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Benvolguts banyolins i banyolines,
El turisme és una de les oportunitats per
millorar l’economia local de Banyoles. Des
de l’equip de govern estem treballant per
atraure turistes i que allarguin cada vegada més la seva estada. A Banyoles estem
oberts a tothom que ens vulgui visitar,
però sobretot apostem per un turisme
familiar i esportiu.

Edita:
Ajuntament de Banyoles
Realitza:
Masgrau-Yani, SL
Impressió:
Graficolor Banyoles
Dip. Legal:
GI-477-2008
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Diputació de Girona

Algunes de les accions ja estan donant
uns bons resultats, com ara la barca Tirona, que en el seu primer any ha portat
22.000 turistes a fer la volta a l’Estany. A
més, per complementar l’oferta, aquest
estiu l’Ajuntament ha instal·lat un quioscbar al parc de la Draga i ha renovat els
Banys Vells. El projecte Banyoles té QR,
el web http://turismeiesport.cat, el vídeo
de promoció turística, i un llarg etcètera,

són altres accions de l’Ajuntament durant
els darrers mesos.
Estem aconseguint ser un referent esportiu, sobretot en esports com ara el rem, el
piragüisme o el triatló. Només en els últims
mesos hem acollit la Copa d’Europa Prèmium
de Triatló o el Campionat d’Espanya de rem
en categories inferiors, entre moltes altres
proves, que han acostat milers de persones
a Banyoles.
Però l’Ajuntament no treballa en solitari
en aquesta línia, ja que moltes iniciatives
privades i entitats també estan fent créixer
la ciutat com a destinació turística.
Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles

Subvencions
Títol

Import

Institució

10è Festival de la veu (a)phònica		

31.000 ¤

Diputació de Girona

Facilitar l'accés a les noves tecnologies

9.644 ¤

Diputació de Girona

Projecte Fem companyia		

3.600 ¤

Diputació de Girona

Activitats esportives		

9.625 ¤

Diputació de Girona

Copa del Món de Triatló 2012		

40.000 ¤

Consell Català de l'Esport

Oficina jove del Pla de l'Estany 		

15.000 ¤

Generalitat de Catalunya

Copa d'Europa Premium de Triatló 2013		

10.000 ¤

Diputació de Girona

Projecte de Protecció, vigilància, salvament
i socorrisme a la Caseta de Fusta 2013		

4.000 ¤
80.000 ¤

Diputació de Girona

Exposició fotogràfica Estany màgic		

1.000 ¤

Diputació de Girona

Formació d'adults		

3.800 ¤

Diputació de Girona

Xarxa de serveis locals de promoció econòmica		

3.000 ¤

Diputació de Girona

Arranjament del sanejament i serveis d'un tram de la plaça Santa Maria
i millora de l'enllumenat de les places Miquel Boix i Servites

50.000 ¤

Diputació de Girona

Servei públic de neteja viària		

119.884 ¤

Diputació de Girona

Despeses culturals		

29.979 ¤

Diputació de Girona

Gestió del risc de les sorreres infantils		

504 ¤

DIPSALUT

5.500 ¤

DIPSALUT

1.152 ¤

DIPSALUT
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Arranjament del carril bici al passeig mossèn Constans
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DIPSALUT

Gestió i control d'instal·lacions d'alt risc per a la transmissió de legionel·losi
Gestió i control d'instal·lacions de baix risc per a la transmissió
de legionel·losi
Suport a esportistes individuals
Projecte de dinamització de la destinació turística esportiva
Projecte de dinamització dels serveis turístics municipals
Conveni 2013-2015 per a les actuacions a la Vil·la Romana de Vilauba

2.990 ¤

Diputació de Girona

1.500 ¤

Patronat de Turisme Costa Brava/Girona

177.390 ¤
57.892 ¤

FEDER
Diputació de Girona

Alcaldia
El ple aprova per unanimitat una moció
institucional sobre la sobirania fiscal de
Catalunya
Es va acordar manifestar la voluntat de l’Ajuntament
d’exercir la seva sobirania fiscal. A més, d’iniciar,
coordinadament amb la Generalitat de Catalunya,
els mecanismes necessaris per tal de procedir al
pagament de l’Impost sobre la renda a les persones
físiques (IRPF) i l’Impost sobre el valor afegit (IVA)
del consistori a l’Agència Tributària de Catalunya en
els propers mesos, quan legalment sigui possible. La
moció es va aprovar a la sessió plenària ordinària de
l’Ajuntament de Banyoles del juliol del 2013.

La responsable dels projectes de
Banyoles Solidària a Segundo Montes,
Lelín Ventura, visita l’Ajuntament
Banyoles Solidària és una ONG que actua a la comunitat de Segundo Montes, a El Salvador, amb la col·la-

boració de l’Ajuntament de Banyoles. A la recepció hi
van participar l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer; la
regidora de Salut i Benestar social, Nani Ribas; i Josep
Callís, un dels responsables de Banyoles Solidària.

Agost del 2013
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El crani va causar una gran expectació durant la roda de premsa

Una datació radiocarbònica confirma que un
crani del Museu Arqueològic de Banyoles
trobat a les coves de Serinyà és la resta
d'humà modern més antiga de Catalunya
Les conclusions d’un estudi publicat per un equip
d’arqueòlegs i prehistoriadors de la Universitat de
Girona al Journal of Human Evolution, una prestigiosa
revista científica internacional, detalla la identificació
d’un crani del Museu Arqueològic de Banyoles trobat
l’any 1972 a les coves de Serinyà com la resta d'humà
modern (Homo sapiens) més antiga de Catalunya i
una de les més antigues de la Península Ibèrica. Les
altres restes humanes que es coneixen són d'altres
espècies més antigues.
El fòssil prové de la cova Mollet III i consisteix en una
volta cranial pertanyent a un individu adult i possiblement del sexe femení. La resta ha estat datada
directament per radiocarboni amb el mètode AMS al
laboratori de Gröningen (Holanda) i ha proporcionat
una antiguitat d’uns 22.000 anys.
Aquesta resta no és el resultat d’una descoberta
durant una excavació actual, sinó que fou treta a la
llum l’any 1972 pel doctor Josep Maria Corominas. La
resta humana va quedar desada i conservada durant
38 anys als magatzems del Museu Arqueològic de
Banyoles, que té la custòdia de tots els materials
arqueològics que apareixen a la comarca del Pla de
l’Estany.

L’Ajuntament firma els convenis amb les
entitats de la ciutat i manté les quantitats
Són convenis amb les entitats culturals, d’ensenyament, de joventut, de benestar social, de promoció
econòmica, de festes i esportives. L’Ajuntament de
Banyoles ha demostrat una vegada més el suport a
les entitats de la ciutat amb uns convenis que els hi
aporten uns 360.000 euros, la mateixa quantitat del
2012. Els imports més importants són per les entitats
de festes, amb un total de 98.000 euros, i d’esports,
amb 102.000 euros.
L’alcalde de Banyoles Miquel Noguer, ha destacat
la gran feina de les entitats i el manteniment de la
quantitat econòmica dels convenis amb les entitats.
A més, Noguer ha manifestat que “les entitats ajuden
d’una manera molt important a que la ciutat funcioni”.
Per exemple, en l’àmbit cultural, el consistori ha firmat
els 11 convenis amb el Taller de Música de Banyoles,
la Coral Veus de l’Estany, Tambors de la Draga, els
Amics dels Museus de Banyoles, el Centre d’Estudis
Comarcals, l’Associació per la promoció de l’espectacle
infantil i juvenil La Xarxa, el Centre Excursionista de
Banyoles, Joventuts Musicals de Banyoles, Projecte
Butaka BNY, la llibreria l’Altell i TINT XXI. Però són
moltes més les entitats, de diferents sectors, que han
firmat el conveni amb el consistori.

