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Benvolguts banyolins
i banyolines,
Ja fa un temps que la nostra societat es veu
immersa en un moment complicat i són moltes
les famílies que pateixen la situació de la crisi
econòmica en la que estem endinsats. Malgrat
que els estudis indiquen que Banyoles i la seva
gent van començar a patir els efectes de la crisi
més tard que altres poblacions, són molts els
nostres conciutadans que no s’han lliurat dels
seus efectes.
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Ara bé, com a govern municipal sempre hem
cregut que la nostra obligació era posar en
marxa tots aquells mecanismes que estiguessin
al nostre abast per fomentar una millor qualitat
de vida, i això passa per la creació de llocs de
treball, l’estimulació de l’economia local i la
posada en marxa d’iniciatives locals, una ciutadania preparada per adaptar-se a les noves
circumstàncies i fugir, amb el màxim de celeritat,
de les condicions adverses que ens envolten.
El govern de Banyoles sempre ha apostat per
crear una societat, que lluny de ser subsidiada
i depenent, demostri la fermesa i esforç per

crear un teixit social pròsper i autosuficient.
Per aquest motiu, i malgrat que s’han posat en
marxa iniciatives des de l’àrea d’Acció social i el
Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany
per pal·liar els efectes més devastadors, s’ha
apostat fort per presentar projectes locals ambiciosos que creïn llocs de treball com són els Fons
d’Inversió local de l’estat; cercar subvencions
que permetin generar ocupació amb els agents
cívics o les noves places de treball generades
a partir del Pla de Barris; crear un servei de
formació local que complementi les aptituds
professionals dels treballadors en actiu o que
doti de nous coneixements a aquells que cerquen
feina; estimular el comerç amb iniciatives que
enriqueixin l’economia local i crear l’Observatori
econòmic del Pla de l’Estany, juntament amb
la Cambra de Comerç de Girona, que facilitarà
informació per tal de poder avançar-nos a noves
demandes de la ciutadania i prendre decisions,
entre d’altres.
Estic convençut que si treballem en aquesta
línia, escoltem la ciutadania i creem confiança
en l’empresariat, la societat banyolina avançarà
cap a una situació més pròspera per a tots.
Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles
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Títol

Import

Projecte de salut jove					

3.600,00

Diputació de Girona

Recuperació i rehabilitació del rec Major entre
els carrers Muralla i Torras i Bages				

311.842,84

Ministeri de Política Territorial

Reforç d’un mur de contenció a la Caseta de Fusta		

266.663,55

Ministeri de Política Territorial

Neteja i conservació del bosc de Can Puig			

16.276,08

Ministeri de Política Territorial

Manteniment i conservació de CEIP			

388.168,00

Ministeri de Política Territorial

Millora de l’eficiència energètica en enllumenat públic		

107.093,54

Ministeri de Política Territorial

Desdoblament de les xarxes de sanejament i aigües pluvials
a la carretera de Camós				

160.497,86

Ministeri de Política Territorial

Instal·lació de fibra òptica entre dependències municipals		

199.631,82

Ministeri de Política Territorial

Construcció d’un edifici per a viver d’empreses		

486.785,30

Ministeri de Política Territorial

Elaboració, revisió i implantació de plans de protecció civil

1.125,00 		

Direcció General de Protecció Civil

Escolarització de nens de 0 a 3 anys en situacions
socioeconòmiques desafavorides				

10.770,00

Dept. d’Educació, Generalitat de Catalunya

Xarxa d’entitats de suport a l’emprenedoria i creació d’empreses

1.250,00 		

Diputació de Girona

Inversió en diversos equipaments culturals			

23.000,00

Diputació de Girona

Projecte “Xploit, comunitats d’aprenentatges”			

19.200,00

Diputació de Girona

Projecte “Escenaris Especials” - Aula de Teatre		

3.295,00 		

Diputació de Girona

Fira de Sant Martirià 2009				
1.500,00 		
								

Departament

Dept. d’Agricultura, Alimentació
i Acció Rural, Generalitat de Catalunya

Hisenda
L’Ajuntament de Banyoles aprova un pressupost de 19 milions d’euros
L’Ajuntament de Banyoles ha reduït el pressupost en 4
milions d’euros respecte l’any 2009 amb una retallada de
la majoria de partides. Emmarcat en la crisi econòmica,
el consistori ha aprovat un pressupost per al 2010 de 19
milions d’euros, amb 4,5 milions d’euros per inversions.
Pel que fa a Inversions s’hi ha de sumar 1,5 milions d’euros del Fons Estatal d’Ocupació i Sostenibilitat Local. Els

pressupostos es van aprovar amb els vots a favor dels
grups municipals de CiU, Plataforma Progressista-PSC
i Esquerra. Iniciativa per Catalunya Verds-IB-EPM hi va
votar en contra.
Per al 2010 a Banyoles s’han previst obres com ara la
nova escola bressol de Can Puig, el gimnàs de l’escola
Baldiri Reixac o la urbanització de l’entrada sud de
Banyoles i dels carrers Barcelona i Paper.

Alcaldia
Quera-Vila taller de joieria dóna un obrecartes a l’Ajuntament de Banyoles
A principi d’any, Quera-Vila taller de joieria va lliurar
a l’Ajuntament de Banyoles un obrecartes de plata
de la dècada dels 60. L’obrecartes conté l’escut de la
ciutat a la part superior i va ser entregat a l’alcalde
de Banyoles, Miquel Noguer.
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L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el president
de la Fundació Joan Agustí Reixach, Joan B. Agustí
Alfara, van signar, el passat 5 de gener, un conveni
de col·laboració que farà possible que l’Ajuntament
de Banyoles atorgui beques als infants i joves de la
població en situacions socioeconòmiques desafavorides i que vulguin realitzar activitats extraescolars
i esportives.
La durada del conveni és de tres anys, durant els
quals una comissió, formada per un representant
de cadascuna de les dues institucions, vetllarà pel
seu compliment. La quantitat asignada cada any és
de 9.000€.
La Fundació Joan Agustí Reixach, que va ser creada
pel seu fill i els seus néts com a homenatge a la figura
de l’empresari, té entre altres objectius, ajudar al
futbol base amb la promoció d’infraestructures per
la pràctica i l’aprenentatge d’aquest esport i ajudar
també a la integració social de disminuïts físics, psíquics i sensorials amb la pràctica del futbol.

Joan Agustí Reixach va tenir una llarga vinculació
amb Banyoles on va obrir una ferreteria fa 70 anys
que, avui, continua l’activitat sota la marca Manxa.

La regidora Núria Carreras, diputada al
Parlament de Catalunya
Des del 21 de gener d’enguany, la regidora del
grup municipal del PSC – Plataforma, i regidora
de Cultura de l’Ajuntament de Banyoles, ha estat
proclamada Diputada al Parlament de Catalunya,
en substitució del seu company de partit, José
Antonio Donaire.

Xavier Vila, nou regidor de l’Ajuntament
de Banyoles
Durant el ple del 28 de desembre del 2009 Xavier
Vila va prendre possessió com a regidor del grup
municipal Esquerra Republicana de Catalunya en
substitució de Joan Julià.

