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Benvolguts banyolins i banyolines,
Banyoles és l’escenari de múltiples acti·
vitats durant l’any. Tanmateix, des de la
publicació de l’últim butlletí Banyoles In·
formació, la ciutat ha viscut activitats cada
cap de setmana d’una manera excepcional.
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S’han programat activitats variades i pen·
sades per a tots els públics. Tot i que costa
destacar algunes de les propostes, van ser
especialment lluïdes la Fira del Món del Foc
i la Copa d’Europa de triatló.
Cal valorar positivament que gràcies a
aquests esdeveniments passa molta gent
per Banyoles. Suposa un factor de dinamit·
zació econòmic molt important i s’omplen
els hotels, bars, restaurants, comerços...
Pensem que les activitats han de tenir un
retorn econòmic a la ciutat.

A més, aquests esdeveniments posicio·
nen Banyoles en el mapa. En el cas de les
proves internacionals de triatló en el món
de l’esport i com a un destí turístic. I en la
Fira del Món del Foc com un referent de
la cultura popular.
Cal destacar que tot això no seria possible
sense la feina dels voluntaris. Es mereixen
que es reconegui la seva tasca. Les entitats
són l’altre actor imprescindible perquè
Banyoles destaqui per ser l’escenari de
propostes en múltiples disciplines.

Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles

Subvencions
Import
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Institució

Fons de cooperació local de Catalunya 2013- lliure disposició

221.221 ¤

Generalitat de Catalunya

Fons de cooperació local de Catalunya 2014- lliure disposició

226.676 ¤

Generalitat de Catalunya

Fons de cooperació local de Catalunya 2013 prestació supramunicipal de serveis

10.095 ¤

Generalitat de Catalunya

Fons de cooperació local de Catalunya 2014 prestació supramunicipal de serveis

10.344 ¤

Generalitat de Catalunya

Facilitació de l'accés a les noves tecnologies		

8.975 ¤

Diputació de Girona

Fira Gartstròmia 2014		

3.000 ¤

Diputació de Girona

Firestoc 2014		

3.000 ¤

Diputació de Girona

11è Festival (a)phònica 		

24.700 ¤

Diputació de Girona

Fons de cooperació econòmica i cultural 2014- despeses d'inversió

53.504 ¤

Diputació de Girona

Fons de cooperació econòmica i cultural 2014- serveis de neteja viària

127.741 ¤

Diputació de Girona

Fons de cooperació econòmica i cultural 2014- despeses culturals

31.984 ¤

Diputació de Girona

Substitució de 118 llomeres i làmpades de VM per làmpades de VSAP

10.000 ¤

Diputació de Girona

3.700 ¤

Diputació de Girona

Xarxa de serveis locals de promoció econòmica 		
Restauració del parquet de la pista poliesportiva del pavelló de la Draga

14.200 ¤

Consell Català de l'Esport

Formació d'adults 		

2.807 ¤

Diputació de Girona

Programa municipal d'adaptació al canvi climàtic 		

3.200 ¤

Generalitat de Catalunya

20.000 ¤

Generalitat de Catalunya

Arranjament del carril bici del passeig mossèn Lluís Constans
Polítiques de dones - programa B5 		

3.086 ¤

Institut Català de les Dones

Polítiques de dones- programa B2		

2.271 ¤

Institut Català de les Dones

6a edició dels premis Banyolí de l'Any		

6.000 ¤

Climatització de l'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany

40.000 ¤

Projecte "Fem companyia"		

3.400 ¤

Diputació de Girona

168.748 ¤

Diputació de Girona

Projecte d'arranjament de les voreres i carril bici del passeig
mossèn Lluís Constans (Fase II)		

Diputació de Girona
Generalitat de Catalunya

Alcaldia
Concessió administrativa
del Club Natació Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles ha aprovat la concessió
administrativa per a la utilització privativa mitjançant
contraprestació a favor de l'entitat privada esporti·
va sense ànim de lucre del Club Natació Banyoles
(CNB) fins al 2064 sobre dues finques de titularitat
municipal, així com la pesquera número 5, coneguda
com a pesquera Agustí, i la franja sobrant de camí
del seu accés, i la utilització especial per a realitzar
determinades activitats aquàtiques a les aigües de
l’Estany. La previsió de la concessió estava inclosa
en el Reglament d’activitats de l’Estany (RAE) i per
tant s’havia de desenvolupar.

La concessió inclou contraprestacions per part del CNB,
que fins ara no n'hi havia, com ara beques per a esportis·
tes banyolins (de 6.000 euros anuals), i una rebaixa del
50% del preu de l’entrada a l’estiu i d’un 30% a l’hivern
als banyolins que no siguin socis. Per altra banda, per
als banyolins que es vulguin donar d’alta de socis, i els
que encara estiguin pagant la quota d’entrada, podran
sol·licitar al CNB que el termini de pagament de la quota
d’entrada s’allargui fins un termini màxim de 8 anys.
L’Ajuntament va rebre l’informe favorable de la direcció
general d’Administració local de la Generalitat relatiu a
aquesta concessió. La Generalitat realitza el control últim
de legalitat dels acords municipals sobre el bé comunal.

Agost del 2014
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Les entitats de Festes després de la signatura dels convenis

L’Ajuntament firma els convenis anuals
amb les entitats de la ciutat
L’Ajuntament de Banyoles va firmar els convenis amb
les entitats culturals, d’ensenyament, de joventut, de
benestar social, de promoció econòmica, de festes i
esportives. L’Ajuntament 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 i del 2013.

Recepció al Banyoles Rugbi Club per
l’ascens històric a divisió d'honor catalana
L’Ajuntament de Banyoles va rebre al primer equip del
Banyoles Rugbi Club, conegut com els Monstres. Hi

El Banyoles Rugbi Club amb l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer

van participar l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer,
el regidor d’Esports de Banyoles, Jordi Congost, con·
juntament amb els jugadors i directiva del Banyoles
Rugbi Club, encapçalats pel president de l’entitat,
Alejandro Rover. Tots els jugadors i directius del club
van signar al llibre d’honor de la ciutat.

L’Obra Social “la Caixa” col·labora
amb la Fira de Sant Martirià
L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el Director
Territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masa·
na, van firmar el conveni pel qual l’Obra Social de
“la Caixa” col·laborarà als sisens Premis Banyolí de
l’Any, que es celebraran aquest setembre del 2014.

Agost del 2014
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Els integrants de la nova associació Confia’ns a l'Ajuntament

L’Ajuntament de Banyoles convoca els Premis Banyolí
de l’Any amb l’objectiu de posar de relleu l’important
tasca que fan persones, empreses, entitats o associ·
acions del municipi.
Per altra banda, “la Caixa” col·laborarà a la 36a Fira
de Sant Martirià, que se celebrarà a Banyoles els
dies 14, 15 i 16 de novembre d’aquest 2014. El suport
als sectors econòmics i productius del territori és un
dels objectius de l’entitat.

Confia’ns, la nova associació de corredors
d’assegurances de Pla de l’Estany
Confia’ns està creada per 5 associats per tal d’agru·
par els corredors d’assegurances de la comarca amb
la finalitat de representar i defensar els interessos
d’aquesta professió, i de donar a conèixer la figura del
corredor d’assegurances. A part de Jordi Corbalan,
president de Confia’ns, formen l’associació Joaquim
Llorella, Tomás Gutiérrez, Xavier Feixes, Josep Dilmé
i Pere Casellas.

