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Un any més ja estem immersos en aques-

tes dates nadalenques i novament és un 

bon moment per pensar en la situació 

actual de la ciutat. 

L’objectiu de l’Ajuntament és que tots 

els banyolins i banyolines visquin amb 

el màxim de qualitat de vida. Per aquest 

motiu des de totes les àrees del consis-

tori es treballa amb constància. Des de 

diferents projectes de la ciutat com ara la 

programació cultural, les proves esporti-

ves, els projectes educatius, l’habitatge, 

el medi ambient, l’urbanisme, la millora 

de la via pública, la promoció econòmica 

o el turisme. 

Miquel Noguer i Planas

Alcalde de Banyoles 

Benvolguts banyolins i banyolines,

Tanmateix, sense oblidar que la priori-

tat de l’Ajuntament de Banyoles ha de 

continuar essent les polítiques socials. 

Hem augmentat el pressupost en aquests 

aspectes i estem atents als nostres con-

ciutadans que ho estan passant més 

malament. 

Però les polítiques socials també s’han 

de combinar, una vegada més, en no aug-

mentar els impostos; el 2015 s’abaixaran 

un 1,42% de mitjana. 

Finalment només em queda desitjar-vos 

unes bones festes de Nadal i un bon any 

2015!

Nadal 2014
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Subvencions

Títol Import Institució

Alcaldia 

El ple de l’Ajuntament aprova per 
unanimitat una moció institucional de 
suport a la convocatòria de la consulta 
sobre el futur polític de Catalunya 

La moció aprovada mostrava el suport a la convo-

catòria de la consulta del 9 de novembre del 2014, 

per decidir lliurement el futur de Catalunya dins 

l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre 

el compromís de l’Ajuntament de Banyoles amb la 

realització de la mateixa, facilitant tots els recursos 

i les eines necessàries per fer-la possible, fent una 

crida a la participació.

Així mateix, es va aprovar donar ple suport al Pre-

sident i al Govern de la Generalitat, al Parlament de 

Catalunya i als partits polítics que donen suport a la 

convocatòria i a la materialització de la consulta del 

9 de novembre dins el marc legal que és la Llei de 

consultes populars no referendàries i participació 

ciutadana, aprovada al Parlament de Catalunya, ja 

que respon a la voluntat majoritària del poble català 

i dels seus representants. 

Banyoles acull la celebració a l’Estat 
espanyol del Dia Nacional de Gàmbia 

L’Ambaixada de Gàmbia a l’Estat espanyol ha 

celebrat enguany a Banyoles el Dia Nacional de 

Gàmbia. Les associacions de gambians de Banyoles 

s’han implicat en aquest acte i hi han col·laborat 

activament. Hi van intervenir, entre d’altres, l’alcal-

de de Banyoles, Miquel Noguer, el president de la 

Federació d’associacions de gambians d’Espanya, 

Lamin Cham i l’ambaixador de Gàmbia a l’Estat 

espanyol, Lang Yabou. El Dia Nacional de Gàmbia 

també va incloure una foto de família, un dinar i 

una actuació cultural. 

 

Activitats esportives  9.870 ¤ Diputació de Girona

Contractació d'espectacles professionals del catàleg programa.cat 4.019 ¤ Generalitat de Catalunya

Copa d'Europa de triatló 2014   25.000 ¤ Generalitat de Catalunya

Festival de la veu (a)phònica 2013   12.958 ¤ Generalitat de Catalunya

PUOSC- 2013. Actuació de reparació, rehabilitació, i millora de diversos 

equipaments municipals  85.000 ¤ Diputació de Girona

PUOSC- 2014. Despeses de reparacions, manteniment, i conservació 65.456 ¤ Generalitat de Catalunya

PUOSC- 2015. Despeses de reparacions, manteniment, i conservació 65.456 ¤ Generalitat de Catalunya

Programa d'actuacions al Museu Arqueològic   22.002 ¤ Diputació de Girona

Suport a esportistes d'elit  3.984 ¤ Diputació de Girona

Instal·lació de calderes de biomassa   50.000 ¤ Diputació de Girona

Dinamització i participació jove en el marc del Pla local de joventut 10.750 ¤ Generalitat de Catalunya

Adequació de les instal·lacions del camp de futbol vell, el pavelló de Can Puig 

i la Factoria per reduir el risc de transmissió de la legionel·losi  10.407 ¤ Diputació de Girona 

Copa d'Europa de triatló 2014   15.391 ¤ Diputació de Girona

Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries 

de la renda mínima d'inserció 2014   19.038 ¤ Generalitat de Catalunya

6a edició dels Premis Banyolí de l'Any   2.000 ¤ Diputació de Girona

Servei de mediació hipotecària de l'Oficina comarcal d'Habitatge de Banyoles  4.750 ¤ Diputació de Girona

Pla de salut jove 2014- 2016   60.000 ¤ DIPSALUT

Projecte Erasmus + Projecte de suport a les carreres duals dels esportistes  2.807 ¤ Diputació de Girona

Arranjament de les voreres d'un tram del carrer Pare Claret 18.000 ¤ Diputació de Girona
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Albert Corominas, Banyolí de l’Any 2014
Albert Corominas i Bertran va ser elegit Banyolí de 

l’Any 2014. Corominas és entrenador i esportista de 

la secció de piragüisme del Club Natació Banyoles. 