Agost del 2013

Els jugadors del CE Banyoles que han tornat l'equip a primera catalana
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L’Ajuntament rep el Club Esportiu Banyoles,
campió de segona catalana de futbol
Amb la victòria per 6 a 0 a l’Estadi municipal Miquel
Coromina i Moretó contra el Palafrugell, el Club Esportiu Banyoles va certificar el campionat de lliga de
segona catalana i l’ascens directe a primera catalana
de futbol. L’equip, dirigit per l’entrenador banyolí
Marc Matamala i presidit per Jordi Omedes, va ser
rebut el 6 de juny a la sala d’actes de l’Ajuntament
de Banyoles, en un acte presidit per l’alcalde, Miquel
Noguer. I és que el Banyoles puja durant l’any del seu
centenari, un fet que dóna encara més valor a l’ascens
del primer equip. L’acte va incloure un emocionant
vídeo de la celebració de l’ascens, la signatura al llibre
d’honor i parlaments.

El sènior femení del Bencriada Banyoles amb el títol de campiones

El Club Esportiu Banyoles rebrà la Medalla
d’Or de la ciutat de Banyoles en motiu del
seu centenari
Així ho va aprovar el ple municipal, per unanimitat,
com a reconeixement al primer club esportiu banyolí
que compleix 100 anys i per la seva tasca a la ciutat.
En el pròxims mesos s’anunciarà el dia de l’acte.

L’Ajuntament rep el sènior femení del
Bencriada Banyoles, campiones de primera
catalana de bàsquet
El 17 de juny del 2013 l’Ajuntament de Banyoles va
rebre les jugadores del sènior femení del Bencriada
Banyoles en un acte presidit per l’alcalde de Banyoles,
Miquel Noguer. En una sala d’actes de l’Ajuntament

plena de gom a gom les jugadores van oferir el títol a
la ciutat i van firmar al llibre d’honor. I és que l'equip
sènior femení del Bencriada Banyoles va aconseguir
el títol de lliga a primera catalana de bàsquet en guanyar a la final davant el CB Lleida, 49 a 53. A més, les
jugadores del Club Bàsquet Banyoles han aconseguit
l'ascens a Copa Catalunya.
Per altra banda, l’infantil femení i el preinfantil femení
del Club Bàsquet Banyoles han quedat tots dos segons
del Campionat territorial de Girona del nivell A.

Banys Vells de Banyoles, imatge renovada

Els Banys Vells ofereix un servei de bar de pinxos i
tapes acompanyat d’amanides, entrepans i pizzes. A
més de begudes, combinats, pastissets... I una novetat molt propícia per aquests dies calorosos d’estiu:
amb una consumició tothom qui ho vulgui es podrà
banyar a l’Estany.

Agost del 2013

Els Banys Vells de Banyoles, situats a tocar l’Estany,
al passeig Lluís Marià Vidal, presenten una imatge
totalment renovada i més adient d’un espai privilegiat
al costat de l’emblema de Banyoles, l’Estany. Concre-

tament s’ha fet una repintada de tots els Banys Vells i
s’han repassat tots els materials de fusta. També, s’ha
millorat la instal·lació elèctrica i d’il·luminació, s’han
reformat les passarel·les, s’ha repassat la coberta,
entre d’altres petites actuacions. Tothom que s’hi
acosti veurà la renovació ja que la façana presenta
un aspecte també totalment millorat. Un altre fet
destacable és que es podrà accedir al lavabo des de
fora al passeig donant servei a tots els que estiguin
gaudint de l’Estany de Banyoles.
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Els Banys Vells de bon matí, abans de rebre tots els visitants

Via pública
Campanya per fomentar el civisme a
Banyoles, especialment als parcs infantils
Segons els informes dels agents cívics de Banyoles les
dues màximes preocupacions de civisme a la ciutat
són els papers al terra i les defecacions de gossos.
Precisament en aquest sentit, la nova entitat Petits
Trols i l’Ajuntament de Banyoles han iniciat una campanya de sensibilització per, entre d’altres objectius,
evitar les defecacions dels gossos als parcs infantils.
De fet, els gossos tenen prohibida l’entrada als parcs
infantils i tampoc no poden anar deslligats pel carrer.

Tanmateix, encara hi ha propietaris de gossos que els
deixen deslligats, entren als parcs infantils i hi defequen. Per evitar aquestes situacions s’han dissenyat
uns cartells que s’han col·locat als parcs infantils.

La nova màquina escombradora de la
via pública de Banyoles abasta 5 metres
d’amplada
Una escombradora molt més gran i ràpida que substitueix l'antiga que passarà a ser l'escombradora de
reserva o per netejar espais més reduïts. La nova

El passat dia 1 de maig del 2013 va entrar en vigor el
nou servei de neteja viària del municipi de Banyoles.
La principal novetat d'aquest nou servei és l'adquisició
d'aquesta nova màquina model RAVO 540 EURO 5. El
cost és de 162.000 ¤ (més IVA), que paga la concessionària de la neteja, Tractaments i serveis ambientals
Vila SL, i serà amortitzat en 8 anys.
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L’Ajuntament fa petites millores de
reasfaltatge
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La nova màquina escombradora i el conductor, amb el regidor
de Via pública i Mobilitat, Lluís Costabella

El consistori banyolí continua aplicant l’objectiu de
millorar l’asfaltatge dels carrers de la ciutat emmarcat
en el Pla de reasfaltatge d’aquest 2013. S’han reasfaltat trams del carrer Pere Alsius, del carrer Salvador
Espriu, i petits trams en més d’una dotzena de carrers.
En total l’Ajuntament ha invertit uns 25.000 euros.
El regidor de Via pública i Mobilitat, Lluís Costabella,
ha explicat que "cada any destinem recursos a la
millora de l’asfalt i en general per cuidar al màxim
la via pública, que continua essent una prioritat de
l’equip de govern".

L’Ajuntament condiciona les voreres de
7 carrers de la zona del Pla de l’Ametller
màquina permet velocitats de desplaçament de 40
quilòmetres per hora i de treball de 20 quilòmetres
per hora. Està equipada amb 3 raspalls, un sistema
d'aspiració de fins a 2,5 quilos i una capacitat del
dipòsit de 5 m3, un aspecte a destacar ja que permet
recollir molts més residus sense necessitat d'anar a
buidar a l'abocador. El motor compleix amb la nova
normativa d'emissions EURO 5.

Tram reasfaltat del carrer Pere Alsius

Una bona part de la zona del Pla de l’Ametller tenia
entre la vorera i la calçada un espai per a escocell
d’aproximadament vuitanta centímetres. Era un espai pensat perquè la vorera no fos tota de panots, i
planejada en el moment de fer la urbanització dels
carrers. Tanmateix, aquest sistema no agradava als
veïns, ni a l’Ajuntament de Banyoles i per aquest motiu
s’hi han col·locat panots per acabar tota la vorera

amb panots. Concretament s’ha actuat en trams dels
carrers Remei, Jacint Masgrau Butinyà, Ramon Mata
i Coll, Maria Domènech i Perich, Francesc Figueras de
Ameller, Pare Butinyà i Joaquim Hostench. L’obra ha
anat a càrrec de la Brigada Municipal.