Via pública
Milloren la plaça del Monestir, davant de
l’entrada de l’Arxiu Comarcal
L’Ajuntament de Banyoles ha millorat la plaça del
Monestir a la zona de l’entrada del claustre del mo·
nestir de Sant Esteve i de l’Arxiu Comarcal del Pla de
l’Estany. Concretament, s’ha pavimentat amb pedra
de travertí. Fins ara era de sauló i quan plovia l’aigua
decantava i entrava cap a l’Arxiu i no cap al carrer.
Ara s’ha corregit aquest problema i l’aigua anirà
amb pendent i canalitzada cap al carrer. L’actuació
ha costat uns 15.000 euros.

L’Ajuntament substitueix el mercuri pel
sodi a 118 punts de llum dels carrers
S’han renovat 118 punts de llum de Vapor de mercuri
(VM) per Vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) per il·

L’entrada del claustre del monestir de Sant Esteve
després de les obres

luminar els carrers. Unes actuacions que han costat
uns 18.000 euros i que la Diputació de Girona ha
subvencionat amb 10.000 euros. De fet, tot plegat és
en compliment, per part de l’Ajuntament de Banyoles,
del Pla d’acció per a l’energia sostenible i del Pacte
d’alcaldes i alcaldesses, una iniciativa de la Unió Eu·
ropea que marca com a fita un ús eficient de l'energia
i la disminució de les emissions atmosfèriques, i de
la directiva europea per a l’eradicació del mercuri.
Aquest canvi a l’enllumenat públic redueix el consum
en aproximadament un 40% i fa més llum al carrer.

Intervenció integral i de conscienciació
sobre la neteja al barri de la Farga

L’objectiu és eliminar els punts de llum de mercuri
a Banyoles. Del total de 5.000 punts de llum de la
ciutat, en quedaran només un centenar de mercuri,
ja que l’Ajuntament de Banyoles els està substituint
els últims anys. En la següent fase, que s’executarà el
2015, es renovaran aquest centenar de punts de llum
de mercuri per aconseguir que Banyoles no en tingui.

Les activitats concretes són un taller de reciclatge
per petits i grans, tallers de jocs per a nens i nenes,
sortides familiars a la Draga, i la conscienciació de
la neteja de la plaça de la Pau. La neteja per part
dels veïns en cap cas substitueix la feina habitual de
l’empresa concessionària de la neteja de la ciutat.
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És una iniciativa de les entitats de dones subsaharia·
nes “Legki Yakaru” i “Gamamuse”, amb el suport de
l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla
de l’Estany. Per al període de juliol a setembre d’engany
s’està implementant una acció integral amb l’objectiu
principal de sensibilitzar i conscienciar vers l’ús i el
manteniment de l’espai comú i les responsabilitats
que tenen els usuaris i usuàries i les seves famílies
per fer-ne un ús adequat.
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Participants al projecte de conscienciació sobre la neteja a la plaça de la Pau

Mobilitat
Habiliten un itinerari escolar per accedir
a l’escola Baldiri Reixac
L'Ajuntament de Banyoles ha habilitat aquest itinerari
escolar per millorar la seguretat dels alumnes de l'es·

cola de la Vila durant l'entrada i la sortida dels nens i
nenes. És una proposta de la pròpia escola i transcorre
per la part de darrere, a la zona de Correus, i d'allà
enllaça amb la vorera del costat del Museu Darder.
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Dues de les famílies beneficiàries dels pisos de lloguer social de Banyoles

Es doblen els pisos socials a Banyoles
en l’últim any
L’Oficina Local i Comarcal d’Habitatge de Banyoles
i Pla de l’Estany ha arribat als 22 pisos socials. Tan·
mateix, l’Ajuntament de Banyoles continua amb les
negociacions per a la ampliació de més pisos socials
amb l’objectiu d’atendre les necessitats actuals.
Els pisos destinats a situacions d’especial urgència
s’adjudiquen després de les valoracions conjuntes de
l’àrea de Benestar social del Consell Comarcal del Pla
de l’Estany i de l’Ajuntament de Banyoles.
Durant els últims mesos han augmentat progressi·
vament els pisos socials a Banyoles. Aquest juliol
un habitatge social més s’ha incorporat a l’Oficina
d’Habitatge gràcies a un conveni amb CatalunyaCaixa,
mitjançant el qual l’Ajuntament s’adhereix al pacte
que van subscriure la Generalitat de Catalunya i
l’entitat bancària. S'inicia amb la possibilitat d'allotjar
a una família, i queda obert per ampliar el nombre
d'immobles. L’equip de govern és partidari del diàleg
amb les entitats bancàries.

A l’abril l’Oficina d’Habitatge va afegir els dos primers
pisos de particulars que s’incorporen a la borsa d’ha·
bitatge social, i que s’han aconseguit gràcies a les
gestions d’un agent de la propietat immobiliària (API).
I també a l’abril es van incorporar dos pisos socials
més com a conseqüència de l’adhesió de l’Ajuntament
al programa de lloguer social de “la Caixa”.

S’aprova definitivament el Pla local
d’habitatge de Banyoles
Unes de les dades importants d’aquest Pla és que
Banyoles té uns 800 pisos buits, un 7% del total, i que
preveu créixer en 17 noves llars anuals. Així doncs, el
document definitiu analitza la situació de l’habitatge
i contempla una estabilització del creixement d’habi·
tants de la ciutat a l'entorn dels 19.500 habitants. Es
tracta d'un pla viu amb previsions que s'han d'anar
modificant en funció de les necessitats del moment.
El document també analitza l'ús de l'Oficina Local i
Comarcal d'Habitatge, que de gener a maig del 2014
va registrar 798 consultes, la majoria de Banyoles.
La dada és molt superior a les 1.071 consultes que es
van fer durant tot el 2013.

Joventut
Presenten els resultats de l’enquesta
10-14, una mirada a la població jove
del Pla de l’Estany
Elaborat per tècnics del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany i de l’Ajuntament de Banyoles sobre nens i

nenes de 5è a 2n d’ESO de tots els centres educatius
de la comarca, amb la finalitat de fer una aproxima·
ció a la seva realitat en relació a diversos àmbits:
escolar, extraescolar, hàbits, participació, relacions
dins la família, etc.

Promoció econòmica i turisme
El nou marxandatge de Banyoles inclou,
entre d’altres productes, un retallable
del Tren pinxo
Des de l’Ajuntament de Banyoles es busca que els
visitants tinguin un record i que tothom qui ho vulgui
pugui regalar productes de la ciutat. Hi ha 3 nous
productes per aquest 2014: una làmina per pintar,
un retallable del Tren pinxo, i llibretes. En destaca el
divertidíssim retallable del Tren pinxo, pensant en el
públic familiar que visita la ciutat. Ja està a la venda
per 3,8 euros a l’Oficina de Turisme de l’Estany.
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A part de tots el 85 productes que es venen a l’Oficina
de Turisme de l’Estany, també s’hi pot trobar una
zona outlet que disposa de 24 articles a un 50% de
descompte.
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La visita de l’arqueta de Sant Martirià
és la gran novetat de la programació
turística 2014
Es tracta d’activitats i visites guiades de descoberta
de l’entorn natural i patrimonial de Banyoles. Estan
adreçades a tots els públics, però principalment
al públic familiar, que és el principal públic que
s’adreça a l’oficina de turisme i demanda quines
són les activitats que poden gaudir a la ciutat.
S’han programat 28 activitats diferents, de les
quals 14 són noves. En total hi ha 109 activitats
programades.
Les propostes noves d’enguany són el cicle de
l’aigua des del puig de Sant Martirià, la Volta a l'Es·
tany de Banyoles en bicicleta o tricicle, Iniciació al
caiac, l’Arqueta de Sant Martirià i Monestir de Sant
Esteve, #turismebanyoles, i activitats destinades
a públic familiar, entre moltes altres.