El nou regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Xavier Vila. Foto: Ràdio Banyoles
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La Junta local de seguretat repassen les dades policials del 2009

Campanya per prevenir la velocitat
durant el febrer del 2010
Al llarg del mes de febrer es va portar a terme una
campanya de control de velocitat. Durant aquesta
campanya es van controlar 662 vehicles, dels quals
33 vehicles van ser denunciats per superar el màxim
de 50 km/h en via urbana. Per tant, un 4,98% dels
vehicles van ser sancionats per aquesta imprudència.
Es va actuar preferentment al passeig mossèn Lluís
Constans, però també a la ronda Monestir, carrer
Llibertat i avinguda Països Catalans.
Els controls de radar es van fer en llocs molt visibles
i a plena llum del dia, ja que la finalitat de la pròpia
campanya ha estat evitar possibles accidents per
excés de velocitat.

Banyoles registra el 2009 un 16%
menys de faltes i delictes que durant
el 2008
El primer divendres de març, es va reunir la Junta
Local de Seguretat per tal de valorar les dades policials
de 2009, a la que hi van assistir l’alcalde de Banyoles,
Miquel Noguer; el regidor de Governació, Lluís Costabella; el sotsinspector dels Mossos d’Esquadra i cap

de la comissaria del Pla de l’Estany, Albert Mendoza;
l’inspector en cap de la Policia Local de Banyoles,
Gregori Martínez; el sotscap de la comissaria del Pla
de l’Estany, Ismael Bonache, i el sergent de la Policia
Local, Joan Figueras. Les dades evidencien una millora
notable respecte 2008, especialment pel fet de l’augment poblacional que ja ascendeix a 19.000 habitants.
Pel que fa a les dades s’ha passat de 409 delictes el
2008 a 335 el 2009 i per tant han baixat un 18,09%.
Quant a les faltes han baixat de 398 el 2008 a 343
el 2009. Així doncs, el total de faltes i delictes ha
disminuït de les 807 el 2008 a 678 el 2009, un 16%
menys, una dada que va destacar l’alcalde de Banyoles,
Miquel Noguer.
Un dels objectius prioritaris de l’equip de govern de
Banyoles és la seguretat viària. Durant el 2009 es van
practicar 4.219 denúncies, per 4.879 el 2008 i 7.078
el 2007. A la zona blava i verda també han baixat les
infraccions denunciades passant de 5.011 el 2008 a
4.808 el 2009. Tanmateix, han augmentat les sancions
per parlar per telèfon i per no portar el cinturó de seguretat. També han disminuït els vehicles retirats de
la via pública, de 1.123 el 2008 a 886 el 2009.

Urbanisme

Abril del 2010

L’Ajuntament de Banyoles inicia el procés de redacció del futur POUM
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El ple de febrer va aprovar amb el suport de tots els
grups municipals la sol·licitud de col·laboració amb
la Direcció general d’Urbanisme per a l’inici dels treballs de redacció del nou Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM). El planejament vigent és del 1984.
La col·laboració estableix que la Direcció general
d’Urbanisme s’encarregarà de la redacció del POUM,
la memòria descriptiva i justificativa del Pla, l’adaptació cartogràfica, els plànols d’ordenació i l’estudi
sobre els riscos naturals i geològics del territori,
entre d’altres. El consistori banyolí posarà a disposició de la Direcció general el planejament vigent i tota la informació d’interès per a la redacció.
L’Ajuntament també s’ocuparà de la memòria social,
l’estudi d’avaluació ambiental, el catàleg d’elements
a protegir, el catàleg de masies i l’estudi d’inundabilitat de les zones que ho requereixin, entre d’altres.
Tal i com va explicar el regidor d’Urbanisme, Jordi Bosch
Lleó, el repartiment de tasques no vol dir una redacció
separada, sinó una elaboració conjunta entre les dues
administracions. A més, en paral·lel a l’elaboració del
Pla s’implementarà el procés de participació ciutadana.

El planejament de la zona de Sota
Monestir paral·lel al POUM
És la zona entre la riera Canaleta i la ronda Monestir,
sectors NP4, UP8 i UP5, pendent d’urbanitzar des del
Pla general del 1984. L’estudi per redactar l’ambiciós

Avancen les obres de l’entrada sud de Banyoles

i complex projecte l’elabora l’arquitecte Esteve Corominas. Aquest planejament es desenvoluparà de
forma paral·lela al futur Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM) i posteriorment aquest planejament
s’incorporarà al POUM.
L’àrea de Sota Monestir s’entén globalment perquè
és la connexió del centre amb els barris de Can Puig
i Canaleta. Així doncs, tal i com va explicar el regidor
d’Urbanisme, Jordi Bosch Lleó, la visió global permetrà agrupar les zones d’equipaments i solucionar
les problemàtiques de mobilitat a la ciutat. També
s’aplicarà un procés de participació ciutadana i amb
l’ordenació es buscarà un equilibri entre les hortes i
els recs, la zona residencial i els espais on s’ubicaran
els equipaments.

Les obres de l’entrada sud de Banyoles
avancen a bon ritme
La primera fase d’urbanització de l’entrada sud de
Banyoles va començar l’octubre del 2009 i millorarà
el tram de la rotonda de l’Europa de les Nacions fins al
carrer Guerriller Frigola, a l’altura del Poste de Mata.
El projecte consisteix en desplaçar l’eix del vial per
allunyar-lo de les cases. A més, s’hi farà una àrea de
zona verda entre els dos carrils de circulació, es renovarà el ferm i es canviarà la xarxa de clavegueram.
La segona fase comprèn la urbanització des del
carrer Guerriller Frigola fins al límit amb el municipi
de Porqueres.
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Centre d’arts escèniques “La Factoria”

El 2009 és l’any amb el màxim històric
d’inversions a Banyoles amb 9,7 milions
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d’euros d’inversions executades. Cinc obres
s’han finançat gràcies al Fons Estatal
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d’Inversió Local (FEIL)

Arranjament del cementiri municipal

La nau de la brigada i dipòsit de vehicles

Urbanització del carrer Sant Mer
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Espai Jove
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Banyoles es va adherir al Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit

L’Ajuntament de Banyoles edita la Guia
bàsica de suport a les comunitats de
veïns i veïnes
Durant tres anys l’àrea d’Acció Social de l’Ajuntament
de Banyoles ha gestionat, amb la col·laboració del
Pla de Barris, el Projecte de Dinamització de les Comunitats de Propietaris i Veïns del barri de la Farga
de Banyoles. L’objectiu d’aquest projecte és donar
suport a la creació i consolidació de les comunitats de
propietaris amb la finalitat de facilitar la capacitació
necessària per a la corresponsabilitat en l’ús i gestió
de les comunitats.
Fruit d’aquest treball s’ha editat la Guia bàsica de
suport a les comunitats de veïns i veïnes. Un document que pretén ser una eina de suport als veïns i
veïnes per a gestionar cada comunitat amb el màxim
d’autonomia.

A la Guia s’hi pot trobar una explicació del què
significa una comunitat de propietaris, els càrrecs
que la integren, un recull de drets i deures dels
veïns i la documentació necessària en forma de
fitxes model. També, s’hi inclou un llistat d’adreces
i telèfons de serveis i recursos que poden ser d’interès, així com idees i propostes per implicar tots
els veïns en el manteniment dels espais comuns
i en el foment d’una bona convivència des d’una
perspectiva participativa.