L’any passat, practicant el quatriatló (nedar 1.500 

metres, remar amb piragua al llarg de 18 quilòmetres, 

pedalar 40 quilòmetres amb bicicleta i córrer durant 

10 quilòmetres), va obtenir dos campionats: el d’Eu-

ropa i el del món. Ha contribuït a reforçar l’aposta de 

Banyoles com a destinació esportiva de primer ordre.

El premi a la Trajectòria Personal va ser per Isabel 

Sauras Muñiz. Empresària i dissenyadora, empre-

nedora i imaginativa, la viuda de Llorenç Castañer 

va saber convertir la tradicional espardenya en un 

objecte de luxe. El premi a la Millor Iniciativa Social 

es va concedir a l’associació Canaan, de Banyoles, 

que enguany celebra els seus 20 anys de treball 

social continuat i persistent a la ciutat. Canaan atén 

persones que tenen alguna problemàtica de salut 

mental i, alhora, alguna addicció. Finalment, el premi 

a la Millor Iniciativa Empresarial va ser per l’empresa 

Kautec Solutions S.L. El jurat va valorar aquesta 

empresa de Banyoles de tecnologia d’avantguarda 

en el sector de la maquinària d’extrusió d’alumini, 

per la seva internacionalització, qualitat i innovació.

El lliurament d’aquesta sisena edició dels Premis 

Banyolí de l’Any va reunir més de 300 persones en 

el decurs d’un sopar al claustre del Monestir de Sant 

Esteve de Banyoles, amb la presència del conseller 

de la Presidència, Francesc Homs.

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

Unes 300 persones van assistir als Premis. Foto: Pere Duran
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05Mossèn Pere Bach rep la Medalla d’or de 
la ciutat de Banyoles 
El dissabte de la Festa Major de Sant Martirià, la sala 

d’actes de l’Ajuntament de Banyoles es va omplir de gom 

a gom per seguir l’acte de lliurament de la Medalla d’or de 

la ciutat a mossèn Pere Bach. Bach ha estat sempre actiu 

en la seva vocació religiosa, però també ha contribuït en 

la custòdia del patrimoni històric, sobretot del Monestir 

de Sant Esteve, i ha fet molta feina social, educativa, 

formativa i cultural per Banyoles. Mossèn Pere Bach es 

va mostrar agraït i content per haver rebut la setzena 

Medalla d’or de la ciutat.

El pintor conegut com "El Gall Xinador" fa 
una donació a la ciutat de Banyoles del seu 
quadre titulat “El gall de la Plaça Major”
"El Gall Xinador" va fer una donació gratuïta d’aquesta 

obra a l’Ajuntament de Banyoles. Es tracta d’una obra del 

1998 en un format de 60x60 centímetres i amb una tècnica 

mixta sobre fusta. Això sí, "El Gall Xinador" ha demanat 

que el quadre resti i s’exhibeixi a l’edifici de l’Ajuntament, 

situat al passeig de la Indústria de Banyoles. L’Ajuntament 

de Banyoles ha decidit que farà 100 litografies d’aquesta 

obra, que serviran com a obsequi institucional. 

Arranca el nou programa de convivència 
intercultural per afavorir la cohesió social 
i les condicions de vida a Banyoles
Banyoles és un dels nous territoris que desenvoluparà 

el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural que 

impulsa l’Obra Social “la Caixa” a través de la Fundació 

CEPAIM i l’Ajuntament de Banyoles. Aquest projecte és 

una aposta de la ciutat per al foment de la convivència 

i la cohesió social, per tal d’afavorir el desenvolupament 

local i millorar les condicions de vida dels banyolins i 

banyolines. A partir de 2014, s'han unit al projecte 24 

territoris més dels 16 originals que en formaven part a 

Catalunya i l’Estat espanyol des dels seus principis (any 

2010). A Banyoles hi viuen 61 nacionalitats diferents.

El Projecte s'inicia amb l'establiment de relacions 

entre professionals, ciutadania i representants de les 

administracions, per donar pas a la generació d'un 

coneixement compartit de la realitat, que desemboca 

en accions conjuntes. La promoció de la salut, l’àmbit 

socioeducatiu i la participació ciutadana seran els 

tres eixos d’actuació principal que comportaran, a 

més, l’impuls d’activitats socials i familiars a la ciutat.