Gartstròmia, el nou esdeveniment que
fusiona la gastronomia i l’art

La regidora de Comerç, Consum, Turisme, Fires i Promoció
econòmica, Joana Vilà, ensenyant el retallable del Tren pinxo
muntat

“L’art a les pesqueres”, guanyador del
premi Emprèn al Pla
L’Ajuntament de Banyoles ha lliurat el premi de la
primera edició dels projectes d’emprenedoria Emprèn
al Pla a “L’art a les pesqueres” de cinc alumnes de
l’institut Pla de l’Estany. Concretament els guanyadors
són els alumnes: Helena Teixidor, Queralt Moyano,
Núria Ramos, Cristina Rodríguez i Marc Pujolràs. El
projecte consta d’un Pla d’empresa per explotar com
a negoci les pesqueres de l’Estany amb activitats com
ara música, pintura, teatre, dansa, gastronomia… El
premi estava dotat amb 500¤ en material a adquirir
a través d'una targeta de l'Associació Banyoles Co·
merç i Turisme.

L’Ajuntament ha organitzat el Gartstròmia, un punt
de trobada entre la creació artística i la gastronomia
que el 24 i 25 de maig va transcórrer en més de
20 espais repartits per Banyoles. La fira constava
principalment d’un espai de mostra i venda de
productes, un espai de degustació de productes
gastronòmics, una ruta d’espais de restauració, un
espai de tallers, i les exposicions. L’espai de mos·
tra, venda i degustació de productes s’articulava
principalment a la plaça Major i va comptar amb
25 parades de 21 productors i artistes de Banyoles
i del Pla de l’Estany i amb més de 45 tapes i begu·
des. La Diputació de Girona, el Grup Gastronòmic
del Pla de l’Estany, la Generalitat, el Ministeri de
Treball i Seguretat Social, i el Fons social europeu
han col·laborat en aquesta primera edició.
Els guanyadors d'Emprèn al Pla rebent el premi
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La presentació de l'estudi de la mòmia va causar una gran expectació entre els mitjans de comunicació.
A la foto el regidor de Cultura, Jordi Bosch Batlle, amb el Dr. Bardalet

La mòmia presumptament egípcia del
Museu Darder és una peça d’extraordinari valor de fa uns 200 anys
El Sr. Darder la va adquirir en data desconeguda per
a formar part de la donació amb què es va crear el
Museu Darder de Banyoles, que va inaugurar al 1916.
Des de l’any 2000 no està exposada al públic.
Les dades dels investigadors indiquen que les restes
tenen aproximadament 200 anys, però que han estat
preparades per a simular una mòmia antiga segurament
amb finalitats didàctics. La tomografia mostra l’inte·
rior amb l’esquelet lligat amb material principalment
metàl·lic per mantenir-ne la posició dreta, entre d’altres
característiques. De l’estudi antropològic es dedueix
que es tracta d’un individu masculí adult de morfologia
probablement caucàsica. Aquest estudi s’ha realitzat
per un equip multidisciplinari. La recerca l’ha impulsat
el Dr. Bardalet i el Dr. Baró i el projecte antropològic
l’ha liderat A. Malgosa de la UAB.

Remodelen la sala d’exposicions El Tint
El canvi de les obertures, la climatització de les sales,
l’arranjament del lavabo i el sanejat de la paret de tra·

vertí han permès adequar aquesta sala d’exposicions
banyolina a les necessitats actuals. Coincidint amb la
finalització de les obres, el col·lectiu d’artistes Tint XXI,
que des de l’any 2012 és l’encarregat de gestionar la sala
d’exposicions, va inaugurar una exposició col·lectiva,
amb una mostra del seu treball més recent. El col·lectiu
Tint XXI està format per Marc Currià, Marc Estany,
Jordi Gich, Clara Gispert, Marc Jordi, Jordi Martínez,
Albert Pascual, Miquel Samaniego i Natàlia Sardeña.

Fem memòria dels oficis antics a
Banyoles, un projecte d’àmbit català
que permetrà documentar oficis perduts
Fem memòria dels oficis antics és un projecte aplicat per
la Biblioteca de Banyoles i per l’Arxiu Comarcal del Pla
de l’Estany per a recollir, conservar i donar a conèixer
una mostra de la memòria familiar de la comarca: les
fotografies, les cartes, i els documents que es troben
a les cases i formen part de la seva història privada.

Es mantenen els preus de les
matrícules de l’Escola Municipal
de Música de Banyoles (EMMB)
El curs consolidarà la fusió entre l’EMMB i el Taller de

Música, un procés que ha convertit el centre en un
referent, per la confluència dels programes de música
clàssica i moderna. El proper curs s’afegeix el trombó
en el grup d’instruments que s’impartiran, que ja in·
clou baix elèctric, bateria, piano, saxofon, trompeta…
L’EMMB compta amb prop de 400 estudiants i aposta
per mantenir els preus de les matrícules per aquest
curs 2014-2015, unes tarifes que tampoc no s’havien
incrementat en el present curs.

Banyoles acull el II Cicle de
Conferències d’Actualitat Arqueològica
a les Comarques Gironines

Agost del 2014

L’objectiu era posar a l’abast del públic en general les
últimes novetats arqueològiques sobre el patrimoni
gironí. Una iniciativa possible gràcies a la participació
d’arqueòlegs professionals que van exposar els seus
estudis sobre, per exemple, el poblat ibèric d’Ullastret
o la vil·la romana de Vilauba.
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El Festival (a)phònica de Banyoles tanca
amb èxit la seva onzena edició
Del 20 al 24 de juny, el Festival de la Veu de Banyoles,
organitzat per l’Ajuntament de Banyoles, ha ofert una
quarantena d’activitats entre actuacions i activitats
paral·leles. Entre les actuacions més concorregudes
cal destacar el 5è Campionat Estatal de Beatbox, que
ha sorprès el públic amb les grans demostracions
vocals, el concert de La iaia, la banda barcelonina The
Excitements, Morgat Morgat, Sanjosex, i Jorge Drexler,
que ha presentat el seu darrer disc en primícia a les
comarques gironines davant d’unes 800 persones a
l’Estrella Damm Club Natació Banyoles.

Portada del nou llibre “El Terme de Banyoles"

col·lecció “Quaderns de Banyoles”, editada conjun·
tament per l’Ajuntament de Banyoles i la Diputació
de Girona. Fins al segle XIX, el municipi de Banyoles
estava dividit per l’antiga muralla en dos espais ben
diferenciats. Es tractava de la Vila (o sigui dels ha·
bitants de dins del clos de la muralla) i del Terme (la
gent i indrets de fora).

S’instal·la una pantalla interactiva al
Museu Arqueològic de Banyoles
És una mesura conjunta amb els museus d’Arqueoxar·
xa. Es tracta d’una pantalla tàctil a través de la qual
s’informarà de tots els museus i jaciments arqueològics
que formen part de la xarxa.

“El Terme de Banyoles”, nou llibre
d’història de la ciutat

Intercanvi cultural de Banyoles i Polònia

“El Terme de Banyoles”, dels historiadors Josep
Grabuleda i Guerau Palmada, és el número 15 de la

Els llaços de Banyoles amb Polònia s’enforteixen el
2014 a través de la música i de les arts plàstiques. Es

Jorge Drexler a l'(a)phònica

concentra en tres accions: un intercanvi entre joves
artistes del col·lectiu Tint XXI i artistes de la ciutat de
Gdansk, una beca per la jove violoncel·lista banyolina
Maria de Palol per participar al Curs Internacional
Chopin de Varsòvia i, per últim, un concert a càrrec de
la destacada soprano Iwona Sobotka. Unes iniciatives
impulsades per l’Ajuntament de Banyoles i el Consolat
de la República de Polònia a Barcelona.