Banyoles s’adhereix al Registre de sol·
licitants d’habitatge protegit
Els banyolins i banyolines podran accedir al Registre d’habitatge protegit a través de l’Ajuntament.
Es tracta d’un únic registre a tot Catalunya que
permet als sol·licitants consultar les promocions a
través d’internet.

Via Pública
Agents cívics per fomentar el civisme
Des del començament del novembre dos agents cívics
es desplacen pels diferents barris de Banyoles per
fomentar el civisme, garantir uns usos adequats dels
espais públics i educar sobre alguns comportaments.
Els agents cívics van vestits i identificats clarament

ja que s’han de poder distingir bé per garantir la seva
tasca informativa.
Durant els primers mesos els dos agents cívics han
detectat com a incidència principal el llançament de
papers al terra, i han ajudat en la gestió dels residus

i la no recollida de les defecacions. Els agents cívics
informen els ciutadans que incompleixen aquestes i
altres normes de l’Ordenança reguladora de convivència ciutadana i via pública, i ajuden i donen consells
als nens i nenes en temes de seguretat.
Aquesta iniciativa de l’Ajuntament de Banyoles ha
rebut una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya per la totalitat del projecte en el marc d’un Pla
d’ocupació i tindrà una durada de 6 mesos.
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El desembre del 2007 l’Ajuntament de Banyoles va
posar en marxa el servei de neteja de grafits amb
l’adjudicació per concurs a l’empresa especialitzada
Bisbal Casacuberta. Aquest servei ofereix l’aplicació en l’àmbit de tot el terme municipal, tant per a
espais públics com privats, així com per a la neteja
de la senyalització i del mobiliari urbà. D’aquesta
manera, l’Ajuntament va implementar un servei per
al manteniment dels espais públics, però també és
un servei gratuït per als veïns i veïnes de Banyoles.
Durant el 2009 s’han netejat aproximadament 250
grafits hi ha tingut un cost de 28.000€.

El Pla de Voreres de l’Ajuntament de
Banyoles a ple rendiment
El febrer es va iniciar la remodelació de la vorera del
carrer Figueres, una obra executada per la brigada
municipal, i que ha estat la continuació d’altres portades a terme en mesos anteriors, com ara la vorera de
l’avinguda Països Catalans, des de la plaça Perpinyà
fins al carrer Àngel Guimerà, el carrer mossèn Sala,
i la nova vorera a la carretera de Figueroles.
Malauradament no hi ha vorera amb panots a tots
els carrers, per aquest motiu, des de l’Ajuntament
de Banyoles es vol animar i fomentar que els veïns
de Banyoles que encara no hagin posat panots a la
vorera, ho facin. Cal tenir en compte que l’Ajuntament
facilita gratuïtament els panots de tipus municipal i
llavors el propietari de l’habitatge o terreny contigu
ha d’assumir-ne la col·locació i pavimentació. L’equip
de govern considera que tots els carrers de Banyoles
en un termini curt de temps haurien de tenir vorera,
ja que no tenir-ne provoca molèsties als ciutadans
però també perjudica considerablement els banyolins
i banyolines amb dificultats de mobilitat.

Es porta a terme la supressió de barreres arquitectòniques del carrer Llibertat
a Banyoles
El carril bici de l’Estany, on s’han fet diverses rampes
per a cadires de rodes, la pavimentació del Barri
Vell a un sol nivell o el rebaix en alguns guals són
alguns exemples de millora de l’accessibilitat que
ha implementat el govern de Banyoles durant els
últims mesos. Tanmateix, l’Ajuntament de Banyoles
vol continuar incidint amb noves accions de supressió

El regidor de Via pública, Lluís Costabella, parla amb l’agent cívic

de barreres arquitectòniques, tal i com va anunciar
a final de l’octubre del 2009 l’alcalde de Banyoles,
Miquel Noguer.
La primera setmana de febrer del 2010 es van iniciar
les obres per reduir les barreres arquitectòniques a
les voreres del carrer Llibertat. En total la despesa
en aquest carrer ha estat de 104.000 euros i permet
tenir aquest eix vial de la ciutat adaptat. El projecte
de l’Ajuntament de Banyoles ha rebut una subvenció de l’IMSERSO i la Fundació ONCE, que entre les
dues financen el 50% del cost de la supressió de les
barreres arquitectòniques. L’Ajuntament de Banyoles
paga els 52.000 euros restants.
Tanmateix, la novetat d’aquestes actuacions és el
nou sistema per avisar del pas de vianants a les
persones cegues. A la vorera i a l’altura de cada pas
de vianants s’hi ha col·locat una franja de panots,
homologats per l’ONCE, que estan gravats amb uns
punts rugosos que alerten els invidents que hi ha un
pas de vianants. A Banyoles aquests panots només
s’han col·locat fins ara a la UP9, una nova zona residencial limítrofa amb Mata.

Banyoles afectada pel temporal de neu
Des del mateix dilluns de la nevada dia 8 de març a
la tarda, les màquines van treballar per treure la neu
de la calçada dels carrers de Banyoles. El dimarts al
migdia es podia circular per les vies principals, tot i
que en algun carrer menys transitat es va anar obrint
el pas al llarg de la tarda de dimarts, i es va escampar
sal especialment als carrers on no tocava gaire el
sol. Les actuacions es van portar a terme per ordre
de prioritats i coordinades amb els cossos policials.
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La plaça dels Turers durant la forta nevada

Un dels principals problemes va ser el subministrament elèctric. Agri-energia, que no rebia electricitat
de la xarxa de Fecsa-Endesa, va restaurar el subministrament pels volts de 3/4 de 12 de la nit al 80% o
90% dels clients.

La neu emblanquina la plaça de les Rodes

L’alcalde en roda de premsa va voler agrair la col·
laboració ciudadana i especialment a les diferents
empreses constructores de Banyoles que es van posar
a disposició del consistori amb voluntat d’ajudar i
facilitar maquinària per treure la neu.

Barris
El Pla de Barris de la Farga continua
amb el projecte Treball als barris
El projecte Treball als barris inclou un programa
d’educació dels hàbits mitjançant el lleure, el butlletí
del barri de la Farga, un dispositiu sociolaboral per
a joves amb dificultats d’inserció preparat per a 100
joves i donar ocupació directa a una quinzena de veïns.
Tanmateix, s’incidirà en la formació amb cursos sobre
electricitat, de manteniment bàsic industrial o un taller
d’ocupació sobre geriatria.
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El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha atorgat
per tercera vegada una subvenció pel projecte Treball
als barris. En aquest cas és de gairebé 300.000 euros
i pretén millorar l’ocupabilitat i oferir formació.
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Es posa en marxa el procés participatiu
per decidir com serà la nova plaça de la
Pau de Banyoles

Maqueta de proposta dels nens i nenes del Boli Blau

La plaça de la Pau se situa al bell mig del barri de la
Farga de Banyoles, un dels barris amb el percentatge
de població immigrada més alt de la ciutat i en el qual
s’hi està duent a terme un Pla de Barris. L’objectiu és
millorar la integració urbana i social dels habitants
de la Farga al conjunt de la ciutat, actuant sobre
els processos de regressió urbanística, tot establint
mecanismes urbanístics per integrar el barri al “continum urbà” de la ciutat i evitar el seu aïllament físic
i estimular processos de millora del nivell de vida del
conjunt dels seus habitants.
Una de les actuacions incloses dins el Pla de Barris
de la Farga és la urbanització de la plaça de la Pau.
Aquesta plaça constitueix l’únic espai públic del barri,
i per tant els seus usos s’han de repartir entre les
diverses franges d’edat i interessos de tots els veïns
del barri. És doncs per aquest motiu que es va iniciar
un procés participatiu per tal que fossin les mateixes
persones que en fan ús diàriament les que poguessin
incidir en el futur d’aquesta plaça.

