporals,
sobretot de “Corbes i superfícies” i “Mart-Terra. Una
anatomia comparada”, arribant a 10.965 persones i
de les activitats pròpies amb 10.281 usuaris.

Abril del 2013

Primera edició de les Píndoles Teatrals
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ció, amb l’Auditori i el Bar, com en el de formació.
En aquest últim apartat, cal destacar que del 18 al
23 de març es va dur a terme una nova edició de la
Setmana de l’Ateneu, enguany dedicada als 100 anys
de la paraula “jazz”. L’Auditori de l’Ateneu presenta
una programació altament atraient amb actuacions
de Pablo Carbonell, Gossos, els cantautors Miquel
Abras i Cesk Freixas, el sempre sorprenent Paul
Fuster, el Quartet Gerhard, o Andrea Motis & Joan
Chamorro Group.

Durant el mes de març del 2013 s’ha impartit la
iniciativa formativa de l’Aula de Teatre de Banyoles
titulada “Píndoles Teatrals. Trio de formació”. Un
dels objectius principals des dels inicis de l’Aula de
Teatre de Banyoles, fundada el setembre de 1995, és
oferir una formació teatral continuada i integral, des
de qualsevol de les vessants de les arts escèniques.
Enguany s’ha dissenyat, per primera vegada i paral·
lelament al funcionament habitual de l’Aula de Teatre
de Banyoles, un programa formatiu per tal de complementar la formació en diferents aspectes teatrals
per a tots els entusiastes de les arts escèniques, ja
siguin professionals o amateurs, a partir de 18 anys.
El curs s’ha estructurat en tres píndoles formatives
diferenciades: coneixement de la veu, el treball físic
de l’actor i l’humor gestual.

L’Ateneu programa cursos per acostar la
música a tota la població

Pablo Carbonell, Gossos, i Miquel Abras i
Cesk Freixas, a l’Ateneu

Es tracta des més de 30 propostes del gener al juliol
del 2013. Es poden veure espectacles de programació
infantil, un cada mes, programats per l’associació la
Xarxa, amb el suport del consistori banyolí. Continua
com a programador el projecte Butaka BNY amb teatre
enfocat a joves de 13 a 18 anys i enguany presentaven
“Impro Show” de la companyia Planeta Impro. Per altra

Marcada per la voluntat de fer arribar a tot tipus de
públic propostes de gran qualitat i originalitat, durant
el primer semestre de l’any a l’Ateneu hi tindran lloc
més de vuitanta activitats amb característiques molt
diferenciades entre si, tant en els apartats d’exhibi-

Aprofundir en aspectes musicals específics com a complement de la formació que donen l’Escola Municipal
de Música de Banyoles (una de les més actives de les
comarques gironines) i el Taller de Música, i acostar la
música a tota la població són els dos objectius dels cursos formatius de l’Ateneu – Centre Municipal d’Estudis
Musicals de Banyoles per aquest semestre. Majors de
60 anys, embarassades, professors de música en llars
d’infants, persones amb discapacitat intel·lectual, tècnics
de so o músics professionals són alguns dels col·lectius
als quals es dirigeixen els vuit cursos programats.

“Temps”, “Pàjaru” i “Litus”, espectacles
destacats de la programació d’arts
escèniques

Els cantautors Cesk Freixas (en primer terme) i Miquel Abras durant l'actuació a l'Auditori de l'Ateneu

Abril del 2013

part d’un programa pilot que a partir del mes de juny
derivarà en una oferta educativa estable que l'Aula de
Teatre de Banyoles oferirà als centres educatius del
Pla de l’Estany. Els escolars banyolins van conèixer
l’equipament, la interpretació i la il·luminació.

Restauren el graner del Parc neolític de
la Draga

Els treballs d’excavació arqueològica realitzats a la vil·la
romana de Vilauba (Camós) aquests darrers anys s’han
centrat en l’excavació del nucli d’hàbitat corresponent a
l’etapa visigoda, datada entre els segle V i VII dC, i s’emmarquen en el conveni de col·laboració vigent d’ençà l’any
2007 entre les institucions copropietàries del jaciment
(els ajuntaments de Banyoles, Camós, Porqueres i el
Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles) i la Diputació
de Girona. L’objectiu d’aquest conveni és garantir el
finançament necessari per al desenvolupament del Pla
Director de Vilauba que, a més de la recerca arqueològica,
contempla altres actuacions encaminades a protegir,
preservar, restaurar i mantenir el conjunt arqueològic i,
també, a la seva museïtzació i millora en la presentació
al públic. L’aplicació d’aquests convenis han suposat una
inversió total de 231.570,36 ¤ repartits en anualitats de
38.595,06 ¤.