II Exposició “Tint XXI=CREACIÓ”
Aquest projecte té com a finalitat apropar els alumnes
de Banyoles a les diverses expressions artístiques que
es desenvolupen a la ciutat, tot potenciant la creativitat
pròpia de cada alumne i facilitant una interacció directa
amb l’artista.

Agost del 2014

Èxit de les visites guiades dels centres
educatius a la Factoria
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Un total de 150 alumnes de primària de les escoles
de Banyoles han visitat la Factoria d’Arts Escèniques.
l’Aula de Teatre i l’Ajuntament de Banyoles han ofert
durant aquest curs 2013-2014 una proposta didàctica
que combinava tant aspectes relacionats amb la ciència
i la tecnologia (la llum, el so, l’escenografia…) com amb
conceptes d’interpretació i dramatúrgia.

Finalitzen les restauracions que ha
realitzat el Museu Darder amb la
donació anònima de 10.000 euros
L’any 2013 el Museu Darder va rebre aquesta donació
i els tècnics del Museu van decidir dedicar aquests
diners a la restauració de l’home anatòmic, una peça
emblemàtica de la Col·lecció Darder que fins ara no
s’havia restaurat pel seu elevat cost. Amb els diners
restants es van restaurar tres ossos humans del crani
i un crani humà complet que estan preparats amb
finalitats didàctiques.

Els arqueòlegs excavant al jaciment de la Draga

L’home anatòmic abans (a l'esquerra)
i després de la restauració (a la dreta)

Noves excavacions al jaciment neolític
de la Draga
Els treballs arqueològics, coordinats pel Museu Arqueo·
lògic de Banyoles, són duts a terme pel Consell Superior
d’Investigacions Científiques, la Universitat Autònoma
de Barcelona i el Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Enguany, s’ha treballat en un sector que es va iniciar l’any
2013 i s’han documentat les construccions de cabanes.
Els treballs han localitzat més pilars de fusta conservats
en el nivell freàtic. A més, s’ha confirmat l’existència a
la Draga d’un taller dedicat a la fabricació d’elements
ornamentals. Aquest estiu s’han programat jornades
de portes obertes al jaciment.

Agost del 2014

Ensenyament
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L’escultura Catalan Power, de l’artista Andreu Alfaro, és una de les escultures de la ruta

L’Ajuntament i l’escola de Can Puig
inauguren el Recorregut escultòric
Al final del curs 12-13, l’escola de Can Puig i l’Ajuntament
de Banyoles van proposar-se materialitzar aquest
Recorregut Escultòric, un itinerari per conèixer les
escultures de la ciutat. Així doncs, la persona visitant
troba a cada una de les 22 escultures un rètol infor·
matiu amb el títol, autor/a, any de creació, i un codi
QR, enllaçat amb un espai web on trobarà un plànol
del recorregut, una fitxa amb la informació de cada
escultura, i molta més informació.
D’aquesta manera, aquest projecte, que es porta a
terme des de fa gairebé 20 anys a l’escola Can Puig,
i que forma part de la Guia de Recursos Educatius
des dels seus inicis, s’amplia i es millora gràcies a la
col·laboració conjunta de l’escola Can Puig, els seu
alumnat de sisè de primària, i les regidories de Cultura
i Ensenyament de l’Ajuntament.

L’escola bressol la Balca omple totes les
places pel curs 2014- 2015
La Balca, que celebra el seu desè any de funciona·
ment, ha rebut més sol·licituds de places escolars pel
curs 2014-2015 que l’oferta que pot oferir. Pel curs
2014-2015 oferia unes 80 places per a infants nascuts
l'any 2013 (Llar 1) i a l'any 2012 (Llar 2). Tot i això,
Banyoles té més oferta que demanda de places per a
llars d’infants sumant les places públiques i privades.
Banyoles compta amb quatre llars d’infants privades:
el Casa Nostra, Patufets, Els Nins, i El Petit Príncep.

Bonificacions de la quota mensual
d’escola bressol a la Balca pel curs
2014-2015
Des de la regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de
Banyoles s’han iniciat diferents mesures per facilitar
l’accés a l’escola bressol la Balca a totes les famílies.
Per això, pel curs 14-15 s’han mantingut les quotes
mensuals d’escolarització, s’han acordat amb serveis
socials unes places de cost reduït per a famílies amb
infants amb necessitats educatives específiques i
situacions econòmiques excepcionals, i es continua
amb el procés d’establir bonificacions al preu de les
quotes tal com es va iniciar al curs passat. Durant
el curs 2013-2014, 18 famílies s’han beneficiant de
bonificacions als preus públics de la Balca.

Alumnes i empreses participen a la
cloenda dels projectes educatius
d'atenció a la diversitat
Amb més de trenta-cinc alumnes participants
i més d’una trentena d’empreses i entitats col·
laboradores per aquest curs 2013-2014. Les empreses
col·laboradores pertanyen a àmbits tan diversos
coma ara el tèxtil, l’educació infantil, la geriatria, el
motor, la fusteria… A Banyoles s’apliquen diversos
projectes educatius amb la col·laboració d’empre·
ses com ara la Unitat d’Escolarització Compartida,
el projecte singular DRAC de l’institut Pere Alsius
al curs 11-12 i el Projecte POT’s de l’institut Josep
Brugulat al curs 13-14.

L’Ajuntament i la Universitat de Girona
reprenen el projecte d’electrocardiogrames als alumnes de segon d’ESO
Els alumnes que ho desitjaven podien fer-se gratuïta·
ment la prova. Un projecte que arribava a la cinquena
edició i que va ser pioner a Catalunya i l’Estat espanyol.
Enguany, i com a novetat, s’acompanyava la realització
dels electrocardiogrames amb una xerrada informativa
prèvia. Una altra novetat és que enguany l’equip del
projecte estava format íntegrament per estudiants
de medicina sota la coordinació dels prestigiosos
cardiòlegs Ramon Brugada i Josep Brugada.

Agost del 2014

El doctor Francisco Mora clou l’Eduquem
en Família d’aquest curs
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L’Eduquem en Família està impulsat per totes les
AMPA de Banyoles, des de l’escola bressol als insti·
tuts, i el Servei d’educació de l’Ajuntament. El doctor
en medicina i neurociència Francisco Mora és autor
de diversos llibres sobre el funcionament del nostre
cervell i de més de 400 treballs científics en el camp
de la neurobiologia.

Uns tallers amb nens i nenes dels
barris de Can Puig i Canaleta seran
la base d’un curtmetratge
És un projecte de la Càtedra UNESCO de Polítiques
Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona,
ConArte Internacional i PDA Films amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Banyoles i l’Obra Social Fundació
“la Caixa”. Consisteix en un seguit de tallers en el quals
els nens i nenes han treballat al voltant de temes se·
leccionats que permeten potenciar la seva creativitat.
Seguidament, els professionals facilitaran el procés
de convertir les seves històries i els seus dibuixos en
el material audiovisual, com ara un curtmetratge i el
material pedagògic que l’acompanya.