El regidor de Barris, Miquel Vilanova, explica a la premsa
projectes del Pla de Millora del barri de la Farga

El regidor de Barris, Miquel Vilanova, va voler remarcar
el fet que la plaça de la Pau és el rovell de l’ou de la
Farga, i que per tant calia que la seva reforma cobreixi
les necessitats i mancances dels veïns.

Treball
L’Ajuntament de Banyoles inicia la nova
formació continuada per a treballadors i
treballadores
A primers de gener, l’Ajuntament de Banyoles i IDFOUGT van presentar els nous cursos gratuïts per a
treballadors i treballadores que s’ofereixen des de
l’àrea de Promoció econòmica de l’Ajuntament de
Banyoles.
Aquesta formació, que va començar amb dos cursos
a primers d’any, s’acabarà el mes de juliol. En total i al
llarg del semestre s’ofereixen un total de 10 cursos per

a persones en situació d’alta laboral, més del doble
dels 4 cursos oferts l’any anterior. Entre els cursos que
s’ofereixen enguany hi trobem anglès intermedi, excel
avançat, gestió fiscal o prevenció de riscos laborals,
entre altres. Cal destacar que després de l’èxit de
l’any passat es repeteixen els cursos de manipulació
d’aliments i de conducció de carretons.
Tanmateix aquests cursos es complementen amb les
altres activitats formatives com ara la formació per
a tothom, les jornades d’actualitat i els Prepara’t,
monogràfics mensuals per a la recerca de feina.
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3 anys de govern i molta feina feta

Treball en equip

En pocs mesos tindrà lloc el tercer aniversari d’ençà que CiU
va formar govern amb la Plataforma-PSC a la ciutat de Banyoles. Tres anys que han donat molts fruits, que han suposat
l’inici de molts projectes, tant de grossos i ambiciosos com de
més petits i quotidians, i que no menys importants, per aconseguir una ciutat confortable i plena de qualitat de vida.
Al llarg d’aquests temps ja s’han fet realitat la gran majoria
de promeses que es van fer en època electoral. S’estan construïnt noves instal·lacions i equipaments alhora que es fa un
correcte manteniment i modernització de l’actual, com el centre de tecnificació del barri de la Farga, el nou espai jove, la
remodelació del camp de futbol vell, la nova nau de la brigada
municipal, etc. S’està apostant pel comerç i el turisme amb la
creació i promoció de nous esdeveniments, ja siguin mercats
o events esportius, i atractius que fan de la nostra ciutat un
pol d’atracció de visitants. Estem treballant pels nostres barris
i per la nostra gent amb projectes com ara la remodelació de
la plaça de la Pau fruit del diàleg i participació ciutadana, es
potencien els consells de barri, es posen en marxa iniciatives
com els agents cívics o es treballa per la supressió de barreres
arquitectòniques, la potenciació del servei de netja viària o la
millora en la gestió medi ambiental.
Farien falta moltes pàgines per enumerar totes aquelles
accions i projectes portats a terme o iniciats per l’actual govern, però no més important que la feina feta és la voluntat
de treballar, la capacitat de gestionar i de liderar el canvi i la
transformació de la nostra ciutat i la millora del benestar de
cada un dels banyolins.

A principi d’any va fer-se públic l’acceptació per part de la Núria
Carreras del càrrec de Diputada al Parlament de Catalunya. La
Nostra Agrupació va decidir que el millor per afrontar aquesta
situació i continuar treballant pel projecte socialista, des d’aquell
moment en un context més ampli, era repartir-nos les diferents
tasques que teníem encomanades per poder-les assumir correctament.
Durant tot aquest temps hem estat treballant perquè aquest
canvi no produís cap trasbals, ni pel que fa al treball i projectes
engegats ni a la pròpia institució.
La Núria Carreras ha deixat el seu càrrec com a regidora de
l’Ajuntament en el ple del mes de març.
Els membres de l’Agrupació del PSC al Pla de l’Estany estem
molt contents, sabem que treballarà per a tothom i no tenim cap
mena de dubte que això també vol dir per Banyoles i la comarca.
Ens hem de felicitar tots plegats.
Gràcies Núria.
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El tren-tramvia de tothom

Un cop més tenen a les seves mans el butlletí municipal Banyoles Informació. Aquesta revista que mostra als banyolins i
banyolines desenes de fotos del nostre alcalde cada mes. Es té
la sensació, un cop llegida, que malauradament s’aproxima molt
més al paper cuixé que a la informació que al·lega en el seu títol.
Qualsevol ciutadà de Banyoles segur que intenta trobar a la
revista informació local d’interès sobre els plans de futur de
l’Ajuntament i les seves propostes per millorar la ciutat. Almenys nosaltres, l’oposició, sempre la mirem amb molta cura
per tal de saber quina acció de govern es durà a terme. Quina
manera de perdre el temps! Enlloc d’això, hi trobem articles
que no aporten més informació que la que ja ha aparegut als
mitjans de comunicació durant el mes anterior.
Per posar només un exemple ens podem fixar en l’article de
joventut del mes passat. Tenia set línies de text que eren impossibles de llegir perquè no s’havien repassat i no explicaven
res. Tenint en compte que faltaven pocs dies per al trasllat de
l’espai jove no hagués estat molt més interessant informar a la
població d’aquest canvi?
De fet la revista, i la poden llegir tota – de lletra n’hi ha
molt poca – és un bon mirall de l’acció de govern de l’Ajuntament de Banyoles. Molta foto de l’alcalde, poca preocupació
pels serveis a les persones (Educació, Participació, Joventut,...) i sobretot un bon reportatge fotogràfic del Banyolí de
l’Any, que quedi clara la prioritat dels actes importants.
Per cert, i només a nivell d’anècdota, si han anat seguint els
articles del grup s’hauran pogut fixar en com l’article del grup
de CiU sempre respon a la temàtica del nostre. Potser aquest
mes serà l’excepció?