Es tracta de la cabana més petita d’aquest poblat reproduït al costat de l’Estany de Banyoles i que recrea
un espai d’emmagatzament de cereals. Les cabanes del
Parc estan construïdes amb fusta, argila i vegetals i, per
tant, requereixen un manteniment continuat. La reforma
més profunda enguany és el graner, on s’ha canviat la
coberta vegetal de balca, les cordes que subjecten la
coberta i els dos pilars principals de roure. Així doncs,
s’ha reforçat tota l’estructura. Però també s’ha reparat
el terra del graner. Tot per tenir-ho a punt per les visites
escolars que ensenyen aquesta extensió de les vitrines
del Museu Arqueològic de Banyoles. La Draga és un
jaciment arqueològic que correspon a un assentament
d’una de les primeres comunitats camperoles del nordest de la Península Ibèrica. Es tracta d’un assentament
localitzat a la vora oriental de l’Estany de Banyoles i
datat entre 5400-5000 aC.

Les noves excavacions de la vil·la romana
de Vilauba han permès aclarir el pas de
l’ocupació romana a la visigoda

Exposició d’Andoni Canela al Museu Darder
Des del 12 de gener i fins el dia 2 de març del 2013 el
Museu Darder va acollir l’exposició temporal del reconegut fotògraf Andoni Canela titulada “Inspirat per
l’Estany”. Durant un any, el fotògraf resident a Banyoles
Andoni Canela i el seu fill, van esmorzar vora l’Estany
de Banyoles i fotografiar allò que la natura els anava
mostrant: pollets de fotja sortint del niu per primera
vegada, escorces d’arbre, mobiliari urbà, neu i glaçades...
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banda, la flamant companyia banyolina Boswèl·lia ha
començat la seva trajectòria amb “L’ofec del passat”
amb la direcció de Joan Solana. Tampoc no hi ha faltat
la dansa amb el 30è aniversari de l’Esbart Dansaire
Fontcoberta. A la sala municipal El Tint continuen les
propostes amb el segon any de programació conjunta
de l’entitat Tint XXI i l’Ajuntament amb la instal·lació
de Daniel Fortià o l’obra de Xavi Lloses, entre d’altres.

Exposició ”PlayStories. Juga i aprèn amb
els clicks” al Museu Darder
El graner del Parc neolític de la Draga després de les millores

Èxit en les visites de l’escola de Can Puig
a la Factoria d’Arts Escèniques
Pràcticament 150 escolar de l’escola de Can Puig van
passar en les tres visites guiades per la Factoria d’Arts
Escèniques de Banyoles. Aquest visites formaven

Aquesta exposició presentava sis diorames amb tot
luxe de detalls de diverses escenes de l'antiguitat
realitzats amb els tradicionals clicks de plàstic. La
creació anava a càrrec de l’associació Aesclicks, una
entitat que ha decidit mantenir viu un dels millors
records de la infantesa de molts banyolins i banyolines.

Esports
Artur Roig, primer a la 19a Mitja Marató
del Pla de l’Estany
Uns 900 esportistes van participar a la 19a edició de
la Mitja Marató del Pla de l'Estany i la 6a Volta Popular
a l'Estany. El primer en creuar l’arribada de la Mitja
Marató va ser Artur Roig (Esports Parra) amb un temps
d’1 hora 11 minuts i 30 segons per davant del favorit
Marcel Zamora. Els dos corredors es van destacar
de la resta de participants des de l'inici i van córrer

junts fins el quilòmetre 9 quan Roig es va distanciar
de Zamora. En categoria femenina es va imposar
Encara Núñez (Club Atlètic Vic) amb un temps de d'1
hora, 32 minuts i 36 segons. En referència als atletes
locals, en categoria masculina el primer va ser Jordi
Rigau, que va acabar 11è a la general, seguit de Joan
Batlle i Pau Reig. En categoria femenina, la primera
local va ser Anna Martínez, tercera a la general, per
davant de Sílvia Busó i Marta Casteis.