Mossèn Pere Bach rebent la Medalla d’or de la ciutat de Banyoles. Foto: Pere Duran

El pintor conegut com "El Gall Xinador" 
i l'alcalde Miquel Noguer amb el quadre 
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Habitatge

Dues famílies en situació d’especial 
urgència entren a viure a dos pisos 
socials obtinguts gràcies a les gestions 
dels API amb particulars
L’Ajuntament de Banyoles va incorporar aquest abril 

dos habitatges socials més a l’Oficina Local i Comar-

cal d’Habitatge de Banyoles i Pla de l’Estany, els dos 

primers pisos de particulars que s’incorporaven a la 

borsa d’habitatge social, i que s’han aconseguit gràcies 

a les gestions d’un agent de la propietat immobiliària 

(API). Dues famílies en situació d’especial urgència, 

una família amb risc d’exclusió social i una família 

desnonada, ja hi viuen des de fa pocs mesos. Els dos 

pisos han estat adjudicats, després de les valoracions 

conjuntes de l’àrea de Benestar social del Consell 

Comarcal del Pla de l’Estany i de l’Ajuntament. 

En un any s’ha doblat els pisos socials a la ciutat, i 

l’Oficina Local i Comarcal d’Habitatge ha arribat als 

5

L’artista Duaita Prats lliura a Banyoles 
el conte “La xicota del Drac de 
Banyoles”
L’artista, escultora i periodista, Duaita Prats, va 

preparar aquest octubre l’exposició d’escultura i 

foto art “El racó màgic de Cal Moliner – la xicota 

del Drac de Banyoles i altres dones d’aigua” durant 

la 6a Fira Aloja a Cal Moliner, a Banyoles. L’expo-

sició la complementava aquest conte escrit per la 

mateixa Duaita Prats i Elisabet Saus. El breu conte 

“La xicota del Drac de Banyoles” és de reproducció 

lliure citant-ne l’autoria i es pot consultar al web 

duaitaprats-tau.com. 

L’Ajuntament reconeix públicament 
David Moner per a la seva tasca de 
suport a l’esport de Banyoles
El 3 d’octubre es va celebrar a la sala d’actes de 

l’Ajuntament de Banyoles un emotiu homenatge a 

David Moner Codina. David Moner ha estat vinculat 

estretament al Club Natació Banyoles, i en l’exercici 

dels seus càrrecs sempre ha pensat en Banyoles, 

en l’esport banyolí i en la projecció internacional 

de la ciutat. 

Moner ha estat president de la Federació Catalana 

de Rem, de la Federació Catalana de Natació, i 

des de 1996 i, fins aquest estiu del 2014 ha estat 

president de la Unió de Federacions Esportives de 

Catalunya (UFEC).  Entre moltes altres distincions va 

rebre el 2010 la Creu de Sant Jordi per la promoció 

i la projecció internacional de l’esport.

L’artista Duaita Prats amb el conte acompanyada de l'alcalde 
Miquel Noguer i la regidora Joana Vilà 

David Moner amb l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer

22 pisos socials. Tanmateix, l’Ajuntament de Banyo-

les continua amb les negociacions amb les entitats 

bancàries per a l'ampliació de més pisos socials amb 

l’objectiu d’atendre les necessitats actuals.

Una família amb risc d’exclusió social 
entra a viure a un pis de lloguer social 
Aquest estiu del 2014 l’Ajuntament de Banyoles va 

incorporar un habitatge social més a l’Oficina Local 

i Comarcal d’Habitatge de Banyoles i Pla de l’Estany 

gràcies a un conveni amb CatalunyaCaixa, mitjançant el 

qual l’Ajuntament s’adheria al pacte que van subscriure 

la Generalitat de Catalunya i l’entitat bancària. Es va 

iniciar amb un primer pis, i queda obert per ampliar el 

nombre d'immobles emmarcats en aquest acord. Aquest 

novembre una família amb risc d’exclusió social i desno-

nada ha entrat a viure en aquest pis, adjudicat després 

de les valoracions conjuntes del Consell Comarcal del 

Pla de l’Estany i de l’Ajuntament de Banyoles.
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Via pública

L’Ajuntament reasfalta vuit trams 
de carrers de la ciutat
El 2014 l’Ajuntament de Banyoles continua aplicant 

l’objectiu de millorar l’asfaltatge dels carrers de la 

ciutat emmarcat en el Pla de reasfaltatge d’enguany. 