Jardí del repòs al cementiri

Agost del 2013

El cementiri municipal de Banyoles, situat a la carretera
de Figueres, disposa per primera vegada d'un Jardí
del repòs. Es tracta d’un espai on les persones que
ho desitgin podran dipositar les cendres dels difunts
en una piràmide comunitària. El cementiri també
disposa de columbaris per a usos individuals o familiars. El condicionament del Jardí del repòs ha estat
una obra dins la concessió administrativa a AUFUCE
SL, que és l’empresa encarregada del manteniment
del cementiri. A la part del darrere de la piràmide de
ferro hi ha un espai amb plataformes per posar flors
i, si cal, plaques amb els noms dels difunts.
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El Jardí del repòs és a la part alta del cementiri de Banyoles

Habitatge
Editen 4.000 tríptics per informar als
afectats pels deutes en matèria d’habitatge
La Taula de coordinació pel dret a l’habitatge de
Banyoles i comarca s’ha constituït aquest 2013
davant la greu problemàtica que pateixen alguns
ciutadans de Banyoles i del Pla de l’Estany per fer
front a deutes en matèria d’habitatge, principalment
per crèdits hipotecaris, i que pot tenir com a conseqüència desnonaments i processos de deteriorament
de les condicions de vida de les persones i famílies
afectades, entre d’altres. La Taula està formada
per l’Ajuntament de Banyoles (Oficina d’Habitatge), el Consell Comarcal del Pla de l’Estany (àrea
de Benestar Social), la Plataforma d’afectats per
la hipoteca de Banyoles, Càritas, Creu Roja Pla de
l’Estany, Orientació Jurídica de Banyoles, Jutjat de
Pau de Banyoles, grups polítics…

Per als afectats pels deutes en matèria d’habitatge,
en el tríptic es detalla "qui em pot informar?, si no
tinc ingressos, qui em pot ajudar?, això és massa per
mi, qui em dóna un cop de mà?, qui em pot acompanyar en les negociacions amb els bancs? i mentre…
on puc viure?".

L’Ajuntament organitza una xerrada
sobre els desnonaments amb el conegut
magistrat José María Fernández Seijo
El magistrat del jutjat mercantil número 3 de Barcelona,
José María Fernández Seijo, va oferir el 18 de juny a
l’Auditori de l’Ateneu la xerrada titulada "Problemàtica
judicial dels desnonaments". Fernández Seijo va parlar
sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea en la qual es declarava que el sistema espanyol
d’execucions hipotecàries era contrari a la normativa
europea de tutela dels consumidors.

El magistrat José María Fernández Seijo i el regidor d'Urbanisme, Miquel Vilanova, durant la xerrada

Agost del 2013

Promoció econòmica i turisme
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La barca Tirona, a més de turistes, va acollir un concert de l'(a)phònica, La Troba Kung-Fú

La barca Tirona porta més de 22.000
turistes a fer la volta a l’Estany de Banyoles
en el primers 11 mesos de funcionament
Des de la posada en funcionament del dia 14 d’agost
del 2012 la barca Tirona ja ha portat a fer la volta a
l’Estany a 22.446 turistes, segons les dades de mitjan
juliol de 2013. Durant aquests mesos ha destacat l’ús
per part de les escoles, gent gran amb l’IMSERSO, però
el públic majoritari és el familiar. El punt de sortida i
d’arribada de la Tirona és l’Oficina de Turisme de Banyoles i els horaris de sortida són cada hora de les 10
del matí a les 7 de la tarda. El preu és de 7 euros, amb
diferents descomptes que cal consultar a la guixeta.

618 lloguers a turistes de les barques de
rem de l’Estany
Des del 19 d’octubre del 2012 es van tornar a posar
en funcionament les barques de rem a l’Estany de
Banyoles. Són un total de 8 barques i són de color
blanc i blau. Segons dades de mitjan de juliol del 2013
s’han llogat les barques de rem en 618 ocasions per
part de turistes procedents de França, Anglaterra,
Holanda, Alemanya… Les barques de rem formen part
de la mateixa concessió administrativa de la barca
Tirona. Tothom que ho desitgi pot llogar les barques
de rem a l’Oficina de Turisme de Banyoles per 5 euros
per persona i hora. A la barca hi caben 4 persones.

El Banyoles té QR presenta novetats com
ara allotjaments i restaurants
L’any passat es va posar en funcionament el projecte
Banyoles té QR amb la voluntat de proporcionar als
visitants, informació pràctica dels principals elements
patrimonials de la ciutat. A banda dels tòtems amb
la incorporació dels codis QR, es va crear un web
que explicava el projecte (www.banyolesteqr.com).
Precisament, s’han ampliat continguts d’aquest web
amb allotjaments de Banyoles, restaurants, informació
meteorològica, la ubicació dels punts d’informació
digital, perquè el visitant hi pugui fer la visita, o fulletons d’informació. Per tant, el sistema del Banyoles
té QR, a més de funcionar amb els codis QR, s’usa
com a web independent tant per a ordinadors com
per a dispositius mòbils.

Banyoles té un nou mapa de carrers de
la ciutat, i dos nous fulletons turístics
El mapa de carrers que l’Ajuntament de Banyoles
tenia fins ara, era de format gran i poc manejable,
i amb aquest nou format segueix la mateixa línia i
imatge que la del mapa turístic. També s’ha editat el
nou fulletó de fauna i flora de l’Estany de Banyoles,
que permet contextualitzar i explicar els temes més
importants relacionats amb la conca lacustre i la
fauna i flora que hi habita. Finalment, el consistori
banyolí ha presentat el nou fulletó de la ruta dels recs.

Curs de formació de restauració
sense gluten
L’Ajuntament de Banyoles va organitzar, juntament amb
l’Associació de Celíacs de Catalunya, el curs de formació
"Restauració sense gluten" adreçat als restaurants de
Banyoles. Amb aquesta formació i després d’un examen
teòric, l’Associació de Celíacs de Catalunya emet un certificat per haver assolit amb èxit la formació i d’aquesta
manera disposar dels coneixements necessaris per evitar
la contaminació creuada, així com poder reconèixer els
aliments amb i sense gluten.
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Nou quiosc-bar a la zona de pícnic
de la Draga
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Aquest estiu s’ha estrenat aquest nou quiosc-bar que
també ofereix els seus serveis a la Caseta de Fusta
mitjançant un carretó. A més, proporciona informació
turística als visitants. La concessió administrativa
comporta el manteniment de l'espai, la neteja dels
lavabos i de les papereres del parc de la Draga.

Banyoles estrena vídeo de promoció
turística
Es pot veure al Canal Banyoles, canal de vídeos del
Youtube de l’Ajuntament de Banyoles. Aquest vídeo
promocional de Banyoles, de 4 minuts de durada,
és fruit del treball en xarxa entre el consistori i un
centenar de voluntaris. El guió del vídeo promocional
té en compte el principal tipus de turisme que visita
la ciutat, el turisme familiar. El fil argumental del
vídeo explica les experiències viscudes d’una família

formada per persones de diferents edats que passa
les vacances a Banyoles. El vídeo està amenitzat
per la rumba amb aires de reagee i rock del grup de
música d’Espinavessa UNA DE DOS, que ha creat un
tema amb una lletra escrita especialment pel vídeo
i per parlar de l'Estany, del Barri Vell…

IX Juny Gastronòmic del Pla de l’Estany
De l’1 de juny i fins el dia 1 de juliol del 2013 la bona
gastronomia va ser encara més visible al Pla de l’Estany amb el IX Juny Gastronòmic organitzat pel Grup
Gastronòmic del Pla de l’Estany i amb el suport de
l’Ajuntament de Banyoles, entre d’altres. Es podien
degustar menús amb una important presència de les
flors als restaurants participants, dels quals només
un era de Banyoles, el restaurant la Cisterna. També,
van repetir propostes exitoses com ara el VIII Tast de
vins i formatges.

Primer curs d’especialització de la
Universitat de Girona que s’imparteix
a Banyoles
Entre l’extensa formació que ofereix l’Ajuntament
de Banyoles enguany s’hi ha afegit el primer curs
d’especialització de la Universitat de Girona (UdG). Es
va tractar del curs d’especialització titulat "Sistemes
de qualitat en l’àmbit turístic i comercial" organitzat
per l’Ajuntament de Banyoles i l’Escola de negocis
universitària de la Fundació de la UdG. El curs es va
impartir des del maig fins al juliol.

La regidora de Comerç, Consum, Turisme, Fires i Promoció econòmica, Joana Vilà, presentant el vídeo de promoció turística de Banyoles

Mobilitat
Primer punt de recàrrega de vehicles
elèctrics a la ciutat
Està situat a la via pública, concretament a la cruïlla
entre el carrer Josep Maria Bohigas i el carrer Servites. El punt pot recarregar a dos vehicles al mateix
temps. Està disponible per a qualsevol persona que
disposi d’un vehicle elèctric pur o híbrid amb possibilitat d’endollar-se i que prèviament sol·liciti l’alta
com a usuari de vehicle elèctric a l’Oficina d’atenció
ciutadana de l’Ajuntament.