Un dels robots ja acabats i a punt per la competició de
"minisumo"

Organitzen el primer taller de robòtica
Es tractava d’un taller per apropar el món de la robòtica
i la programació a joves a partir de 12 anys. Les inscrip·
cions van superar totes les expectatives, amb més de
cinquanta. Durant el taller els participants van aprendre
a construir un petit robot, amb una mecànica senzilla.
El taller va acabar amb una competició de “minisumo”
a la plaça Major entre els robots, es tractava de fer fora
els robots d’una pista. Tot plegat organitzat pel servei
d'Educació de l’Ajuntament, Astrobanyoles i el Museu
Darder, i amb suport de la Federación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Projectes d’emprenedoria, una nova proposta educativa
Durant aquest curs 2013-2014 la regidoria d’Ensenyament
de l’Ajuntament i els instituts d’educació secundària de la
ciutat han desenvolupat conjuntament aquest projecte.
Aquesta activitat s’emmarcava en el treball sobre empre·
nedoria des d’una metodologia d’aprenentatge – servei,
on es pretenia que els nois i noies, partint de l’observació
de la ciutat o de les necessitats detectades per diferents
agents, projectessin idees sobre com resoldre-les mit·
jançant un projecte emprenedor.

Els nens i nenes dels barris de Can Puig i Canaleta preparant els dibuixos

Agost del 2014

6a edició dels premis Banyolí de l'Any
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Enguany celebrem la 6a 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 19 de setembre
del 2014, 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 d'una candidatura 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 26 d'agost al 5 de setembre de 2014.

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 2014

Grups municipals
Pensar en el millor pels banyolins i banyolines
Banyoles en positiu, aquest era el lema de la campa·
nya electoral de Convergència i Unió a les passades
eleccions municipals del 2011. No ha estat només
un eslògan, és una manera de fer i de governar
Banyoles. Entre d’altres aspectes, significa no bus·
car confrontacions només pensant en el partit sinó
pensar en com governar millor la ciutat.

mesos s’han fet públiques múltiples actuacions que
volem destacar com la fira Gartstròmia, ajudar a
crear 164 negocis en 4 anys, doblar els pisos socials,
tenim una ciutat segura, entre moltes altres. Estem
creant una Banyoles que cuida els petits detalls,
amb activitats a fer-hi i que sigui el màxim de neta
possible. En definitiva, una Banyoles amb el màxim
de qualitat de vida i sensible amb els que ho estan
passant malament per la crisi.

Agost del 2014

CiU a Banyoles creiem que la línia de la ciutat dels
últims anys és bona i cal seguir-la. Només els últims

Banyoles Informació

14

Els grups municipals de l'oposició, manifesten el
seu desacord en l'utilització partidista del butlletí
municipal per part de l'equip de govern, com es va
evidenciar en l'anterior butlletí.

Ens trobareu cada dilluns de 6 a 8 del vespre a
l’Ajuntament.
A/e. cuppladelestany@gmail.com

Aturem els desnonaments
Hem
pensat municipals
massa temps de
“això
no va amb manifesten
nosaltres”. Però
Els grups
l'oposició,
el
la realita

seu desacord en l'utilització partidista del butlletí

municipal per part de l'equip de govern, com es va
evidenciar en l'anterior butlletí.

Agost del 2014
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Inauguració del carril per a vianants i ciclistes amb Josep Blanch, diputat de Xarxa Viària de la Diputació de Girona; Miquel
Noguer, alcalde de Banyoles; i Salvador Ros, alcalde de Porqueres.

Enllesteixen el carril per a bicicletes i
vianants de circumval·lació de l'Estany
de Banyoles
Després de les obres de la Diputació de Girona en al
vial GIV-5248, vianants i ciclistes poden completar
la volta a l’Estany en un carril propi, un fet que fa
vint anys que es reclamava. Una nova manera, més
pràctica i segura, per fer la tradicional volta a l’Estany.
Una vegada acaba l’obra la Diputació va traspassar
aquesta via als ajuntaments de Banyoles i Porqueres,
que s’encarregaran de gestionar-la.
Les obres es van dur a terme al llarg de 2.200 metres
que transcorren per la vora oest de l'Estany, entre Lió
i l'església de Santa Maria de Porqueres, i van costar
467.512,43 euros (IVA inclòs), una xifra per sota del que
estava inicialment previst. Les actuacions van consistir
a transformar i reasfaltar la carretera en un vial per al
trànsit més local i una via per a vianants i ciclistes, que
en el tram més boscós es divideix en dos. La calçada i

el carril per a vianants i ciclistes estan ara separats amb
una vorada de formigó, en què s’han deixat passos de
fauna. El carril disposa d’una barana de fusta, al bosc
de Can Morgat i als diferents pontets per tal d’actuar
com a protecció en cas de caiguda.

Amb la remodelació dels carrers Barca,
Estany i Vallespirans millorarà la connexió a peu entre l’Estany i el barri vell
Les obres s’iniciaran aquest setembre del 2014. Segons
el regidor d’Urbanisme de Banyoles, Miquel Vilanova,
“ha de ser una artèria important entre el barri vell
i l’Estany, sobretot per a vianants”. L’obra no només
és important per la superfície, amb un passeig amb
arbres i la remodelació de la plaça del Carme, sinó que
també ho és per l’arranjament de tot el sanejament
que és antic i que separarà aigües pluvials amb aigües
brutes. A més, es renovaran la resta de serveis, i es
posarà una nova il·luminació. L’obra té un pressupost
de 490.000 euros.

Administració, oficina
d'atenció al ciutadà
i recursos humans

Agost del 2014

L’Ajuntament de Banyoles modernitza
l’atenció ciutadana amb un nou gestor
de cues
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L’Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) de l’Ajuntament
ha estrenat el nou gestor de cues que usaran tots
els ciutadans que necessitin ser atesos per aquesta
oficina. Es tracta d’un sistema modern, senzill i
pràctic. Els usuaris de l’OAC, situada a la planta
baixa de l’edifici de l’Ajuntament, han de clicar a
la màquina que els hi subministrarà el tiquet amb
un número. Posteriorment haurà de seguir en una
pantalla fins que li indiqui que és el seu torn i la
pantalla li indicarà a quina taula s’ha de dirigir
perquè l’atenguin.
Una de les novetats és que la pantalla del gestor
de cues també projectarà les últimes notícies de
l’Ajuntament de Banyoles i també una agenda amb
les activitats més recents que acollirà Banyoles.
Tot plegat integrat dins del projecte d’Adminis·
tració oberta.

La regidora d'Administració, Oficina d'atenció al ciutadà i
Recursos Humans, Núria Palomeras, usant el gestor de cues

Participació
L’Ajuntament de Banyoles fomenta la
participació ciutadana amb els consells
de barri
Han tornat una vegada més els consells de barri de
Banyoles organitzats per l’àrea de Participació ciuta·
dana de l’Ajuntament de Banyoles. Els 5 consells de
barri s’han convocat per aquest juny i juliol del 2014.
Concretament són el Consell de barri de les Rodes, de
Canaleta, de Mas Palau, de Sant Pere, i de la Farga. En

Consell de barri de Mas Palau

el mandat anterior es va iniciar el Consell de barri de
Sant Pere i enguany s’ha creat el consell de barri de
Mas Palau. Els consells de barri de Banyoles pretenen
garantir i impulsar la participació dels veïns i veïnes
de Banyoles, i de les associacions, en els assumptes
municipals. Són consells de participació que tenen
caràcter consultiu, de formulació de propostes i
suggeriments.