S’han reasfaltat trams dels carrers doctor Hysern, 

Terri, Sant Roc, Circumval·lació al Puig d’en Colomer 

i Canaleta. També, s’ha reasfaltat un tram de l’antiga 

carretera de Figueroles (l’accés a la C-66 per Cana-

leta), la rotonda de l’accés a Canaleta per la C-66 i 

l’accés al pavelló de Can Puig. Aquestes actuacions 

han costat uns 60.000¤.

Una nova marquesina a l’avinguda 
Països Catalans i 3 panells informatius, 
noves millores a la via pública 

Cuidar els petits detalls de la ciutat, és una frase llar-

gament reivindicada per l’equip de govern de Banyo-

les. La nova marquesina està situada a l’avinguda 

Països Catalans, a tocar a la plaça Països Catalans, i 

permetrà esperar amb més comoditat els autobusos 

en aquesta parada concorreguda del sud de Banyoles. 

Els passatgers, mentre esperin l’autobús, podran seure 

i estaran coberts de les inclemències meteorològiques. 

A més, Banyoles passa de 2 panells informatius a 

la ciutat a 5. Els 3 nous panells informatius són al 

carrer Joan XXIII (al barri de Mas Palau), al carrer 

de Figueroles (al barri de Canaleta), i a la plaça dels 

Til·lers (al barri de Can Puig).

L’Ajuntament millora una zona verda 
del barri de Canaleta, i l’accés entre 
Can Puig i l’institut Josep Brugulat
En aquesta nova zona verda a prop de l’institut, al 

carrer Figueroles, s’ha condicionat el paviment, ani-

vellant-lo, i s’hi han instal·lat tres bancs, papereres 

i arbres. Aquesta zona verda era una sol·licitud dels 

veïns del barri per als joves de l’institut quan sortien 

del centre. Tanmateix, la millora d’aquesta zona verda 

de Canaleta era també una part d’un altre projecte. 

Es tracta de millorar la comunicació a peu des del 

barri de Can Puig fins a Canaleta. Després de sortir 

de l’institut es travessa la zona verda i seguidament 

s’ha condicionat un pas de vianants paral·lel a la 

carretera d’accés a la C-66, coneguda popularment 

com a la variant. 

Un dels trams reasfaltats al carrer doctor Hysern

La nova marquesina de l’avinguda Països Catalans

Múltiples millores a la via pública
Es fa un reforç de la calçada i reasfaltatge del passeig 

de la Puda amb un pressupost d’uns 40.000¤, una 

zona on feia 20 anys que no s’hi actuava. Alhora es 

millora la vorera vermella del carrer Pare Claret entre 

el carrer Pere Alsius i l’avinguda Països Catalans amb 

un pressupost d’uns 25.000¤. A més, la campanya 

de trams de reasfaltatges de carrers del gener i 

febrer del 2015 serà d’uns 5.500 metres quadrats 

d’asfaltatges, amb un pressupost d’uns 108.000¤. Es 

tracta dels carrers de les Arcades, Joan XXII, Abdon 

i Senén i la carretera de Vilavenut a l’altura de Can 

Puig, entre d’altres.

Nova zona verda a Canaleta



07

D
es

em
b

re
 d

el
 2

0
14

B
an

yo
le

s 
In

fo
rm

ac
ió

Promoció econòmica i turisme

"Vine en família i et regalem Banyoles", 
nova campanya de turisme adreçada al 
públic familiar 

Es tracta d’una campanya turística en què les famílies 

que s’allotgin més de dues nits a Banyoles durant tot 

aquest novembre i desembre del 2014, uns dels mesos 

de menys afluència turística a la ciutat, gaudiran de 

serveis i descomptes. Així doncs, els turistes tindran 

l'allotjament gratuït dels nens i nenes. Els nens i nenes 

han de tenir de 0 a 11 anys i han d’anar acompanyats 

d'un mínim d'un adult per nen i a partir del tercer nen 

han d’abonar el preu normal. També, entre moltes altres 

propostes, tenen l'entrada gratuïta els menors de 16 anys 

als Museus de Banyoles (Museu Darder i Museu Arque-

ològic) i el viatge amb la barca Tirona, però sempre han 

d’anar acompanyats com a  mínim d'un adult.

La campanya inclou un regal molt especial: la Banyoles 

magnètica. Aquest regal és una base magnètica amb 

la imatge de l’Estany a un costat i del Barri Vell a l’altre, 

en el qual s’hi col·loquen els imants. La campanya de 

comunicació associada ha inclòs anuncis a televisions 

i ràdios nacionals.

Més activitats i espais a l’Aloja - 
VI Fira Medieval Fantàstica
La multitudinària Fira Medieval Fantàstica de Banyoles 

es va celebrar el segon cap de setmana d’octubre del 

2014, organitzada per l’Ajuntament de Banyoles. Una 

de les atraccions era el mercat medieval situat als 

carrers Àngel Guimerà, Major, Pia Almoina, Abeura-

7
dor, Porta Turers, Canal, Rambla i a les places de les 

Rodes i Major. Enguany la fira creixia novament i hi 

havia unes 100 parades.