Agost del 2013

El servei començarà de manera gratuïta i només a la
màquina 109, que és l’única preparada per a recàrrega
i en la qual hi haurà programats els passos a seguir
per part de l’usuari. Tanmateix, l’usuari haurà de
pagar un tiquet de zona blava, ja que es tracta d’un
aparcament amb un servei associat.

Nou aparcament per l’autobús escolar a
l’escola Pla de l’Ametller
El transport escolar del Pla de l’Ametller ha millorat
gràcies la nova parada de l’escola situada al carrer
Rosa Pujol, a l’altura del pavelló de l’escola, i que ha
incorporat un queixal a la vorera per a 3 autocars.
Abans es parava al mateix lloc, però l’autobús dificultava el pas de la resta de vehicles. A més, s’ha
aprofitat per ampliar la vorera de panots d’aquest
tram del carrer Rosa Pujol.
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El punt de recàrrega de vehicles del costat de la façana
posterior del Museu Darder de Banyoles

Comunicació
Rècord de visualitzacions al Canal Banyoles
El vídeo de promoció turística de Banyoles que es
difon pel Canal Banyoles, el canal de vídeos del Youtube de l’Ajuntament de Banyoles, ja havia superat,
segons dades d'aquest agost, les 6.800 visites. En
aquest sentit, cal destacar la seva difusió gràcies a les
xarxes socials. El vídeo ha batut el rècord de visites
del Canal Banyoles en els seus tres anys i mig de vida.
Durant aquests anys el Canal Banyoles ha ofert vídeos
de moltes activitats socials, culturals i esportives de
la ciutat. Podeu accedir ràpidament al Canal Banyoles a partir del lloc web municipal banyoles.cat, on
trobareu, a més, tota la informació sobre la ciutat.

Precisament, tot aquest dinamisme del banyoles.cat
ajuden a tenir un excel·lent posicionament del lloc web
oficial de l'Ajuntament en les cerques de Banyoles a
Google i altres cercadors.

No et perdis el Canal Banyoles al banyoles.cat

Agost del 2013

Medi ambient
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Una de les tortugues d’estany alliberades aquest 2013

Alliberen 30 tortugues d’estany a les
llacunes de Can Morgat
Aquest alliberament del 17 de juliol a les llacunes de
Can Morgat formava part dels esforços que s'estan
realitzant per a la conservació de la tortuga d’estany
(Emys orbicularis) a l’espai d’interès natural de l’Estany
de Banyoles, a través d’actuacions de recuperació
de fauna en perill d’extinció. Aquesta tortuga havia
gairebé desaparegut de l’Estany. Les tortugues han
estat criades al Centre de Reproducció de Tortugues
de l’Albera (CRT). El Consorci de l’Estany i el CRT són
els promotors de l'alliberament.
En el cas de l’Estany de Banyoles, amb aquest alliberament, sumen un total de 130. Durant aquests darrers
tres anys i gràcies a l’estudi i seguiment dels exemplars
alliberats s’ha demostrat la bona adaptació a l’espai.

Tot plegat s’emmarca dins el Projecte Estany, finançat
pel programa LIFE+ de la Unió Europea.

La temporada de bany de la Caseta de
Fusta acaba el dia 11 de setembre
La temporada de bany per aquest 2013 a la zona de
la Caseta de Fusta, situada a l’Estany de Banyoles,
va començar el 8 de juny i acabarà l’11 de setembre,
ambdós dies inclosos. Durant aquest període hi ha
el servei de salvament i socorrisme de la Creu Roja
– Assemblea del Pla de l’Estany. Els horaris de bany
per aquest agost són de les 11 del matí a les 8 de la
tarda i pel setembre de les 11 del matí a les 7 de la
tarda. La Caseta de Fusta és un espai situat a la zona
nord de l’Estany i per arribar-hi s’ha de seguir el
camí que fa la volta a l’Estany. El cotxe es pot deixar
a l’aparcament del parc de la Draga.

Com cada estiu tothom qui ho vulgui es pot banyar a la Caseta de Fusta

Urbanisme
elèctriques i enllumenat. Cal destacar que s’ha aprofitat per canalitzar i arranjar el tram del rec Major
que passava per sota del pisos del carrer Barcelona,
a la cantonada amb el carrer Paper, on s’hi havien
detectat irregularitats amb els abocaments de les
aigües residuals dels pisos.
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. El cost
de l’actuació és d’uns 239.000 euros.

Agost del 2013

L’Ajuntament millora el desguàs de l’aigua
de l’Estany i la plaça Sant Pere
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El carrer Nou totalment reformat

Amb l’acabament del carrer Nou es pot
anar per zona de vianants de la plaça
Major al Monestir

Els veïns, reunits en un Consell de barri de Sant
Pere, van decidir mantenir l'estructura actual de
la plaça Sant Pere i que segueixi fent la funció de
rotonda. L’altra opció per triar que havia plantejat
l’Ajuntament era enganxar la plaça a la zona de
comerços i que tots els cotxes passessin pel costat
de la pista de bàsquet. Aquesta actuació s’integra
dins les obres de millora del sistema de desguàs de
l’Estany amb l’automatització de la comporta de
sortida de l’aigua al costat de l’Oficina de Turisme
i un nou tub de grans dimensions soterrat, que
connectarà la plaça Sant Pere amb el rec Major, a
l’altura de la Farga d’Aram.

El carrer Nou permet la continuació de la zona de
vianants del Barri Vell, i s’ha dissenyat a un sol nivell
i amb travertí. Cal destacar les noves canalitzacions
d’aigües negres i aigües pluvials. També, s’eviten els
embassaments d’aigua al carrer Nou a l’encreuament
amb el carrer Església. El cost del carrer Nou és d’uns
420.000 euros, amb una subvenció de l’INCASÒL.
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.

L’Ajuntament de Banyoles acaba el carrer
Barcelona, que presenta una important
renovació
En el marc del Projecte de rehabilitació integral del
barri de la Farga de Banyoles, impulsat per l’Ajuntament de Banyoles i la Generalitat, s’han executat
les obres de reurbanització del carrer Barcelona, al
barri de la Farga. S’ha desdoblat el sanejament, es
passa d’una claveguera unitària a una xarxa d’aigües
pluvials i una altra per a aigües brutes o residuals.
També, s’han renovat els serveis de telefonia, línies

El regidor d'Urbanisme, Miquel Vilanova, durant la visita al
carrer Barcelona

Agost del 2013

5a edició dels premis Banyolí de l'Any
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Enguany celebrem la 5a edició dels premis Banyolí de
l’Any. Uns premis que tenen com a objectiu guardonar
empreses, persones i entitats de la nostra ciutat que
s’hagin distingit per la seva tasca al llarg de l’any.
Els premis s’atorgaran en un acte el 20 de setembre
del 2013, com en cada edició, a la Millor Iniciativa
Empresarial, la Millor Iniciativa Social, a la
Trajectòria Personal i al Banyolí de l’Any. Aquest
darrer premi serà fruit de la votació popular i, entre
els 3 més proposats que es consideraran finalistes, els

jurats dels anteriors premis n’escolliran el guanyador
o guanyadora.
Per aquest motiu, et demanem que omplis la butlleta
que hi ha a continuació i la dipositis a les urnes que hi
haurà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament
(passeig de la Indústria, 25) o a l’Oficina de Turisme
de l’Estany (pesquera número 10). També trobareu
butlletes en els llocs de votació. Les dates per emetre
el vot són del 2 al 12 de setembre de 2013.