Agost del 2014

Seguretat ciutadana
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Signatura d’adhesió al programa informàtic SIPCAT entre l'alcalde Miquel Noguer i la directora general d’Administració
de la seguretat del Departament d’Interior, Maria Teresa Casado

Banyoles s’adhereix al programa informàtic SIPCAT que connecta la Policia
Local, Mossos d’Esquadra i altres serveis de la Generalitat
L’Ajuntament de Banyoles s’ha adherit al programari
informàtic SIPCAT, que uneix tecnològicament la
Policia Local de Banyoles amb altres serveis policials
o d’emergència de la Generalitat. Aquest conveni
té per objecte establir les bases i fixar els aspectes
institucionals, tècnics i jurídics de la cessió d’ús del
programari de gestió i suport als processos de les
policies locals de Catalunya, denominat SIPCAT, a
l’Ajuntament de Banyoles i la integració de l’Ajunta·
ment en el sistema d’informació policial de Catalunya.
Es tracta d’un programari de gestió dissenyat per
la Generalitat amb l’objecte d’optimitzar recursos i
millorar l’eficiència i la gestió operativa dels cossos
destinats a les emergències i a la seguretat.

una per l’equipació com a moto per a ús policial. Són
vehicles que estan constantment en funcionament ja que
el servei de Policia Local està obert totes les hores de tots
els dies de l’any. Per tant, suposa un desgast del parc de
vehicles de la Policia. Amb l’alta d’aquestes dues motos
es donaran de baixa dues motos que usava la Policia.
El parc de vehicles de la Policia Local està formada
actualment per 3 motos, 4 vehicles de patrullatge,
un vehicle sense equipació policial, i una furgoneta
per a senyalització.

La Junta local de seguretat de Banyoles fa
balanç de les dades policials de l'any 2013
Banyoles va mantenir el 2013 el mateix nombre de deten·
cions (79) i les infraccions de caire penal que l'any 2012.
Durant el 2013 no hi van haver robatoris amb violència
i intimidació ni tampoc cap accident de trànsit mortal,
per primer cop en 5 anys. Cal destacar que Banyoles té
una ràtio de 33'7 delictes per cada 1.000 habitants, que
és la meitat de la mitjana a les comarques de Girona i
està molt per sota la mitjana catalana.

Dues noves motos de la Policia Local de
Banyoles
Han costat 5.000 euros cada una més 1.800 euros cada

Són motos dissenyades per a l'ús a la ciutat. D'esquerra a dreta:
el regidor Lluís Costabella, el sergent de la Policial Local, Joan
Figueras, i l'alcalde Miquel Noguer.
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Una de les moltes actuacions de la Fira del Món del Foc. Foto: Harold Abellan

Una trentena d’activitats a la concorreguda Fira del Món del Foc

Ikonika, Drums of Death i Desert, actuen al Festival l’Estrany

Banyoles va ser l’epicentre del foc del 18 i al 20 de
juliol amb la celebració de la IV Fira del Món del Foc,
que va agrupar 46 colles i més de 5.500 espectadors.
Destacava la presència de colles del País Valencià i
la Catalunya Nord. Durant el cap de setmana es va
gaudir dels diversos formats d’actes de foc, des del
correfoc, la rua de bèsties i l’encesa de lluïment,
passant per les matines, els trabucaires, concerts i
la cercavila. Paral·lelament, el món professional i de
formació en relació al foc va tenir Banyoles com a
punt de trobada amb més de 400 inscrits.

El Festival de música insòlita i electrònica de Banyoles
ha arribat a la 6a edició aquest 1 i 2 d’agost. Desert
va oferir la seva actuació a bord de la barca Tirona.
L’Estrany, neix el 2009, amb el suport de l’Ajuntament,
per oferir sonoritats d’avantguarda a Banyoles. És un
festival visionari, niu de noves tendències que es basa
en la recerca continua de nous emergents i propostes
innovadores per oferir cultura d’última generació.

La Tronada característica de la Festa Major de Sant
Pere a Reus va sortir per primera vegada de la seva
ciutat, i la Patum Infantil de Berga, va actuar per se·
gona vegada fora de la capital del Berguedà. La Fira
estava organitzada per Gàrgoles de Foc, la Federació
de Diables i Dimonis de Catalunya, i coorganitzada
per l’Ajuntament de Banyoles, i amb el suport de la
Generalitat, la Diputació de Girona i l’Agrupació de
Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.

21è Festival de Jazz amb Marco Mezquida Trio com a grup destacat
Un any més Banyoles es va moure a ritme de Jazz
durant els 3 dies que dura el festival amb més de 10
concerts repartits per tota la ciutat. Concerts de tot
tipus i de tots els formats amb l’organització del Taller
de Música de Banyoles, i amb la col·laboració d’entre
d’altres, de l’Ajuntament de Banyoles.

Nit de Bosc omple de música el bosc de
Can Puig
Durant aquesta dotzena edició del 13 i 14 de juny hi
van actuar grups com ara The Funk Boss Brothers,

Havana Quartet, Apeiron i Rumb al bar, entre d'altres.
Nit de Bosc va néixer l'any 2003 gràcies a la iniciativa
dels joves del barri de Can Puig.

Més de 3.000 persones van assistir al
4t Festival de màgia al carrer “Troba’m”
La gran gala del dissabte a la Muralla, el show d’Antonio
Díaz al Teatre Municipal i l’actuació de Dani DaOrtiz al
claustre del Monestir, els espectacles més destacats. Un
total de 20 actuacions van omplir de màgia Banyoles.
El “Troba’m” està organitzat per l’associació Tenim
Poca Feina en conveni amb l’Ajuntament de Banyoles.
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Festes d’agost amb activitats variades
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El V Carnaval d’estiu del Comitè de Banyolinades,
concerts, correfocs, karaoke, sardanes, gegants i
capgrossos, castellers, la Fira del cop d’ull, teatre,
jocs per a nens, cinema a la fresca o havaneres, eren
algunes de les propostes. A més, un grup emblemàtic
com Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries va ser
a Banyoles per animar la festa petita de la ciutat.

37a Exposició de flors de Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles organitza l’Exposició de
flors amb la col·laboració d’un llarg llistat d’entitats,
empreses, comerços i particulars. Es van programar
concerts, un taller floral infantil, visites guiades a l’ar·
queta de Sant Martirià, la IV Trobada d’acordionistes
ciutat de Banyoles, la 4a Mostra d’entitats d’acció social
del Pla de l’Estany, i molta màgia ja que l’Exposició de
Flors es va barrejar el mateix cap de setmana amb el
4t Festival de màgia al carrer “Troba’m”. Com cada

Primer premi de balcó artístic de la 37a Exposició de flors

Enguany el cartell de les Festes d'Agost era obra de Lorena
Rodríguez, de Creative Corner Agency

any l’espai central era el claustre del Monestir de Sant
Esteve, la resta d’espais florals, balcons i entrades del
Barri Vell i aparadors.

Comunicació

Agost del 2014

seccions però mantenint el contingut treballat els
últims anys per l’àrea de Comunicació de l’Ajunta·
ment de Banyoles. Els objectius continuen intactes
respecte l’antiga pàgina web: informar de l’actualitat
de l’Ajuntament i de la ciutat, i difondre les activitats
de les entitats de Banyoles i del propi consistori. Així
doncs, es continuen potenciant les noticies i l’agenda.
De fet, només durant l’any 2013 es van publicar un
total de 302 notícies al banyoles.cat.
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L'alcalde Miquel Nogué presentant la renovada
pàgina web de l'Ajuntament

L’Ajuntament modernitza la seva pàgina
web banyoles.cat
Després de 8 anys, el lloc web de l’Ajuntament de
Banyoles s’ha renovat totalment tot modernitzant
la imatge i fent més intuïtius tots els seus apartats.
Es tracta d’una reestructuració i priorització de les

A la pàgina principal es destaca la notícia més ac·
tual, amb una major importància de la foto que fins
ara. També hi ha un espai central per l’agenda, que
destaca les activitats més properes que es poden
fer a Banyoles, tant de l’Ajuntament com de les en·
titats de la ciutat. El vídeos del Canal Banyoles, un
“sitemap”, un enllaç a les xarxes socials per àmbits
de l’Ajuntament, el temps, telèfons d’interès, i més
d’una desena d’enllaços completen la pàgina principal
del nou banyoles.cat.
El banyoles.cat ofereix, com fins ara, informació de
totes les àrees de l’Ajuntament, informació de la ciutat
i informació turística. També, des del banyoles.cat
es pot accedir a la seu electrònica que conté tota la
informació administrativa del consistori.