La programació era extensa amb la representació del 

Setge de 1467, l’espectacle “El cor menjat”, la xerrada 

titulada “Jacint Verdaguer i les Aloges”, Tir a l’orc, visi-

tes guiades, ambientacions teatrals i musicals a càrrec 

d’Alquimia i Alma Cubrae i l’exposició i demostració de 

vol de falconeria, entre moltes altres propostes. Cal 

destacar que la companyia d’espectacle medievals 

Alma Cubrae estava acompanyada de 80 voluntaris.

La regidora Joana Vilà presentant la campanya 
"Vine en família i et regalem Banyoles"

La Fira Aloja cada any aplega milers de persones
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09
9 establiments i serveis aconsegueixen 
el diploma de "Compromís de Qualitat 
Turística" del projecte SICTED
Els diplomes del projecte del Sistema integral de 

qualitat turística en destinació (SICTED) es donen 

després de gairebé un any fent formació i aplicant 

aquests coneixements en la seva metodologia de 

treball amb l’objectiu d’excel·lir en la bona atenció 

i qualitat dels seus negocis. Les empreses i serveis 

distingits per la seva qualitat són Naviliera les Goges, 

Escola de Natura, l’hotel gastronòmic Ca l'Arpa, la 

Llibreria l'Altell, el bar Hop Hop, el bar de l’Ateneu, 

el bar Voltes, la botiga d’esports Podium i la Policia 

Local de Banyoles. Cal recordar que 10 empreses van 

aconseguir el distintiu en la primera tongada. 

El SICTED és un projecte promogut per l’Institut de 

Turisme d’Espanya (Turespaña) i la Federació Espa-

nyola de Municipis i Províncies, que treballa amb les 

empreses i serveis turístics per millorar l’experiència 

i satisfacció del visitant en un destí turístic. Banyoles 

es va adherir al projecte el desembre de 2012. 

Els 19 establiments de Banyoles amb el 
certificat SICTED comencen el cicle de 
seguiment
El Sistema integral de qualitat turística en destinació 

(SICTED) és una metodologia que proporciona un 

sistema integral i permanent de gestió de la qualitat 

en un destí turístic. Es projecta en una sèrie de ci-

cles: 4 cicles inicials i dos cicles de millora contínua. 

Cada cicle, està pensat per aconseguir un nivell de 

qualitat homogeni. A més, s’ofereix en cada cicle, un 

Pla de formació, visites tècniques, tallers col·lectius i 

avaluacions per contrastar l’adequació de l’empresa 

o servei als estàndards de qualitat. 

Augmenten els turistes americans 
a Banyoles
De 40 sol·licituds d’informació a l’Oficina de turisme 

de l’Estany i al Punt d’informació comercial i turístic 

de Cal Moliner a 84. Aquest és l’augment de les sol-

licituds d’informació de turisme sud-americà (58 

consultes) i nord-americà (26 consultes) a Banyoles. 

De l’1 de juny al 30 de setembre del 2014 s’han regis-

trat 9.788 demandes d’informació a Banyoles, 9.082 

(93%) ateses a l’Oficina de turisme de l’Estany i 706 

(7%) a Cal Moliner. Tot plegat un 20% menys de 

consultes que el 2013. Els principals turistes són els 

catalans, que representen el 61% del total d’usuaris. 

Seguidament hi ha els visitants estrangers, amb un 

23% (que es distribueixen en un 20% europeus i el 

3% de la resta del món), i els visitants de la resta de 

l’Estat espanyol representen el 16%.

El cavall menorquí, el conill d’Eivissa o 
l’indiot mallorquí, novetats de la 36a Fira 
de Sant Martirià 

La Fira de Sant Martirià de Banyoles és una fira 

totalment consolidada, enguany unes 30.000 per-

sones han visitat la seva 36a edició i la 10a edició de 

la Mostra de races autòctones dels Països Catalans. 

Tot plegat organitzat per l’Ajuntament de Banyoles i 

l’Associació de la Fira de Sant Martirià, i amb la col-

laboració de la Diputació de Girona, la Generalitat i 

“la Caixa”. L’accés era totalment gratuït i hi havia un 

ampli espai per aparcament just al costat de la Fira.

Enguany la Fira de Sant Martirià arribava amb nove-

tats, amb un augment de l’espai de races autòctones, 

i races autòctones vingudes expressament per a 

l’ocasió de les Illes Balears. És una fira perfecta per 

als amants del cavall, però tampoc no hi van faltar 

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

la pintura, i la fira multisectorial i comercial Firestany 

dins del pavelló de la Draga. 