Si us és més còmode, també podeu votar al web municipal www.banyoles.cat

Candidat/ta al Premi Banyolí de l'Any

Nom i cognoms del candidat/ta
Motiu pel qual es proposa aquest/ta candidat/ta

Banyoles, setembre de 2013

Grups municipals
No fem política carronyaire
En referència a la Creu Roja del Pla de l’Estany cal separar dos
assumptes. La imputació d’una persona per uns presumptes
delictes, que es troba en mans de la justícia, no s’hauria
d’amplificar ni donar la sensació que afecta a tothom i que
invalida la tasca altruista realitzada durant tants anys per
la institució de la Creu Roja al Pla de l’Estany. De fet, encara
menys en uns moments de crisi econòmica en que ens cal
l’ajut de tothom per a fer front a les necessitats socials.

Agost del 2013

L’Ajuntament de Banyoles donarà tota la informació necessària
per esvair els possibles dubtes. Sobre l’aplicació de fons mu-
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Davant dels nassos, els reptes
No hi ha res pitjor en política que no afrontar els problemes
que tens al davant pendent de la temperatura ambient. Per
això el nostre grup empenta perquè es compleixi amb el
mandat d’elaborar el pla general. Per això des de Junts per
Banyoles anem recordant que el proper any cal agafar el bou
per les banyes i aclarir el fruïment i el límits del bé comunal
de les pesqueres i clarificar els dominis dels terrenys comunals
i els seus usos. Per això hem demanat conèixer i posar en
llistat quines concessions té delegades el nostre ajuntament
a tercers. Ara ja sabem que en són 35 que formen part d’una
manera d’entendre les obligacions de l’ens tot cedint l’acció

Independència per canviar-ho tot
La situació política i econòmica ens ha fet arribar a una
cruïlla històrica, nacionalment i social. Per una banda, ens
trobem que després de més de 300 anys d’ocupació de les
terres catalanes per part de l’Estat Espanyol, una part, el
principat, té l'hegemonia suficient per iniciar un procés
d'emancipació. Un procés que s’ha produït per l’eclosió de
les classes populars, i gràcies a tots aquells col·lectius que,
durant anys, han picat pedra i han fet de la utopia una realitat. Les consultes per la independència han estat un punt
d’inflexió en aquesta evolució i han resultat en la creació de
l’ANC i en manifestacions històriques.
D'altra banda, la crisi en la que estem immersos ens dóna

Confiar massa
Segons la investigació dels Mossos d'Esquadra, diners de tots
Aturem
elsestat
desnonaments
poden haver
utilitzats per una persona per abusar de
menors, aprofitant-se del prestigi de Creu Roja.
Hem pensat massa temps “això no va amb nosaltres”. Però
El seu President va rebre durant molts anys subvencions
la realita
municipals que no va justificar degudament (què va fer, llavors, l'Interventor?). Els tècnics van informar negativament
de noves subvencions. Però el Govern Municipal va seguir
confiant en la persona i no va aplicar els procediments legals
(per què?), que estan dissenyats precisament per evitar el mal
ús dels cabals públics i que sí s'apliquen a la resta d'entitats
socials en la seva magnífica feina. Hi ha confiances que fan

nicipals a la Creu Roja, l’informe de la Intervenció municipal
que es va demanar en l’anterior ple ordinari, ja està a disposició de tots els interessats, així com la documentació que es
demanava. Estem disposats a millorar els procediments que
siguin necessaris i a donar totes les explicacions que calguin,
a qui realment hi estigui interessat. Però no farem el joc a
qui pretengui desprestigiar les persones i les institucions.
Demanem seny i mesura, sense renúncies. La justícia ha de
fer la seva feina i els regidors també. Però no fem política
carronyaire a Banyoles, els ciutadans no la premiarien.

de la seva pròpia competència. Un dia en parlarem. També
defensem que s’han de matisar bé els supòsits en que els
veïns participen en contribucions especials, establint un
criteri equànime i perdurable.
Entenem la responsabilitat pública, no com un defugir dels
conflictes per anar quedant bé, espantadissos per si hi ha
una decisió que pot causar més desgast que elogis, sinó
com una implicació real, oberta, amb visió àmplia, sense
més mesura que la justícia social, i amb la lucidesa de que
s’està regint la facultat atorgada per un temps limitat. És en
aquest sentit que creiem que s’ha perdut una bona ocasió
per remodelar la plaça de Sant Pere.

l'oportunitat històrica de construir un estat des de baix. Un
estat socialment just; dins de l’Europa dels pobles i no de
l’Europa de l’euro ni sota les ordres del FMI. Aquests organismes ens estan condemnant a viure en la misèria mentre
els multimilionaris cada cop són més rics, els grans evasors
fiscals campen lliurement i els poders financers continuen
controlant les economies sense respectar cap dret social.
La independència ens ha de servir per canviar-ho tot. És ara
o mai el moment de començar un procés constituent que
doni la sobirania al poble per poder ser totalment lliures.
Ens trobareu cada dilluns de 6 a 8 del vespre a l’Ajuntament.
A/e. cuppladelestany@gmail.com

fàstic, i els responsables que havien de vetllar pel benestar
dels menors (què va fer el Gerent de Benestar Social amb les
denúncies?) i que havien de gestionar els recursos públics,
han preferit confiar massa en una persona influent. En ferho, com a mínim, han comès una negligència i els tribunals
diran si alguna cosa més.
ICV considera indispensable una informació clara a la ciutadania de tot el què s'ha fet i s'ha deixat de fer, per part de
l'Alcalde i dels tècnics intervinents.
Fets com aquest no han de passar.
http://www.iniciativa.cat/plaestany

Agost del 2013

Cultura
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L'alcalde, Miquel Noguer, i el regidor de Cultura, Jordi Bosch Batlle, observen un pilar de fusta de cabana de fa més de 7.000 anys

Una construcció de travertí i els pilars
de fusta de les cabanes, el més destacat
de les excavacions al parc neolític de la
Draga
La campanya de l’any 2013 ha tingut una duració
d’un mes i mig durant aquest estiu. Enguany hi han
participat més de 70 persones procedents de diferents universitats i centres de recerca de Catalunya,
Valladolid, Navarra, Saragossa, Canàries i França.
Les excavacions han estat coordinades pel Museu
Arqueològic de Banyoles, amb la participació de la
Universitat Autònoma de Barcelona, l’Institució Milà
i Fontanals del CSIC, el Museu d’Arqueologia de Catalunya i el Centre d’Arqueologia Subaquàtica.
Aquesta campanya ha iniciat l’excavació d’un nou
sector on les primeres excavacions dels anys 90 van
localitzar una gran quantitat de construccions de
pedra. Efectivament, els treballs han documentat
una gran construcció feta amb blocs de travertins
que ocupa una bona part del sector nou d’excavació,
de pràcticament 80 metres quadrats. Els treballs
han aportat gran quantitat de restes arqueològiques
com ara objectes d’ornamentació (denes de collaret,

penjolls, anells…). D’altra banda, els arqueòlegs han
finalitzat els treballs en el sector obert l’any 2010
amb l’extracció dels pilars de fusta que sustentaven
les cabanes neolítiques.

L’Associació Joventuts Musicals de
Banyoles, nou concessionari de l’Escola
Municipal de Música de Banyoles
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Banyoles va aprovar l’adjudicació, d'acord amb la proposta
de la mesa de contractació (integrada per tècnics
municipals i experts independents), de la concessió
administrativa de servei públic d’Escola Municipal
de Música, la gestió i explotació de les aules i espais
de l’Ateneu – CMEM i l’explotació de l’Ateneu Bar
a l’Associació Joventuts Musicals de Banyoles. La
durada és de 4 cursos acadèmics amb la possibilitat
de pròrroga.

El cinema a Banyoles, llibre de Joan Olivas
i Josep Grabuleda
El llibre El cinema a Banyoles és el número 14 de
la col·lecció "Quaderns de Banyoles", editada per
l’Ajuntament de Banyoles i la Diputació de Girona.