Benestar social
Banyoles compta amb un nou recurs
d’atenció a la infància al Casal de Sant
Pere
L’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla
de l’Estany, seguint les orientacions del Pla d’Infància
i Adolescència comarcal aprovat pel Consell d’Alcal·
des el juny de 2012, han impulsat l’inici d’aquest nou
recurs, amb el suport econòmic de l’Ajuntament i del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través
del Fondo Europeo para la Integración (FEI). Aquest
servei socioeducatiu està ubicat al Casal de Sant Pere
i està destinat a l’atenció de menors de 6 a 12 anys
amb necessitats de caràcter social i educatiu, amb
l’objectiu d’afavorir el seu desenvolupament personal,
integració social i adquisició d’aprenentatges per evitar
el deteriorament de les situacions de risc.

Recullen 424 euros al Duatló
de Banyoles destinats a l’Oncolliga
Sergi Rodríguez, del PC Cervera Triatló, i Maria Car·
rasco, de l'Absolut Sport, van guanyar la XXIV Duatló

de Banyoles. Tanmateix, l’autèntic guanyador va ser
novament la solidaritat ja que cada un dels 424 par·
ticipants va aportar un euro a la Fundació Oncolliga
Girona, Lliga catalana d’ajuda al malalt de càncer a
Banyoles. De fet, a cada una de les proves esportives
organitzades per l’Ajuntament de Banyoles es destina
a diferents entitats socials un euro per participant de
la inscripció.

El Centre Cívic Banyoles posa en
funcionament els nous espais
L'ampliació a l'edifici annex ha permès posar en
marxa els nous espais que inclouen un nou despatx,
un bany i dues sales polivalents. Aquesta primavera
s’han organitzat una trentena de cursos al Centre
Cívic Banyoles, ubicat al barri de la Farga. Entre les
novetats hi havia un curs de fotografia macro, un per
aprendre a optimitzar l'ordinador personal, un taller
de cuina sense foc…

Medi ambient
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L’Ajuntament regula l’ús de l’aigua dels
recs de sortida de l’Estany en època de
mancança d’aigua
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Al ple ordinari de l’Ajuntament de Banyoles del 30
de juny del 2014 es van aprovar els criteris d’ús de
l’aigua dels recs de sortida de l’Estany en època de
mancança d’aigua, per tal d’evitar qualsevol desavi·
nença entre els usuaris o usuàries dels recs. L’Ajun·
tament de Banyoles podrà declarar l’excepcionalitat
1 o l’excepcionalitat 2 per mancança d’aigua en els
recs. La declaració d’excepcionalitat 1 comportarà
que l’endemà de l’aprovació, i fins a la seva revocació,
entraran en vigor els dies de reg amb les seves franges
horàries corresponents a cada zona, per a tots els
usos. La declaració d’excepcionalitat 2 comportarà
que entraran en vigor els dies de reg amb les seves
franges horàries corresponents a cada zona, només

Ocupació
El Banyoles Espai Empresa ajuda a obrir
164 negocis des del 2009 fins el 2013
El número d’emprenedors que han rebut algun tipus
d’assessorament del servei de creació d’empreses
Banyoles Espai Empresa de l’Ajuntament de Ba·
nyoles s’ha incrementat en els últims 4 exercicis,
mentre que al 2009 eren 74 els usuaris atesos al
2012 eren 179, més del doble. Tot i que el 2013 va
presentar un petit canvi de tendència a la baixa
en quan al nombre d’emprenedors atesos, no és
així en nombre de negocis oberts i llocs de treball
creats, ja que augmenta respecte el 2012.
Banyoles Espai Empresa ofereix informació, orientació i assessorament sobre la idea de negoci,
ajuda a la confecció del Pla d’empresa... I una
dada destacada, el nombre total de negocis oberts
entre el 2009 i el 2013 és de 164. D’aquest total
83 corresponen a serveis, 47 a comerços, 24 a
l’hosteleria, 8 a indústria i 2 d’agricultura. Aquests
negocis han provocat la creació de 186 llocs de
treball durant aquests anys.

Presenten la formació de l’Ajuntament
del segon semestre del 2014
Són cursos, tallers i píndoles de coneixement del
juliol al desembre del 2014 oberts a tothom. Atenció
al client, el curs de manipulador d’aliments, o nous
formats de màrqueting, en són alguns dels exemples.
Per a més informació consulteu el banyoles.cat.

per a usos agrícoles i industrials. Cada usuari tindrà
dret a utilitzar l’aigua del rec durant el dia i la franja
horària establerta, que es pot consultar contactant
amb l’àrea de Medi ambient del consistori banyolí.

La temporada de bany de la Caseta de
Fusta, a l’Estany, acaba el 21 de setembre
S’augmenten els dies de la temporada de bany i els
horaris en aquest paratge públic i gratuït situat a
la zona nord de l’Estany. Durant aquest període hi
haurà el servei de prevenció, vigilància, salvament i
socorrisme. Els horaris de bany pel que queda d’estiu
són: del 17 al 31 d’agost de 2/4 d’11 del matí a 2/4 de
9 del vespre, de l’1 al 11 de setembre d’11 del matí a 7
de la tarda, i finalment del 12 al 21 de setembre de 3
a 7 de la tarda.

Agost del 2014
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Gràcies a més de 250 voluntaris Banyoles va acollir aquesta prova internacional. Foto: Harold Abellan

Victòria per a Alexandra Cassan i Mark
Buckingham a Banyoles en la Copa d’Europa ETU de triatló
Espectacular i assolellada competició disputada el
27 de juliol a Banyoles. En la disciplina femenina,
Alexandra Cassan va conquerir el seu primer títol
en una Copa de Europa amb un temps d’1 hora
59 minuts 46 segons. Seguidament, van entrar la
veterana Felicity Sheedy-Ryan (a 8 segons) i Lois
Rosindale (a 21 segons) era medalla de bronze.

A continuació va arribar el torn de l’elit masculina.
El britànic Mark Buckingham (quart a la Copa del
Món celebrada a Banyoles el 2012) va aprofitar
la seva velocitat a la cursa a peu per aconseguir
una còmode victòria amb un temps d’1 hora 47
minuts i 49 segons. L’australià Peter Kerr va cre·
uar l’arribada a 22 segons, assolint la medalla de
plata, i el neozelandès Sam Ward aconseguia la
medalla de bronze a 25 segons de Buckingham.
El triatleta banyolí Pau Castellbell va acabar en la
46 posició amb un temps d’1 hora 54 minuts i 41
segons i va rebre el suport entusiasta del públic
congregat a Banyoles.