Atraccions de la Festa Major a 1 euro 
després del gran èxit de l’any passat
Per segon any consecutiu, el dijous de les Festes de 

Sant Martirià la gran majoria de les atraccions valien 

1 euro. Aquesta iniciativa vol contribuir a ajudar a 

les famílies que més ho necessiten i, per tant, que 

la mainada no es quedi sense anar a les atraccions 

per qüestions econòmiques.  L’Ajuntament ha nego-

ciat amb l’Associació de Firaires de les Comarques 

Gironines aquest dia a preus reduïts. L’aportació de 

l’Ajuntament ha estat una reducció d’aproximada-

ment el 10% en les taxes que els firaires paguen per 

l’ocupació de la via pública. 

XXXIV Exposició Monogràfica 
de Gos d’Atura Català
Es tracta d’un concurs morfològic de bellesa del gos 

d’atura català en diferents categories, la més impor-

tant del món en aquesta raça de gossos. Es jutgen les 

Les empreses i serveis distingits amb el diploma 
de "Compromís de Qualitat Turística"

8
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característiques racials del gos, i el que té un millor 

estàndard de raça és el gos proclamat campió de les 

diferents categories establertes.

La Generalitat, l’Ajuntament i 
l’Associació Banyoles Comerç i Turisme 
impulsen el centre comercial a cel obert
A Banyoles, el pla d’actuació per impulsar el centre co-

mercial a cel obert, gestionat per l’Associació Banyoles 

Comerç i Turisme, preveu accions com ara l’inici de 

rebaixes, el Firestoc, el Botiguestoltes, les Gangues, la 

campanya de Sant Jordi, la campanya de promoció de la 

targeta del comerç, o la campanya de Nadal, a més dels 

tiquets d’aparcament gratuït, entre d’altres propostes.

L’Associació Banyoles Comerç i Turisme 
es reuneix amb tour operadors de més 
de 10 estats 

Va ser amb la participació al Workshop Buy Catalu-

nya, organitzat a Barcelona per l’Agència Catalana 

de Turisme. L’Associació Banyoles Comerç i Turisme 

hi va participar representant els establiments de 

turisme associats de la ciutat que ofereixen una 

oferta per un turisme “actiu i de natura” amb perfil 

familiar conjuntament amb una oferta dirigida als 

esportistes, estades d’entrenament, i estades durant 

les competicions. L’objectiu principal era contactar 

amb empreses d’arreu d’Europa, i que Banyoles formi 

part de les programacions dels seus productes.

Amplien els llums de Nadal a Banyoles 
amb nous elements decoratius
Aquest any els llums de Nadal arriben amb novetats 

com ara els canvis de bona part dels elements deco-

ratius, i l’ampliació del nombre d’espais decoratius, 

com ara al barri de Canaleta. La decoració dels 

carrers i places és amb làmpades, cilindres, corti-

nes, cercles, cercles concèntrics i boles. Combinen 

elements de volum amb elements plans com les 

cortines per donar més vistositat a l’espai. L’horari 

serà el mateix dels últims anys: des del 6 al 23 de 

desembre de 2/4 de 6 de la tarda a les 11 de la nit, i 

de 24 de desembre al 6 de gener de 2/4 de 6 de la 

tarda a les 2 de la matinada. 

Per altra banda, enguany l’Ajuntament ha celebrat 

la VII Fira de Nadal i Mostra d’oficis artesans de 

Banyoles.

Salut

La Clínica Salus Infirmorum fa 50 anys
Des del 1964 la Clínica Salus treballa per assistir, 

vetllar i donar una atenció de qualitat als malalts. La 

Clínica pertany a l’Institut de religioses de Sant Josep 

de Girona. Per commemorar-ho la Clínica Salus ha 

programat activitats variades que inclou xerrades, una 

bicicletada popular, una exposició, la festa nadalenca 

i l’acte central, entre d’altres propostes. A més, s’ha 

presentat una estàtua commemorativa de bronze de 

l’artista local Xicu Cabanyes i el llibre commemoratiu 

dels 50 anys de la Clínica Salus Infirmorum titulat 

"Amb la mirada endavant", escrit pel banyolí Miquel 

Rustullet i Noguer. Un llibre rigorós fruït d’un treball 

de recopilació bibliogràfica i recollida de testimonis 

personals i anècdotes.

Xerrades sobre salut per a gent gran
Des d’aquest 2014 s’ha donat una nova embranzida 

al Consell Municipal de Salut de Banyoles, que és 

un òrgan consultiu i de participació que té com a 

principal objectiu tractar temàtiques relacionades 

amb la salut. És un òrgan presidit per la regidora de 

Benestar social i de Sanitat de Banyoles, Nani Ribas. 