Els seus autors són l’escriptor i actor Joan Olivas,
i l’historiador Josep Grabuleda. El llibre combina
el rigor històric i el record personal, i conté moltes
dades inèdites. Actualment, Banyoles no té cap local
de cinema. L’última projecció de cinema a Banyoles
va ser el 25 de maig del 1997 al Cinema Mercantil.
Tanmateix, durant bona part del segle passat sempre
n’hi va haver algun, sovint més d’un. Aquest llibre
explica tot un segle de la història del cinema i, per
extensió, de la vida banyolina.

Agost del 2013

L’Ajuntament subvenciona 4 companyies
de teatre i dansa de la ciutat
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L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Banyoles, des de
l’any 2000, realitzava una convocatòria anual d’ajudes
a la producció teatral per a companyies locals. Així
mateix, també realitza, a través de convocatòria, la
concessió de les representacions per les Festes de
Sant Martirià. La novetat és que les subvencions de
foment del teatre local s’han obert a les arts escèniques locals, com ara la dansa o al circ. Després de
les pertinents valoracions, el consistori ha concedit
les subvencions a tres companyies de teatre (Cia. El
Vol del Pollastre, Cia. Comediants Kafkiana i MésMèdia Cultural) i una de dansa (Associació cultural
Lantana- Sifasol).

L’(a)phònica tanca amb èxit la seva desena
edició
Durant cinc dies el Festival de la Veu de Banyoles,
(a)phònica, va omplir de visitants atrets per la cultura
la capital del Pla de l’Estany amb una trentena d’actuacions i activitats paral·leles per a tots els públics.
Puntí, Juan Perro, Núria Graham, Anni B Sweet, Salao
& Jaco Abel i el concert a la barca Tirona de La Troba
Kung-Fú van exhaurir totes les entrades. Un dels
punts forts del Festival va ser el concert de Manel a

Joan Colomo actuant a l'(a)phonica

l’Estrella Damm Club Natació Banyoles. També van
ser a Banyoles el tenor Eduard Mas i la soprano Alba
Bosch, Ensemble Pelegrí, Esther Condal, Joan Colomo,
entre molts altres.

L’actualitat arqueològica gironina s’ha
difós d’abril a juny als museus de Banyoles
Unes 300 persones van participar al primer cicle de
conferències sobre l’actualitat de l’arqueologia a les
comarques gironines, organitzat pels arqueòlegs Albert Aulines i Alfons Díaz, i coordinat pels museus de
Banyoles. En total 11 xerrades que abraçaren totes les
èpoques i que tant tractaren temes del Pla de l’Estany
(Roca Foradada, l’Arbreda, la Draga i Vilauba) com
de les darreres intervencions en altres comarques.

Exposició del XII Concurs de fotografia
de natura, dedicada a la natura urbana
Seixanta persones han enviat un total de 153 fotografies. D’aquest total, 44 estan exposades fins a l’1
de setembre a la sala d’exposicions temporals del
Museu Darder de Banyoles. El concurs està convocat
pel Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, Limnos,
la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona i
el Museu Darder de Banyoles.

Primer casal d’estiu dels museus de
Banyoles
Els nens i nenes de primària van gaudir d’un casal
d’estiu ple d’activitats i descobertes relacionades amb
la història, la natura i l’arqueologia. Per altra banda,
els nois i noies d’ESO (de 12 a 16 anys) van tenir el
privilegi de coincidir amb l’equip d’arqueòlegs del
jaciment neolític de la Draga, on van aprendre les
tasques, la metodologia i les eines que utilitzen els
arqueòlegs, excavant un jaciment prehistòric simulat i
experimentant amb tallers de temàtica arqueològica.

Agost del 2013
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La mòmia suposadament egípcia del Museu Darder

Dos mesos dedicats a les mòmies al Museu
Darder
Un total de 857 persones van visitar l’exposició
"Projecte Monthemhat. Les mòmies oblidades" des
del 20 d’abril al 16 de juny del 2013, al Museu Darder.
L’exposició, produïda per Arqueoxarxa, estava formada per diferents plafons sobre el recinte funerari de
Monthemhat, un dels funcionaris més poderosos de la
seva època (segle VII aC). Es va completar l’exposició
amb l’exhibició de la mòmia suposadament egípcia
del Museu Darder, que no s’exposava des de 2002.

L’Aula de Teatre exhibeix els seus Tallers
de Final de Curs a la Factoria d’Arts
Escèniques
Durant l’any, el treball pedagògic de l’Aula de Teatre
s’ha centrat en la descoberta del món teatral a través del joc, l’expressió corporal, les potencialitats
creatives pròpies de cada alumne i les diferents
tècniques teatrals, entre moltes altres matèries. Un
total de 8 grups i més de 60 alumnes conformen els
cursos regulars dels estudis de l’Aula. Cal destacar
que l’emplaçament de l’Aula de Teatre a l’espai de la
Factoria d’Arts Escèniques durant aquests dos darrers
anys ha significat una millora substancial de les eines
i dels recursos.

Joventut
Acaba la segona edició del FutbolNet
El 15 de juny del 2013 s’acabava la segona edició del
FutbolNet, a Banyoles, amb una festa de cloenda
amb el torneig final i un dinar popular, entre d’altres
propostes. En aquesta edició hi han participat, durant
24 setmanes, una seixantena de nois i noies d’entre 12
i 16 anys. FutbolNet és un projecte que pretén educar
a través del foment dels valors positius que es deriven
de la pràctica esportiva, concretament del futbol. Està
promogut per la Fundació del FC Barcelona, amb la
col·laboració de la Fundació Ser.Gi, la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Banyoles.

El Mirador de Cal Drac acull exposicions
de joves que s’inicien com a artistes
Al juny del 2012, Banyoles va estrenar el Mirador
de Cal Drac, situat a l’Espai jove Cal Drac, a la plaça
Pompeu Fabra. Ja amb el projecte en ple dinamisme
es van presentar les 4 exposicions que s’hi podien
veure fins el juny. La primera exposició era "El petit
príncep", un treball del batxillerat artístic de l’institut Josep Brugulat. Seguidament el fotògraf Harold
Abellan va oferir una mostra sobre fotografies del
Pla de l’Estany que capten petits moments essencials. La il·lustradora i llicenciada en Belles Arts per

Agost del 2013
Banyoles Informació

18

L'Espai jove Cal Drac té un espai per a les exposicions

la Universitat de Granada, Núria Chacón, i la Mostra
de cartells de l’exposició de flors, a càrrec també del
batxillerat artístic del Brugulat, van tancar el cicle.
L’Ajuntament va crear l’espai d’exposicions El Mirador
de Cal Drac, precisament per tenir un espai d’exposicions per als artistes que comencen la seva carrera.

Els joves de 15 a 35 anys poden exposar il·lustracions,
fotografies, audiovisuals… En aquest sentit, el regidor
de Joventut, Jordi Congost, va explicar que "tenim
un espai perquè els joves de la ciutat, de manera
gratuïta, puguin exposar les seves creacions d’art, i
difondre la seva obra, sense que quedi en un calaix".

Festes
El Festival de Jazz de Banyoles arriba a
la 20a edició i programa una desena de
propostes
20 edicions gaudint del jazz. És una proposta organitzada pel Taller de Música de Banyoles amb una forta
implicació de l’Ajuntament. El Festival té una visió
plural i va combinar jazz, flamenc, propostes infantils,
artistes banyolins o recent titulats que comencen la
seva carrera musical.

El festival de màgia "Troba’m" fa un salt
de qualitat amb un xou de grans il·lusions,
una gala nocturna i un espectacle familiar
El Festival de Màgia al Carrer de Banyoles "Troba’m",
organitzat per l’associació Tenim Poca Feina i l’Ajuntament, va tenir lloc del 31 de maig al 2 de juny a diversos
espais de la ciutat. Una de les propostes destacades

d’enguany era l’espectacle familiar a càrrec de la
companyia Ludus, Premi Nacional de Màgia Infantil.