El Pla d’Infraestructures Ferroviàries de Catalunya actualment
aprovat preveia la possibilitat de fer un tramvia de Girona a Olot
passant per Banyoles. Aquesta magnífica oportunitat de futur
va quedar en perill quan el Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany el descartava per econòmicament inviable.
El nostre Grup Municipal va al·legar a aquell Pla Director,
entre altres raons, per aquesta, i ho vam fer amb dades econòmiques i d’ocupació previsible ben argumentades. Vam aconseguir,
a més, que a la nostra defensa del futur tramvia s’hi afegís tot el
Ple Municipal.
Ara, el Pla Territorial de les Comarques Gironines, ens ve a donar la raó, i no solament reconeix que el tramvia Olot-Girona per
Banyoles és viable, sinó que el tram Banyoles-Girona hauria de
ser el prioritari.
Des d’ICV pensem que la ciutadania de Banyoles ha
d’aprofitar el camí obert i mobilitzar-se per tal que el tramvia,
que és el futur de la mobilitat de la nostra ciutat i de la comarca,
acabi esdevenint una realitat.
http://www.iniciativa.cat/plaestany
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Ja es pot comprar amb bosses biodegradables a Banyoles

Noves bosses biodegradables
a Banyoles
El passat 5 de febrer l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer; el president de la Unió de comerciants del Barri
Vell, Joan Frigola; i la regidora de Promoció econòmica
i Turisme, Joana Vilà, van presentar les noves bosses
biodegradables que ha promogut la Unió de comerciants del Barri Vell amb el suport de l’Ajuntament de
Banyoles i de la Generalitat de Catalunya.
La Unió de comerciants del Barri Vell, que agrupa 95
associats, ha volgut substituir les bosses de plàstic per
aquestes bosses biodegradables. És una bossa 100%
biodegradable i compostable fabricada amb fècula de
patata i fins i tot la tinta és biodegradable.
Cal recordar que l’Ajuntament de Banyoles al ple del
juliol del 2008 es va adherir a la campanya “Catalunya lliure de bosses de plàstic”. La proposta tenia
l’objectiu de fomentar l’ús de mecanismes alternatius
al plàstic, i es va aprovar per unanimitat de tots els
grups municipals.

L’Observatori econòmic del Pla
de l’Estany ja està en marxa
El febrer l’alcalde de Banyoles, Miquel Moguer;
el president de la Cambra de Comerç de Girona,
Domènec Espadalé; la regidora de Promoció eco-

nòmica i Turisme, Joana Vilà; i el representant a
Banyoles de la Cambra, Lluís Micaló, van presentar
el Pla d’actuacions conjunt que es desenvoluparà
a Banyoles per donar suport a les empreses i els
comerços. L’objectiu és que puguin afrontar amb
més garanties i recursos les circumstàncies canviants del mercat de treball.
Dins del Pla s’ha programat pel 2010 un taller de
comerç i turisme, l’exposició Arrels empresarials
gironines a la Fira de Sant Martirià, la diagnosi
d’establiments de comerç i turisme, la jornada de
suport al comerç urbà, el programa de promoció
internacional, entre d’altres. A més, el dia 26 de
març es va presentar el Baròmetre de l’Empresa
Familiar. Tanmateix, el més destacat és la iniciació
del l’Observatori econòmic del Pla de l’Estany en el
qual la Cambra de Comerç de Girona cada semestre
facilitarà les dades sobre la comarca. Així doncs,
en aquest primer estudi es pot comprovar com la
recessió econòmica va començar més tard al Pla de
l’Estany comparant-ho amb la resta de les comarques gironines. Per altra banda, l’estudi evidencia
com la construcció és el sector que més aturats ha
creat durant el 2009. En referència a l’Observatori
econòmic del Pla de l’Estany l’alcalde de Banyoles,
Miquel Noguer, va manifestar que és una eina que
ajudarà a prendre decisions.

Abril del 2010

L’Ajuntament i la Cambra de Comerç de Girona van presentar un Pla d’actuacions conjunt
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Promoció Econòmica
Encesa de llums de Nadal
Un any més el primer divendres de desembre l’Ajuntament de Banyoles va encendre els llums de Nadal
guarnint els carrers i places de la capital del Pla de
l’Estany.
Aquest any, tot i continuar guarnit els carrers i places
com s’havia fet en anys anteriors, també se’n van
instal·lar a la plaça Canigó al barri de Mas Palau i la
plaça Pere Plantés i Badosa al barri de Can Puig, sempre seguint el criteri de l’estalvi energètic, utilitzant
únicament llums LED en tots els llums de Nadal de
l’Ajuntament de Banyoles.

II Fira de Nadal i Mostra d’oficis artesans
Els dies 12 i 13 de desembre va tenir lloc a la plaça
Major la segona Fira de Nadal i Mostra d’oficis artesans a Banyoles, una fira al carrer organitzada per
l’Ajuntament de Banyoles amb la col·laboració de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i
el Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany. La Fira de
Nadal va comptar amb unes 45 parades i la Mostra
d’artesans amb 11.
L’objectiu de la Mostra era acostar l’artesania i els
oficis tradicionals al gran públic i, per altra banda,

oferir als artesans una plataforma per donar a conèixer i comercialitzar les seves creacions. El Grup
Gastronòmic va col·laborar cuinant un brou de Nadal
a la plaça Major.
D’altra banda es van programar diferents tallers com
els de decoracions nadalenques reciclades, el taller
“L’arbre dels desitjos” i un taller per confeccionar
fanalets de Nadal tot reciclant.

Més de 40 comerços al Firestoc 2010
El 30 i 31 de gener de 2010 va tenir lloc la 13a edició
de Firestoc, una iniciativa organitzada conjuntament
entre l’Ajuntament de Banyoles i l’ACB, amb la col·
laboració de la Diputació de Girona i de “la Caixa”.
Els visitants van poder gaudir dels productes que
oferien un total de 43 comerciants. A més, disposaven
d’aparcament gratuït, servei de bar, espai de lleure
infantil, i a l’exterior del pavelló, atraccions infantils
per complementar la visita.
En l’edició d’enguany l’Associació de Comerciants
de Banyoles i Pla de l’Estany premiava els visitants
amb butlletes per entrar al sorteig de 6 tiquets de
descompte bescanviables en algun dels restaurants
inscrits a l’Associació.

Comunicació
El Bus de la TDT a Banyoles
Els passats 2, 3 i 12 de desembre un autobús del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç va ser a Banyoles
per informar de la televisió digital terrestre (TDT). És
una acció emmarcada en el Pla de comunicació de
proximitat del Pla nacional de transició a la TDT que
va incloure la visita a diferents ciutats de Catalunya
i de l’Estat espanyol, davant la imminent apagada de
l’emissió analògica.
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Televisió Pla de l’Estany - Porqueres deixa
d’emetre

La Fira de Nadal, la Fira Medieval Fantàstica, el 75è
aniversari del Club Tennis Banyoles, el dinar de Nadal
del Casal de la Gent Gran de Banyoles o la inauguració
de la reforma del carril bici de l’Estany. Aquests són
alguns dels vídeos que ja es poden veure al nou Canal
Banyoles, el canal de reportatges de l’Ajuntament de
Banyoles que es va posar en marxa a primers d’any.
Per accedir al nou Canal Banyoles s’ha d’anar a
l’adreça http://www.youtube.com/canalbanyoles
o clicar al bàner de lloc web de l’Ajuntament de
Banyoles, http://www.banyoles.cat. Regularment
es van penjant vídeos sobre l’actualitat de la ciutat,
sempre en format reportatge i referent a fires, festes,
actes culturals, socials o esportius i actes protocol·
laris. El Canal Banyoles compta amb una mosca que
l’identifica tal i com tenen totes les televisions i amb
un disseny aplicat al fons del canal basat en el blau
i inspirat en l’Estany.
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Des del començament del març el repetidor de
Rocacorba ja no emet senyal analògica. L’encesa
digital a la comarca ha comportat que Televisió
Pla de l’Estany- Porqueres, que va iniciar aquesta
última etapa a l’abril del 2005, deixi d’emetre. La
televisió municipal de Porqueres cobria l’actualitat
de Banyoles mitjançant reportatges i el consistori
banyolí hi ha col·laborat econòmicament durant
els dos últims anys.