Una de les propostes sorgides en aquest Consell és 

acostar les temàtiques sanitàries a la gent gran. En 

aquest sentit, s’han convocat dues xerrades sobre 

“salut i gent gran” i “l’automedicació”.

Nova ambulància del Servei 
d’Emergències Mèdiques
Banyoles i el Pla de l’Estany ja compta amb una nova am-

bulància per a servei bàsic i que representa la renovació 

de l’ambulància que està durant les 24 hores del dia al 

servei dels banyolins i banyolines, i de tota la comarca. 

L’ambulància, tot i que és per a servei bàsic, també es pot 

adaptar en pocs segons en una ambulància medicalitzada. 

Es tracta d’un vehicle del Servei d’Emergències Mèdiques 

(SEM), que té concessionat el servei al Pla de l’Estany 

al Consorci de Transport Sanitari de la regió de Girona. 

El SEM és l’empresa pública encarregada de gestionar i 

donar resposta a les demandes d'assistència d'urgència i 

emergència sanitària extrahospitalària a Catalunya, re-

budes a través del telèfon d’emergències únic 112.

L'ambulància que està les 24 hores del dia al servei 
dels banyolins i banyolines

9
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Ensenyament

L’escola bressol la Balca celebra els seus 
primers 10 anys de funcionament
L’escola bressol municipal de Banyoles arriba als 10 

anys. Es tracta de la Balca – Centre Educatiu Municipal 

ubicada a la plaça Xesco Boix en un edifici amb una 

llarga trajectòria educativa ja que en els seus inicis 

havia acollit l’antic grup escolar de Guèmol. La Balca 

arriba als 10 cursos plenament consolidada. Es va 

inaugurar el curs 2004-2005 amb diferents serveis 

adreçats a la petita infància i la família, i en aquests 

deu anys ha atès més de 750 famílies i ha aprofundit 

en un interessant projecte educatiu. Per celebrar 

Presentació dels actes del 10è aniversari de la Balca amb el Capgròs en primer terme

l’aniversari s’han preparat diferents actes, però el 

més destacat és el nou Capgròs de la Balca. 

Actualment ofereix 79 places d’escola bressol, totes 

elles plenes, i l’Ajuntament de Banyoles hi destina uns 

100.000¤ aproximadament cada any. La titularitat 

de la Balca és de l’Ajuntament, però es gestiona de 

manera compartida, des del primer dia, amb l’em-

presa Suara.  

 

Banyoles presenta dues experiències al 
XIII Congrés Internacional de Ciutats 
Educadores 

150 experiències de 16 països diferents eren les 

seleccionades pel comitè científic del Congrés. Les 

experiències de Banyoles seleccionades van ser el 

projecte "Ceballot", que es porta a terme a la Unitat 

d’Escolarització Compartida (UEC) Banyoles, i el 

projecte que el servei d’Educació de l’Ajuntament 

de Banyoles impulsa al barri de Canaleta-Can Puig, 

"Una mirada diferent a la diversitat".

El projecte "Ceballot" és una experiència pionera de 

creació d’una empresa educadora, en aquest cas un 

viver i un hort. En aquests moments hi ha diversos 

restaurants i botigues que hi col·laboren com a clients. 

El projecte "Una mirada diferent a la diversitat" té com 

a objectiu principal la millora de la convivència a partir 

de tres eixos principals: el foment de la participació 

al barri, la promoció de la igualtat d’oportunitats i la 

millora de l’entorn. 
L'hort del projecte "Ceballot"

0
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La Guia de recursos educatius rep una 
subvenció de la "FECYT - Fundación 
Espanyola para la Ciencia y la Tecnología" 
per desenvolupar el programa de 
divulgació de la ciència i la tecnologia
Torna la 14a edició de "La Guia" i 5a edició de l’"Edu-

quem en família". La Guia de recursos educatius 

municipals pel curs 2014-2015 engloba diverses pro-

postes formatives per fer en grup o individualment, 

que impulsa l’Ajuntament de Banyoles, des de totes 

les seves àrees, i amb la col·laboració de diverses 

entitats i administracions. Es tracta d’activitats cul-

turals i artístiques, de descoberta de la ciència i la 

tecnologia, de descoberta de l’entorn, de promoció 

de la convivència i la salut, per conèixer la ciutat, so-

bre valors, etc. Per tercer any consecutiu, el bloc de 

divulgació de la ciència i la tecnologia ha rebut una 

subvenció de la FECYT. Podeu consultar "La Guia" al 

bloc del servei d’Educació.

Pel que fa a la cinquena edició del programa "Eduquem 

en família", es tracta d’un cicle de quatre xerrades 

repartides al llarg del curs per a famílies o persones 

interessades en l'educació, organitzat per totes les 

AMPA dels centres escolars de Banyoles, des de l’es-

cola bressol als instituts, conjuntament amb el servei 

d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles.