La XIII Festa de la diversitat del barri de
la Farga torna amb canvi de data i canvi
d’ubicació
El 16 de juny del 2013 va tornar la Festa de la Diversitat del barri de la Farga de Banyoles organitzada per
l’Associació de veïns de la Farga, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, entre molts altres. I és que Banyoles
té unes 70 nacionalitats diferents. Acostumats al final
de l’agost enguany s’estrenava data a mitjan juny.
S’han ajuntat en un dia la festa del barri de la Farga
i la Festa de la Diversitat, que, de fet, ja anaven molt
unides. A més, la Festa canvia de lloc dins del barri
de la Farga i es fa al passeig Mas Riera.

Les Festes d’Agost de Banyoles, viscudes
intensament
Amb l’estiu arriben les Festes d’Agost de Banyoles,
organitzades per l’Ajuntament de Banyoles. Els Catarres, Inspira, La Colònia i The Pinker Tones van ser
els protagonistes musicals de les Festes. També, van
ser a Banyoles el Mag Lari, el Setson i Els Pescadors
de l’Escala, entre d’altres. Enguany va coincidir amb
el popular Carnaval d’Estiu, organitzat pel Comitè de
Banyolinades. També s’hi podia gaudir de circ, sardanes, correfocs, la Fira del Cop d’Ull o activitats per
conèixer l’entorn natural i patrimonial, entre moltes
altres propostes.

Agost del 2013

36a Exposició de flors
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L’Ajuntament de Banyoles organitza l’Exposició de
flors amb la col·laboració d’un llarg llistat d’entitats,
empreses, comerços i particulars. Enguany el cartell
promocional era obra de l’estudiant de batxillerat
artístic de l’institut Josep Brugulat, Joan Mallet.
Es van programar concerts, un taller floral infantil,
visites guiades o la III Trobada d’acordionistes ciutat
de Banyoles. Però l’espai central era com cada any
el claustre del Monestir de Sant Esteve. Tanmateix,
d’espais florals n’hi havia per tot el centre de la ciutat
com ara al pati de Càritas, la Pia Almoina, la plaça
dels Estudis, la plaça de la Font, la plaça del Teatre
o Cal Moliner.

Primer premi de balcó artístic de la 36a Exposició de flors de Banyoles

El cartell de les Festes d'Agost del 2013 és obra
de Felicià Butinyà

Ensenyament

Agost del 2013

Gairebé 10.000 participacions a les
activitats de Promoció de la Ciència i al
conjunt de les activitats de la Guia de
recursos educatius de Banyoles
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Durant aquest curs 2012-2013 hi ha hagut gairebé
10.000 participacions a les activitats programades
en el marc de la Guia de recursos educatius que
impulsa l’Ajuntament de Banyoles des de totes les
regidories, conjuntament amb diverses entitats del
municipi i amb la coordinació del Servei d’Educació del
consistori banyolí. Les activitats amb més participació
han estat les activitats que relacionen la ciència i la
descoberta de l’entorn natural i social i també les
activitats culturals. A aquestes 10.000 participacions
també s'hi han d’afegir els més de 3.000 alumnes
de tota la comarca que han participat a l’activitat
"Anem a veure teatre" i els més de 3.300 alumnes
de la proposta "Anem a escoltar música".
Enguany el Servei d’Educació ha rebut finançament de
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) i ha signat un conveni de col·laboració amb
la Fundació “la Caixa” per portar a terme activitats
de promoció i divulgació de la ciència i la tecnologia.

TINTXXI=CREACIÓ
El treball de l’activitat TINTXXI=CREACIÓ va culminar
amb una exposició a la sala municipal d’exposicions
El Tint. En aquesta exposició s’hi podien contemplar
els 13 projectes artístics que van realitzar els 300
alumnes dels centres educatius que van participar
en aquesta activitat, tots ells fruit del procés de
reflexió entorn l’àmbit artístic de les instal·lacions
que els nens i nenes van descobrir a partir de l’obra
de l’artista Dani Fortià i l’acompanyament de Miquel
Samaniego. L’activitat, que el Servei d’Educació, l’àrea
de Cultura i el Col·lectiu TINTXXI van oferir als centres
educatius de Banyoles per primera vegada, pretenia
apropar els i les artistes de Banyoles i comarca a la

població i estimular la creació artística dels joves. Es
tractava d’una de les activitats noves de la Guia de
Recursos Educatius d'enguany.

"Fem un hort!" rep una menció especial
del jurat del premi Candi Villafañe
Nova distinció del projecte educatiu "Fem un Hort!".
En aquest cas ha estat reconegut a la tercera edició
pel premi bianual d’àmbit estatal Candi Villafañe,
que atorga l’Ajuntament de Lleida, per a la promoció
de l’igualtat d’oportunitats i la no discriminació. Els
guanyadors d’aquesta edició han estat dos projectes
d’envergadura "Per què no participem!" de la Universitat Autònoma de Barcelona i "Cercles: Xarxes
familiars de suport i ajuda mútua per superar el
context de crisi" dels Casals dels infants per a l’acció
social als barris de Barcelona. Tot i això, i de manera
excepcional, el jurat va atorgar una menció especial
al projecte “Fem un hort!”. "Fem un hort!", és una
experiència innovadora d’aprenentatge, servei i cooperació entre l’escola bressol municipal la Balca de
Banyoles i el COIET.

Suara continua gestionant La Balca
L’Ajuntament de Banyoles ha adjudicat a la societat Suara
Serveis Societat Cooperativa Catalana Limitada (SCCL)
l’execució de la concessió administrativa de la gestió del
servei públic d’escola bressol municipal i altres serveis
educatius a l’equipament educatiu La Balca – Centre
Educatiu Municipal (CEM), per quatre cursos escolars,
i amb possibilitat de pròrroga per dos cursos escolars
més. Suara és l’entitat que ha estat gestionant l’escola
La Balca i continuarà aplicant el mateix model educatiu.

L'escola nova de Banyoles s'anomenarà
Escola Camins
El nom ha estat escollit després d'un procés de participació obert en el qual no només hi han intervingut
pares, mares, infants i equip educatiu de l'escola, sinó
també altres membres de la comunitat educativa de
la ciutat. L’Escola Camins se situa a l’encreuament del
carrer Concòrdia de les Aigües de l’Estany amb el carrer Bassa del Cànem, molt a prop de la Farga d'Aram.

Una borsa important d'empreses col·laboren
amb els projectes d'atenció a la diversitat
Ja són més de 20 les empreses i entitats que formen
part de la borsa de col·laboradors dels projectes d'atenció educativa de la diversitat d'alumnat a l'educació
secundària obligatòria. Aquests programes són recursos
formatius adreçats a alumnes d'educació secundària
obligatòria que necessiten un procés d'ensenyamentaprenentatge més pràctic i fora de l'àmbit del centre.
Es tracta d'una escolarització compartida de manera
que, essent alumnat del centre de secundària, durant
unes hores surten del centre per a realitzar activitats
manipulatives i de coneixement de l'àmbit prelaboral.
Una de les obres de l'exposició TINTXXI=CREACIÓ

Salut
Banyoles instal·la 7 desfibril·ladors a la
ciutat

Agost del 2013

L’Ajuntament, amb la col·laboració de l'Organisme
de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut,
ha instal·lat 7 desfibril·ladors fixos a Banyoles, en el
marc del programa "Girona, territori cardioprotegit",
l’objectiu del qual és facilitar una resposta ràpida en cas
d’aturada cardíaca. S’han instal·lat al Casal de la Gent
Gran, al Club Natació Banyoles, a l’Estadi municipal
Miquel Coromina i Moretó, al Centre de tecnificació i
formació esportiva de la Farga, al camp de futbol vell
i als pavellons de la Draga i de Can Puig.
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Els desfibril·ladors estan ubicats a l'exterior per tal de
ser accessibles a tothom les 24 hores i contenen les
instruccions per utilitzar-los. Els aparells són automàtics
i poden ser utilitzats per qualsevol persona. A més, estan
connectats al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

515 participants a la III Marató de Donació
de Sang a Banyoles i el Pla de l’Estany
D’aquestes 515 donacions, 465 es van fer efectives i
la resta, 50 en total, van ser oferiments de persones
que en aquell moment no van poder donar sang. Cal
ressaltar les 81 persones que no havien donat mai
sang i es van iniciar en la donació en aquesta Marató
a Banyoles. Aquesta campanya del dia 1 de juny al Club
Natació Banyoles va augmentar els baixos índex de
sang existents al Banc de Sang i Teixits.