L’Ajuntament de Banyoles presenta el nou
Canal Banyoles

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el regidor de Comunicació, Lluís Butinyà, van anunciar la creació del Canal Banyoles

Cultura
La programació d’arts escèniques inclou
el retorn de l’obra PaGAGnini

L’Ajuntament de Banyoles presenta el
Pla de gestió dels museus

S’han programat un total de set espectacles dins de
la programació d’arts escèniques de Banyoles del
gener al març, dels quals dos de teatre professional,
un de teatre independent, un de teatre musical i tres
de teatre familiar. Teatre de qualitat amb obres com
ara “Ulls de bruixa” de Joan Solana o l’obra de teatre
musical “PaGAGnini” de la companyia Yllana en una
de les seves últimes actuacions de la gira que els ha
portat arreu del món.

Aquest pla es va encarregar l’any 2006 i l’ha dissenyat
Alemany consultoria & assessorament. Així doncs, els
resultats esperats són en referència a l’organització
amb un abast comarcal, serveis compartits i estratègia
conjunta. També la millora de l’oferta cultural i natural
amb un desenvolupament conjunt, imatge i material
de promoció, ampliació de l’oferta i potenciació del
destí turístic. Per altra banda, es pretén racionalitzar la
despesa amb estalvi de personal, estalvi de promoció
i utilització de les NTI. Finalment, es busca un model
eficient i sostenible amb una organització satisfeta,
uns turistes satisfets i un població de la comarca satisfeta. A més, el Pla inclou un pla de gestió econòmica
per buscar sinergies i així ajustar els costos dels dos
museus de Banyoles i aconseguir capacitat d’estalvi.
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Qvixote Quartet, Anurekha Ghosh,
Asstrio + 2 i the new Raemon, propostes destacades de l’Ateneu
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El primer trimestre de l’any 2010 l’Ateneu – Centre
Municipal d’Estudis Musicals de Banyoles ha comptat
amb una programació coherent i arriscada que incideix
en gran mesura en la formació. S’han organitzat més
de 50 activitats: onze a l’Ateneu Bar, divuit a l’Auditori,
cinc cursos formatius que s’iniciaran entre el gener i
el febrer, i la Setmana de l’Ateneu dedicada a la relació
existent entre la música i el cos. S’hi troben propostes
com ara la música clàssica, les músiques modernes i
del món, passant per espectacles familiars. La nova
temporada de l’Auditori de l’Ateneu es va inaugurar
el 23 de gener amb el concert de Qvixote Quartet.

Els museus de Banyoles tenen Pla de gestió

El Museu Darder, dins la nova Xarxa de
Museus Locals de Catalunya
El Museu Darder- Espai d’Interpretació de l’Estany és
un dels que s’ha integrat a la nova Xarxa de Museus
Locals de Catalunya. L’objectiu és la coordinació en
matèria museística d’iniciatives conjuntes per aconseguir més efectivitat en la producció cultural i social
dels equipaments. Segons l’acord, el Departament
de Cultura es fa càrrec dels programes d’activitats a

Per altra banda, el Museu Arqueològic Comarcal de
Banyoles s’ha inclòs a la Xarxa de museus i jaciments
arqueològics de Catalunya.

Els museus de Banyoles estrenen lloc
web

Abril del 2010

Un dels objectius principals del projecte conjunt dels
dos museus, el Museu Darder- Espai d’Interpretació
de l’Estany i el Museu Arqueològic, és difondre els
museus de Banyoles i aconseguir que es vegin com a
complementaris i no com a peces aïllades de l’oferta
cultural de Banyoles. Es pot accedir al lloc web a
www.museusdebanyoles.cat o des de la secció de
turisme del lloc web de l’Ajuntament de Banyoles,
www.banyoles.cat. Es pretén unificar la informació
dels dos museus en una sola pàgina web per donar
una imatge conjunta però al mateix temps també era
interessant diferenciar-los, i per tant s’han creat tres
llocs web en un.
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Avançen les obres de rehabilitació de la
Farga d’Aram
Presentació del nou lloc web museusdebanyoles.cat

nivell de promoció del patrimoni, formació del personal
i seguretat, mentre que la Diputació de Girona s’ocupa,
entre d’altres aspectes, de la millora, condicionament
i conservació de les col·leccions i espais.

Els treballs, a càrrec de l’Incasòl, van començar a l’octubre del 2009 i el projecte l’ha redactat l’arquitecte
banyolí Jeroni Moner. Les obres pretenen assegurar
l’estructura de l’edifici i refer la teulada. L’objectiu a
mitjà termini és que l’antiga farga es pugui visitar i
així conèixer com funcionava. La reforma costarà
240.000 euros, la meitat pagats per la Generalitat i
l’altra meitat per l’Ajuntament de Banyoles.

Educació
Banyoles tindrà 10 línies d’educació
primària

Segona trobada d’aules d’acollida de
secundària

Davant la insistència de l’Ajuntament, el Departament d’Educació ha programat una nova línia de
primària a Banyoles. Concretament serà al CEIP
la Draga i sense mòduls. L’objectiu és evitar aules
massificades i tenir ràtios de 24 o 25 alumnes per
classe.

L’IES Pla de l’Estany va acollir el 3 de febrer aquesta
trobada pocs dies després que fessin el mateix les
aules d’acollida de primària de Banyoles. Aquesta
activitat s’emmarca en el Seminari de tutors d’aules d’acollida del Pla de l’Estany i prèviament els
estudiants havien treballat a l’aula l’elaboració de
receptes culinàries típiques de Catalunya i dels seus
països d’origen.

Per altra banda, s’han preinscrit uns 300 alumnes
de secundària a les 10 línies existents. Cal explicar
que les ràtios satisfactòries de secundària són més
elevades que les de primària. El regidor d’Educació,
Jordi Congost, ha valorat positivament aquest procés
ja que després d’implementar un nou model basat en
les adscripcions d’escoles a instituts s’ha aconseguit
igualar les preinscripcions dels tres IES i la tipologia
d’alumnat.

Projecte “Apropa’t a la Biblioteca”
Aquest nou projecte va començar el gener gràcies
als voluntaris, el Pla Educatiu d’Entorn BanyolesPorqueres i la Biblioteca de Banyoles. L’objectiu és
apropar a la Biblioteca de Banyoles alumnes que no
tenen hàbits lectors, amb dificultats o problemes
socials.
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La primera Fira Medieval Fantàstica de Banyoles va reunir molts visitants a Banyoles

Les oficines de turisme de Banyoles registren un total de 51.140 consultes durant
el 2009
Les dues oficines de turisme de Banyoles, la Pesquera i Cal Moliner, de gener a desembre de 2009
van registrar un total de 51.140 sol·licituds, 21.501
consultes més que l’any 2008. L’oficina de turisme de
la Pesquera, situada a l’Estany, ha registrat 36.006
consultes i l’oficina de turisme de Cal Moliner, de la
plaça Major, 15.134.