Michele Sarzilla, guanyador de la primera edició del Campionat Nacional
de Catalunya de Triatló categoria elit
masculina

Els tres primers en categoria masculina i femenina de la prova
de la Copa d'Europa de triatló. Foto: Harold Abellan

46 triatletes començaven la prova per competir en
un circuit tècnic i atractiu per l’entorn natural. Gui·
llem Rojas va dominar la prova dels 1.500 metres de
natació i 40 quilòmetres bicicleta. Sorprenentment,
Rojas va ser atrapat a la última de les tres voltes de
la cursa a peu i finalment va arribar quart. La cursa
es va decidir en un espectacular esprint entre Miche·
le Sarzilla i Albert Reig. El guanyador per només 2
segons va ser Sarzilla amb un temps final de 1 hora
55 minuts i 53 segons.

Agost del 2014
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Banyoles candidata a Vila europea de
l’esport 2015

La revista especialitzada Triatlón destaca els triatlons de Banyoles

Banyoles va acollir la visita del comitè avaluador
de l’Associació de les Capitals Europees de l’Esport
(ACES) per analitzar la candidatura de la capital del
Pla de l’Estany com a Vila europea de l’esport 2015.
La visita va analitzar les instal·lacions esportives de
la ciutat, les proves esportives, la gestió esportiva,
les entitats, entre d’altres aspectes. ACES, Sport
European Capitals Association, assigna anualment
els reconeixements de “Capital”, “Ciutat” i “Vila”
europea de l’esport.

El número 22 de la revista Triatlón recull en un article
els 20 triatlons de l’Estat espanyol que destaquen
de la resta, ja sigui per la seva història, els seus
paratges, la quantitat o qualitat dels participants...
I entre els 20, hi ha el Triatló de Catalunya, que se
celebrarà un any més a Banyoles el dia 6 de se·
tembre del 2014, arribant a la 29a edició. Triatlón
destaca com a principal atractiu que la natació es
fa a l’Estany de Banyoles.

El segell de qualitat europeu a Vila és per a municipis
amb menys de 25.000 habitants i només en donarà un
màxim de 18 a tot Europa. ACES valora els principis de
responsabilitat i ètica, en la consciència que l’esport
és un element d’agregació de la societat, de la qualitat
de vida, de benestar psicofísic dels individus i de total
integració dels grups socials necessitats.

Bàrbara Pérez de Juan, millor esportista
banyolina de l’any 2013
L’Ajuntament de Banyoles va organitzar la 7a edició
de la Festa de l’esport banyolí al Club Natació Banyo·
les, una festa que té com a objectiu retre un petit
homenatge a tots aquells esportistes, equips i clubs
que al llarg de l’any 2013 s’han distingit pels seus
resultats. L’esquiadora Bàrbara Pérez de Juan va
ser nomenada la millor esportista banyolina de l’any
2013 i els expresidents del Consell Esportiu del Pla
de l'Estany (Benet Tarradas, Miquel Grau, Jordi Pons,
Isidre Reixach i Josep Vilà) van ser distingits amb el
trofeu de forjador de l’esport banyolí del 2013 per la
seva dedicació a l’esport.

Els guanyadors de la Festa de l’esport banyolí 2013

25 anys del Consell Esportiu del Pla de
l’Estany
El Consell Esportiu del Pla de l’Estany va néixer el
18 de maig de 1989. Té com a principal objectiu el
foment, l’organització i la promoció de l’activitat
esportiva en edat escolar a Banyoles, i tot el Pla
de l’Estany. És una entitat dinàmica i en constant
evolució que desenvolupa una tasca pedagògica
molt important.

El 6è Triatló popular per relleus de
Banyoles reuneix més de 500 persones
Amb l’organització de l’Ajuntament de Banyoles i
l’associació Triatló Banyoles, i amb la col·laboració
del Club Natació Banyoles. La prova va començar
amb 1.100 metres de natació a l’Estany, seguidament
va ser el tron del circuit de BTT amb uns 13 quilòme·
tres, i finalment una cursa a peu de 7 quilòmetres.
I com a prova popular que és, tot plegat va acabar
amb una botifarrada popular acompanyada de festa
amb música.
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Espectacular sortida de la prova masculina de la Copa d'Europa de triatló. Foto: Pere Duran

Telèfons a mà
		
AJUNTAMENT DE BANYOLES

ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS

Oficina d’atenció ciutadana ………………………… 972 57 00 50
oac@ajbanyoles.org
www.banyoles.cat
Àrea de Cultura ……………………………………… 972 58 18 48
Àrea d’Hisenda ……………………………………… 972 57 50 07
Àrea de Promoció Econòmica ……………………… 972 58 40 73
Àrea d’Urbanisme …………………………………… 972 57 52 11

AFA Pla de l’Estany (escola d’adults) ……………… 972 57 10 80
Aigües de Banyoles ………………………………… 972 57 01 01
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany ………………… 972 58 40 70
Ateneu Obert de la Dona …………………………… 972 57 18 41
Bombers …………………………… 972 57 40 80/972 58 20 85
Càritas Banyoles …………………………………… 972 58 30 55
Casal de la Gent Gran ……………………………… 972 57 11 62
Càtedra d’Esports i Educació Física ……………… 972 57 64 93

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS

				

972 41 83 32

Ateneu-Centre Municipal d’Estudis Musicals ……… 972 57 60 49
Biblioteca Pública …………………………………… 972 57 16 02
Cal Moliner (Oficina d'informació comercial
i turística) …………………………………………… 972 58 40 73
Casal de Barri de Sant Pere ………………………… 972 57 13 82
Centre Cívic Banyoles ……………………………… 972 58 07 41
Consorci de l’Estany ………………………………… 972 57 64 95
Escola Oficial d’Idiomes …………………………… 972 58 49 29
Oficina Jove del Pla de l'Estany-Cal Drac ………… 972 58 32 11
Jutjat de Pau ……………………………………… 972 57 02 05
La Balca – Centre Educatiu Municipal …………… 972 57 35 36
Museu Arqueològic de Banyoles ………………… 972 57 23 61
Museu Darder de Banyoles ……………………… 972 57 44 67
Oficina Municipal de Turisme La Pesquera ……… 972 58 34 70
Oficina Pla de Barris i Habitatge …………………… 972 58 48 16
Policia Local ………………………………………… 972 57 57 57
Pavelló de la Draga ………………………………… 972 58 20 00
Pavelló de Can Puig ………………………………… 972 57 01 00
Ràdio Banyoles …………………… 972 58 03 08/972 58 04 33
Servei d’Ocupació Municipal (SOM) ……………… 972 58 11 20
Teatre Municipal …………………… 972 57 25 07/972 58 18 48

Centre d’Assistència Primària ……

972 57 25 10/902 111 444

Centre de Recusos Pedagògics …………………… 972 57 34 56
Clínica Salus Infirmorum …………………………… 972 57 02 08
Consell Comarcal del Pla de l’Estany ……………… 972 57 35 50
Consell Comarcal-Àrea de Benestar Social ………

972 58 03 88

Correus ……………………………………………… 972 57 09 99
Creu Roja …………………………………………… 972 57 24 50
Escola Baldiri Reixac ……………………………… 972 57 06 60
Escola Can Puig …………………………………… 972 57 44 65
Escola Casa Nostra ………………………………… 972 57 09 66
Escola de Natura …………………………………… 972 58 13 16
Escola La Draga ……………………………………

972 57 23 56

Escola Pla de l’Ametller …………………………… 972 57 15 28
Institut Josep Brugulat ……………………………

972 57 14 31

Institut Pere Alsius ………………………………… 972 57 09 91
Institut Pla de l’Estany ……………………………… 972 58 07 93
Mossos d’Esquadra ………………………………… 972 18 16 50
Taxis ………………………………………………… 972 57 05 14
Teisa ………………………………………………… 972 57 00 53
Telestany …………………………………………… 972 57 65 08

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