El desfibril.lador del Centre de tecnificació i formació esportiva
de la Farga

Entitats i administracions van unir esforços per la III Marató de Donació de Sang a Banyoles i el Pla de l’Estany

Esports
Fernando Alarza i Agnieszka Jerzyk,
guanyen la prova de la Copa d’Europa
Prèmium de Triatló

Agost del 2013

El 2011 va ser la Copa d'Europa, l'any passat la Copa del
Món i enguany novament la Copa d'Europa Prèmium.
Així doncs, i per tercer any consecutiu, Banyoles ha
estat la capital del triatló internacional. L’Ajuntament
de Banyoles i l’empresa BDREAM han organitzat la
prova.
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El triatló era de distància olímpica amb 1.500 metres
de natació, 40 quilòmetres de ciclisme i 10 quilòmetres
de cursa a peu. A l’esperada categoria femenina, la
banyolina Carolina Routier va aconseguir l’onzè lloc,
tot i que va sortir segona de la part de natació. La
guanyadora va ser la polonesa Agnieszka Jerzyk. A la
categoria masculina va vèncer Fernando Alarza amb
un temps d’una hora quaranta-cinc minuts i vint-i-un
segons. A només 17 segons va entrar el francès Aurélien Lebrun (segon) i a 31 segons Vicente Hernández
(tercer). Per altra banda, el banyolí Pau Castellvell va
ser cinquè a la prova del World Triathlon Promaster.

V Triatló popular per relleus de Banyoles
El V Triatló popular per relleus de Banyoles va començar amb 1.100 metres de natació per l’Estany, va
continuar per un circuit de BTT de 13 quilòmetres, i va

acabar amb una cursa a peu de 7 quilòmetres. L’Ajuntament de Banyoles i l’Associació Triatló Banyoles van
organitzar la prova amb el suport del Club Natació
Banyoles. L’equip mixt del Base- Artsport va guanyar
amb un temps d’una hora cinc minuts i vint segons.

Xavier Torrades (Reus Ploms) guanya el
IX Triatló Internacional de distància “B”
L’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles i la
Federació Catalana de Triatló organitzaven aquest
triatló que va reunir 300 triatletes. Precisament en
referència a aquesta prova, el regidor d’Esports, Jordi
Congost, va destacar que "Banyoles es confirma com
una referència en el triatló". La competició constava de
2.200 metres de natació, 80 quilòmetres de ciclisme i
20 quilòmetres de cursa a peu. En categoria femenina,
la victòria va ser per Judith Corachán (Prat-Triatló).

“la Caixa” i Agbar patrocinen les proves
de triatló de Banyoles d’aquest 2013
L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el director
general adjunt de CaixaBank, Jaume Giró, van firmar
un acord de patrocini entre l’Ajuntament de Banyoles
i “la Caixa” per donar suport a les competicions de
triatló que tindran lloc a Banyoles durant aquest any
2013. Banyoles s’ha posicionat en els darrers anys
com a ciutat de referència en el triatló.

Els regidors Jordi Congost i Lluís Costabella, i altres membres de l'organització de la Copa d’Europa Prèmium de Triatló, amb els dos
triatletes banyolins, Carolina Routier i Pau Castellvell

Agost del 2013
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Banyoles novament seu d’una prova esportiva destacada, en aquest cas de patinatge artístic

Carolina Routier, millor esportista banyolina
de l’any 2012
Durant la 6a edició de la Festa de l’esport banyolí es
va retre un petit homenatge a tots aquells esportistes,
equips i clubs que al llarg de l’any 2012 es van distingir
pels seus resultats. També es van fer públics els
noms dels dos guanyadors dels trofeus especials
de la nit. La triatleta banyolina Carolina Routier va
ser nomenada la millor esportista banyolina de l’any
2012, i Bartomeu Pascual va ser distingit amb el trofeu
de forjador de l’esport banyolí del 2012, per la seva
dedicació a l’esport. Els guanyadors van ser escollits
per una comissió formada per representants dels
clubs esportius locals. Enguany es va incorporar una
nova distinció, la Menció especial, que va ser pel Club
Esportiu Banyoles.

Banyoles novament seu d’una prova
esportiva estatal amb el Campionat
d’Espanya de rem en les categories aleví,
infantil i cadet
Gairebé un miler d’esportistes de 60 clubs, acompanyats pels seus familiars, van visitar Banyoles el
juliol del 2013 per aquest campionat. Pel que fa al
Club Natació Banyoles, que jugava a casa, hi van
participar un total de 48 remers amb uns resultats
de 6 medalles d’or i 2 de bronze. Per clubs, el Club
va aconseguir el Trofeu Promoció, com a millor club
en categoria aleví, infantil i cadet.

El Campionat d’Espanya de Patinatge
Artístic en categoria cadet, a Banyoles
El XXI Campionat d’Espanya de Patinatge Artístic en
categoria cadet es va celebrar el juny al pavelló de

la Draga de Banyoles. Banyoles va ser, una vegada
més, la seu d’una prova esportiva destacada que
va reunir uns 80 patinadors i patinadores, de 13
comunitats autònomes de l’Estat espanyol. Entre les
esportistes, n’hi havia dues del Pla de l'Estany, Paula
Martí i Núria Barros.

Més de 200 esportistes a la 2a Cursa
de Muntanya de Banyoles
Banyoles consolida una nova disciplina esportiva:
les curses de muntanya. Aquest 2013 el Club Natació
Banyoles va organitzar la segona edició de la Cursa
de Muntanya de Banyoles, que com l'any passat
transcorria en major part per corriols i pistes forestals
de Banyoles i Porqueres. Elías Resina, en categoria
masculina, i Clara Noguer, en categoria femenina, es
van imposar en la modalitat llarga.

Conveni de col·laboració entre la Fundació
Futbol Club Barcelona i l’Ajuntament de
Banyoles
Es tracta d’un conveni marc fins el juny del 2016 en el
qual la Fundació Futbol Club Barcelona, sempre que
sigui possible, ajudarà amb material del club en els
actes benèfics organitzats per l’Ajuntament, facilitarà la participació del consistori a les campanyes de
sensibilització de la Fundació, i en l’organització de
xerrades formatives per part de tècnics de les àrees
professionals esportives del Barça a Banyoles. També, la
Fundació procurarà facilitar materials propis relacionats
amb l’acollida lingüística al món de l’esport i els drets
de la infància a l’esport. La col·laboració i prestació
de serveis objecte del conveni no comportarà cap
contraprestació econòmica per cap de les dues parts.

Agost del 2013
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Fernando Alarza, Aurélien Lebrun i Vicente Hernández, els tres primers a Banyoles en la categoria masculina de la Copa d’Europa Prèmium
de Triatló. Foto: Yeray Menéndez / BDREAM

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
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 Baldiri Reixac ……………………………… 972 57 06 60
Escola Can Puig …………………………………… 972 57 44 65
Escola Casa Nostra ………………………………… 972 57 09 66
Escola de Natura …………………………………… 972 58 13 16
Escola La Draga …………………………………… 972 57 23 56
Escola Pla de l’Ametller …………………………… 972 57 15 28
Institut Josep Brugulat …………………………… 972 57 14 31
Institut Pere Alsius ………………………………… 972 57 09 91
Institut Pla de l’Estany ……………………………… 972 58 07 93
Mossos d’Esquadra ………………………………… 972 18 16 50
Taxis ………………………………………………… 972 57 05 14
Teisa ………………………………………………… 972 57 00 53
Telestany …………………………………………… 972 57 65 08

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