10%. Seguidament, els visitants estrangers sumen
un 14%, distribuïts en un 12% d’europeus i un 2%
de la resta del món. Els visitants de l’Estat espanyol
representen un 11%.
Les activitats que es poden realitzar al municipi i,
per extensió, a la comarca del Pla de l’Estany són la
principal demanda a les oficines de turisme.

II edició del menú del bacallà per Setmana Santa

Observant les dades es posa de manifest que no hi ha
una tendència creixent de la demanda per èpoques
de temporada alta però, que en altres períodes de
l’any, Banyoles se situa molt per sobre d’altres anys.

Del 26 de març al 5 d’abril els restaurants del Grup
Gastronòmic del Pla de l’Estany han ofert el menú
del bacallà. Hi ha hagut un total de vuit propostes
de menús amb el bacallà com a ingredient principal.

Els principals usuaris dels serveis d’informació turística de Banyoles són els catalans que representen el
75% del total d’usuaris, que es segmenten en un 29%
de públic local de la comarca del Pla de l’Estany i un
46% procedents d’altres zones de Catalunya, destacant els procedents de Barcelona que representen
el 76% dels catalans. Les dades posen de manifest
un important augment del turisme nacional, ja que
les demandes d’informació han crescut per sobre del

Calendari esportiu del 2010
L’àrea de Turisme i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles, juntament amb l’àrea de Turisme
del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, ha editat
el calendari esportiu 2010. Es tracta d’un recull
de 40 esdeveniments esportius que inclouen les
modalitats d’atletisme, natació, rem, piragüisme,
duatló, triatló, pitch and putt, slot, BTT, Horse - ball
i moltes més.
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Banyoles va desbordar pel Carnestoltes

Banyoles desborda pel Carnestoltes 2010
La programació era similar a la del 2009 però enguany
s’ha apostat per una campanya comunicativa divertida
i que buscava la implicació dels banyolins i banyolines. I és que tal i com deia el lema del Carnestoltes
2010, Banyoles desborda. Pel que fa al concurs de
disfresses, després de la votació de 452 persones al
banyoles.cat, van guanyar els Cawboys solitaris amb
un 59.5% del vots.

Èxit de participació per Cap d’any i Reis
A l’Ambaixada reial i durant la cavalcada, en Mussi

va estrenar un nova màquina màgica en forma
de calaix, on els nens i nenes podien deixar-hi les
seves cartes, i aquestes eren enviades a l’instant
directament als Reis. Segons han explicat Ses Majestats els Reis d’Orient van repartir mil tres-cents
quilos de caramels.
Per altra banda, aquest Cap d’any l’Ajuntament
de Banyoles va repetir amb èxit de participació la
programació d’activitats de l’any passat, amb les
Campanades de foc i la Festa de cap d’any al pavelló
de la Draga.

Nens i nenes de Banyoles visiten el campament de Ses Majestats els Reis d’Orient

Joventut
Banyoles estrena el nou Espai Jove
El passat 19 de febrer, l’alcalde de Banyoles, Miquel
Noguer; el primer tinent d’alcalde, Jordi Bosch Lleó,
i el regidor de Joventut i Comunicació, Lluís Butinyà,
van visitar el nou Espai Jove de Banyoles.
L’equipament consta de 400 metres quadrats en dues
plantes de 200 metres quadrats i està situat al parc
Pompeu Fabra i Poch, número 1, al costat del camp de
futbol vell. Així doncs, l’Espai Jove està ubicat en una
zona cèntrica. L’equipament és de propietat municipal,
s’ha finançat gràcies al Fons Estatal d’Inversió Local
(FEIL) i ha costat uns 500.000 euros.

Banyoles té un Espai Jove definitiu que podrà allotjar
les entitats juvenils i les activitats adreçades als joves,
com ara la programació estable i les activitats del Pla-B.
La inauguració es va celebrar el 5 de març amb
un seguit d’activitats organitzades pel Comitè de
Banyolinades.
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A la planta superior hi ha una sala de reunions, el Punt

d’informació juvenil i una sala polivalent. A la planta
soterrània s’hi ha ubicat una altra sala polivalent, els
lavabos, el despatx dels tècnics i dinamitzadors de
joventut, un despatx per entitats juvenils i una sala
per entitats juvenils. A més a més, al punt d’informació
juvenil hi ha 4 ordinadors amb connexió a internet i
tot l’edifici està equipat amb wi-fi.
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L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, el primer tinent d’alcalde, Jordi Bosch Lleó, i el regidor de Comunicació, Lluís Butinyà,
visiten el nou Espai Jove

Medi ambient
Èxit de la prova pilot per foragitar els
gavians amb falcons i àligues sobrevolant
l’abocador de Puigpalter
L’Ajuntament de Banyoles pretén acabar amb les
molèsties que provoquen els gavians des de fa temps
a Banyoles i a tota la comarca. A més, aquestes aus sovintegen l’Estany de Banyoles, on van a beure, defecar
i dormir. Durant l’últim trimestre de l’any 2009 es va
implementar aquest sistema amb l’objectiu d’espantar
els gavians i provar-ne els resultats. Durant aquests

tres mesos de funcionament el nombre de gavians a
l’abocador es va reduir dràsticament, entre un 30% i
un 50% respecte del exemplars del 2008. Tanmateix,
s’ha comprovat que quan no hi ha els falcons i les
àligues, els gavians tornen a l’abocador, ja que són
mesures de caràcter dissuasiu, és a dir, que espanten
els gavians però no els eliminen.
L’operació va costar uns 10.000 euros, subvencionats
en gran part per Dipsalut. Tot i la satisfacció de la me-

sura el cost econòmic planteja dificultats per a la seva
continuïtat. Així doncs, des de l’àrea de Medi Ambient
s’està treballant per poder continuar el projecte en els
períodes amb més gavians gràcies al suport d’alguna
línia de subvenció.

Les llacunes de Can Morgat i els estanyols
de Can Cisó declarats refugi de caça
L’espai es va crear l’any 2006 en el marc del primer
projecte Life per a la recuperació d’ambients aquàtics

i se situava dins d’una àrea on estava permès caçar.
La declaració ha estat promoguda pel Consorci de
l’Estany després d’un llarg procés iniciat l’any 2007.
Segons la resolució, es declaren refugis de fauna
salvatge les finques de Riera Castellar, Can Morgat,
Can Cisó i Cuaranya, situades al terme municipal de
Porqueres. Els propietaris dels terrenys són els ajuntaments de Banyoles i de Porqueres, i l’Obra Social
de Caixa Catalunya.
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El Consorci de Benestar Social del Pla de
l’Estany i la Creu Roja ofereixen ajuda
alimentària als nadons necessitats

Donatiu de 3.000€ per la reconstrucció
i ajuda als damnificats del terratrèmol
d’Haití

El desembre el Consorci de Benestar Social del Pla
de l’Estany, juntament amb la Creu Roja, van posar
en marxa una nova iniciativa encaminada a donar
solucions puntuals a famílies amb situacions de greu
dificultat econòmica. Aquesta nova iniciativa serveix
per donar ajuda a les famílies amb lots d’alimentació
destinats a nadons que tenen edats compreses entre
els 0 i els 18 mesos.