El banyolí Pau Castellvell vencedor del
XXIII Duatló de Banyoles

Abril del 2013

L’Ajuntament va organitzar el 17 de març el XXIII Duatló
de Banyoles. La prova, que va començar i acabar 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. Enguany Banyoles va superar el rècord
d’inscrits a la prova a més de 410 participants. El regidor
d’Esports, Jordi Congost, va destacar que en els últims
anys els duatlons i els triatlons s’han popularitzat molt
i que la ciutat de Banyoles ho està notant amb fortes
pujades de les inscripcions.
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fotografies, una exposició, el Torneig de l'Estany, reconeixements als socis, directius, entrenadors, jugadors
i col·laboradors, i un sopar multitudinari a l'estiu.

Gianni Meersman (Omega Pharma), guanya
l’etapa de la “Volta” a Banyoles

Centenari del Club Esportiu Banyoles

El ciclista belga Gianni Meersman (Omega Pharma)
va vèncer la segona etapa de la "Volta" Ciclista a Catalunya, amb inici a Girona i final a la plaça Catalunya
de Banyoles, després de recórrer 160 quilòmetres.
Meersman es mantenia líder de la "Volta" Ciclista a
Catalunya després de guanyar a l’esprint per davant
de Daniele Ratto (Cannondale) i Bret Lancaster (Orica
GreenEdge). Centenars de persones van sortir al
carrer per veure passar durant 4 vegades els ciclistes pel circuit que es va preparar per Banyoles i que
transcorria per la carretera de circumval·lació de
l’Estany, el passeig mossèn Lluís Constans, l'avinguda
Països Catalans i el carrer Llibertat. Un espectacle
que oferien en directe per diferents televisions i que
novament va promocionar Banyoles ja que es podia
veure en directe a 163 estats de tot el món.

Aquest 2013 se celebren els 100 anys de la fundació del
Club Esportiu Banyoles. Va ser un extremeny establert
a la ciutat, Francisco Ballestero, qui va fundar el primer
equip de futbol banyolí de la història, batejat aleshores
com a C.F. Banyoles. Un equip que es va presentar el
15 d'agost de 1913, coincidint amb les nostres Festes
d'Agost. Durant tot l’any 2013 se celebrarà amb un
munt d’activitats programades com ara un DVD amb

Els aficionats van poder veure pels carrers de Banyoles estrelles del ciclisme com ara Alejandro Valverde,
Joaquim "Purito" Rodríguez o Bradley Wiggins, guanyador de l'últim Tour de França. Per altra banda, el
consistori banyolí va planificar una campanya per
informar als ciutadans de les afectacions al trànsit
del pas de la “Volta” per la ciutat.

El banyolí Pau Castellvell (Fasttriatlon Club) va proclamar-se guanyador del Duatló de Banyoles amb un
temps d'1 hora, 56 minuts i 46 segons, amb només
3 segons d'avantatge respecte el segon classificat
Iñaki Baldellou (Fasttriatlon Club). Sonia Julià (C.A.
Igualada) va imposar-se en la cursa femenina amb un
temps de 2 hores i 19 minuts.

Els corredors de la "Volta" passant per l'avinguda Països Catalans
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Gran espectacle de mountain bike a la Copa Catalana de Banyoles
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Carlos Coloma guanya la Copa Catalana
de Banyoles en una gran matinal de
mountain bike
Fidel a la seva cita, Banyoles ha donat el tret de sortida
a una nova temporada de la Copa Catalana BTT Internacional de Mountain Bike, certamen referent que consta
d'un total de cinc curses més. Més de 500 corredors, 160
en la prova elit, i prop de 40 equips van protagonitzar
un gran diumenge de BTT a la ciutat amb els triomfs en
elit de Carlos Coloma i de Sandra Santanyes.

Els corredors van gaudir d'un circuit ideat una vegada
més pel Club Ciclista Banyoles, d'uns set quilòmetres,
amb constants canvis de ritme, al voltant dels quals es
repartien un gran nombre d'aficionats. La carrera elit
masculina va acabar essent molt emocionant ja que,
després de rodar en grup, no es va decidir la prova fins
al final, quan Carlos Coloma, en l'última corba, va atacar
al francès Maxime Marotte.

Telèfons a mà
		
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
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