El passat 12 de gener un terratrèmol de 7,3 graus en
l’escala Richter va sacsejar la capital d’Haití, ocasionant la pèrdua de milers de vides humanes i inquantificables pèrdues materials, en una població que ja
estava somergida des de feia temps en una greu crisi
socioeconòmica.
Davant de la catàstrofe, el Fons Català de Cooperació
va posar en marxa una campanya d’emergència, a la
qual s’hi va sumar l’Ajuntament de Banyoles amb un
donatiu de 3.000€.

Es reparteix menjar a les famílies amb problemes econòmics molt greus

Esports
Banyoles escenari del partit d’hanbol
entre el Barça i el Granollers
Els dos equips catalans de la lliga Asobal es van enfrontar a Banyoles el 22 de gener al pavelló de la Draga.
Els dos equips es trobaven preparant la tornada a la
lliga Asobal després d’unes setmanes de descans. El
partit va reunir estrelles de l’handbol com el bielorrús
Siarhei Rutenka, i també Laszlo Nagy, Marco Oneto,
Albert Rocas o Jesper Noddesbo.
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Banyoles rep tres campions del món
de piragüisme

Primer seminari internacional de
tàctica i tècnica esportiva
A final de desembre, el Museu Darder va ser l’escenari
del primer seminari de tècnica i tàctica esportiva
organitzat per la Càtedra d’esport i educació física
(CEEF) de la UdG, amb el suport i col·laboració de
l’Ajuntament de Banyoles. El seminari internacional
estava encaminat a profundir en la tàctica esportiva
i la presa de decisions.

Joan Antoni Samaranch lliura un tapís
de Pequín 2008 a Banyoles
El desembre el president d’Honor del Comitè Olímpic
Internacional, Joan Antoni Samaranch, va entregar
a l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, un tapís
del camp de regates de rem dels Jocs Olímpics de
Pequín 2008.
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El 15 de gener, el regidor d’esports, Jordi Congost, i
el president del Club Natació Banyoles, Àngel Dutras,
van oferir una recepció a tres destacats piragüistes:
el campió del món del 2009 en 1.000m C-2, Erik Leue;
la guanyadora de l’or a les olimpíades del 2008 a Pequín amb el K-4 500m i campiona del món del 2009
amb el K-4 200m, Conny Wassmuth; i el campió del
món juvenil de l’any 2005 en K-4, Sören Schust. Els
piragüistes són de l’equip de Magdeburg (Alemanya).
A l’acte també hi va assistir l’entrenador i medallista

a les olimpíades del 1980 a Moscou amb C1 1000m,
Eckhardt Leue. En acabar l’acte, plegats, van brindar
pel proper Campionat del Món de Piragüisme en la
modalitat de Marató que se celebrarà a Banyoles.

El president d’Honor del Comitè Olímpic Internacional, Joan Antoni Samaranch, i l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, amb el tapís
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El futbolista Andreu Fontàs va rebre un reconeixement pel seu debut a primera divisió
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Aquest obsequi a la ciutat de Banyoles reforça la
vinculació de Joan Antoni Samaranch amb la capital
del Pla de l’Estany i també posiciona una vegada
més la ciutat de Banyoles com a referent del rem.

Banyoles ofereix una recepció a una vintena de piragüistes, triatletes i remadors
d’elit que s’entrenen a l’Estany
El regidor d’Esports, Jordi Congost, i el president del
Club Natació Banyoles, Àngel Dutras, van organitzar una
recepció, a les instal·lacions del Club Natació Banyoles,
per a una vintena de destacats piragüistes i remadors
que es trobaven entrenant a l’Estany de Banyoles.
Concretament es tractava de destacats piragüistes
alemanys com ara Martin Hollstein, or a les Olimpíades
de Pequín 2008 en K2 1.000 metres, o Kostja Stroinski,
medalla de plata al Mundial juvenil de Moscou 2009
en K1.500 metres. També entrenaven a Banyoles triatletes de la Federació Anglesa de Triatló. Així mateix,
van participar a la recepció 2 dels 25 membres de la
Federació Anglesa de Rem Adaptat.

Inauguren la remodelació del Camp
de futbol vell
Més de 500 persones van assistir a la inauguració de
la remodelació del camp de futbol vell que va tenir lloc
el diumenge 21 de febrer. Una inauguració que va anar
a càrrec de l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, el
president de la Federació Espanyola de Futbol, Ángel
María Villar, el president de la Federació Catalana de
Futbol, Jordi Casals; el regidor d’Esports, Jordi Congost,
i el primer tinent d’alcalde de la ciutat, Jordi Bosch
Lleó, entre d’altres autoritats.
El camp de futbol és ara de gespa artificial, un
terreny de joc impecable que facilitarà la formació

esportiva. Les obres han costat uns 700.000 euros,
aportats per la Federació Espanyola, gràcies a l’1%
de les travesses dedicada al futbol no professional
i a través de la Federació Catalana de Futbol; i han
consistit en la instal·lació de gespa artificial, millorar
la xarxa d’aigua, remodelar els vestidors i condicionar
una nova zona d’aparcament. Per complementar-ho
l’Ajuntament de Banyoles ha aportat uns 60.000
euros destinats al mur del carrer Canat, a les grades
i a la caldera.

Acte de reconeixement al futbolista
Andreu Fontàs
El 5 de març, amb la sala d’actes de l’Ajuntament de
Banyoles plena de gom a gom, es va celebrar un acte
institucional de reconeixement al futbolista banyolí,
Andreu Fontàs, pel seu debut a primera divisió amb
el Futbol Club Barcelona. Andreu Fontàs va signar al
llibre d’honor de Banyoles i es va mostrar content i
agraït per l’acte. Fontàs en el seu parlament va destacar “l’orgull de ser de Banyoles”. Per altra banda,
l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va explicar
que l’Andreu Fontàs “a Banyoles és un exemple i
un referent. Una bona persona i un bon company”.

El Centre de tecnificació esportiva de la
Farga, molt avançat
Aquest equipament esportiu també acollirà la
Càtedra d’Educació Física i Esports de la de la
Universitat de Girona i el Consell Esportiu del Pla
de l’Estany. Serà el tercer pavelló de la ciutat i
disposarà d’una pista de 45 per 27 metres, dues
entrades independents, tres despatxos per a entitats, una aula de formació, tres vestidors per a
àrbitres i cinc per a grups, un gimnàs, graderia i un
consultori mèdic. L’equipament està pressupostat
en uns 2 milions d’euros.
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La inauguració de la reforma del Camp de futbol vell va reunir diverses autoritats com ara el president de la Federació Espanyola de Futbol,
Ángel María Villar, i més de 500 persones

I EN EL PROPER NÚMERO…
El nou itinerari llegendari de Banyoles, més activitats culturals i esportives, continuen
les grans obres i també les millores a la via pública…

Telèfons a mà
AJUNTAMENT DE BANYOLES
Oficina d’atenció ciutadana ......................................972 570 050
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 Comarcal ...............................................972 58 32 11
Jutjat de Pau ...........................................................972 57 02 05
La Balca – Centre Educatiu Municipal ....................972 57 35 36
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles ..............972 57 23 61
Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany.......972 57 44 67
Oficina Municipal de Turisme La Pesquera ..............972 58 34 70
Oficina Municipal de Turisme Cal Moliner ................972 57 55 73
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
Unitat d’Escolarització Compartida (UEC).................972 58 07 94

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
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 Recursos 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 Educació infantil ......................972 57 12 97
Educació primària i secundària ...............................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

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