Torna el projecte FutbolNet a Banyoles, 
amb la novetat que per primera vegada 
durarà tot el curs
La Fundació Futbol Club Barcelona, amb el suport de 

l’Ajuntament de Banyoles i de la Diputació de Girona, 

organitzen el FutbolNet. FutbolNet és un programa 

que utilitza el futbol com a eina per fomentar valors 

positius entre els joves a través d'una innovadora 

metodologia pedagògica. Serà ja la quarta edició i 

per primera vegada durarà tot el curs, de l’octubre 

del 2014 al juny del 2015. Al projecte hi ha un total 

de 60 places per a joves de 12 a 16 anys de Banyoles.

Millores a les escoles de Banyoles 

Durant els estius l’Ajuntament aprofita l’aturada 

de les classes per millorar diferents aspectes de 

les escoles de la ciutat. Enguany, l’actuació més 

destacada ha estat la reforma integral del pati de 

l’escola de la Vila. Tanmateix, s’han aplicat inversions 

i millores als diversos centres educatius de la ciutat. 

A l’escola la Draga s’ha canviat el terra del pati per 

un sauló d’unes característiques una mica diferents 

i s’ha compactat per intentar reduir la pols i fer-ne 

un manteniment més adequat i també s’ha fet una 

repassada a les obertures. A l’escola Camins el De-

partament d’Ensenyament ha col·locat un nou mòdul 

per acollir el nou alumnat que començava aquest 

curs. Per altra banda, a l’escola de Can Puig ha calgut 

molt manteniment, ja que l’escola s’ha ampliat i s’ha 

subministrat pintura, sorra, etc. 

El pati de l’escola la Draga després de la millora



12

D
es

em
b

re
 d

el
 2

0
14

B
an

yo
le

s 
In

fo
rm

ac
ió

2

El model d’educació esportiva de 
Banyoles i del Pla de l’Estany esdevé 
un referent català
Gràcies a un model de funcionament integrat, a partir 

d’aquest curs 2014-2015 el Pla Educatiu d’Entorn 

Banyoles-Porqueres tindrà la consideració de Projecte 

d’àmbit comunitari d’Esport (PdAC-Esport) i, en aquest 

sentit, en serà un referent dins el mapa de plans 

educatius d’entorn de Catalunya, juntament amb el 

Pla Educatiu del Delta d’Ebre. Inclourà actuacions que 

fins ara ha impulsat el Pla Català d’Esport a l’Escola, i 

altres impulsades al territori Banyoles-Porqueres com 

ara el FutbolNet o les tardes esportives per a joves. 

El Consell Escolar Municipal aprova manifestos 
de suport a la llengua catalana i de suport a 
l’acció educadora dels ajuntaments
El plenari del Consell Escolar Municipal de Banyoles (CEM) 

es va reunir el 16 d’octubre, i entre altres temes, va aprovar 

aquests manifestos.  El manifest pel català proposa, entre 

d’altres, refermar-se en la lluita pel respecte a la llengua 

catalana i defensar l’ús del català  com a llengua vehicular 

en l’educació. Alhora, es va aprovar donar suport al text 

promogut per la Xarxa de Ciutats Educadores, de la qual 

Banyoles en forma part des de l’any 2000.

Fer d’aprenent: les empreses 
col·laboradores en els projectes 
singulars dels centres de Banyoles 

Una trentena d’alumnes dels diferents centres de 

secundària de Banyoles, a través del projecte Drac 

de l’institut Pere Alsius, el projecte POTs de l’institut 

Josep Brugulat i la UEC Banyoles, que acull alumnat 

de tots els centres de secundària, fan d’aprenents en 

empreses i entitats de molts àmbits diversos: serveis 

d’atenció a domicili, geriatria, llars d’infants, empre-

ses del ram del metall, de l’alimentació, del món del 

cavall, la perruqueria, el manteniment en general, etc.

Estrenen el curtmetratge d’animació 
“La imaginació en males mans”
Es tracta d’un projecte dedicat a fomentar l’ús del 

cinema d’animació, el dibuix i la música com a recurs 

educatiu per al reconeixement de les identitats i 

l’expressió creativa de les semblances i diferències 

de nens i joves d’entre 6 i 12 anys dels barris de 

Canaleta i Can Puig, a Banyoles. El curtmetratge ha 

estat elaborat durant un taller que els artistes de PDA 

(Petits Dibuixos Animats) Films han desenvolupat 

amb aquests nens i joves.

Comunicació

La pàgina web de l’Ajuntament de 
Banyoles, banyoles.cat, compleix mig 
any des de la seva modernització 

El lloc web de l’Ajuntament de Banyoles es va renovar 

totalment aquest maig del 2014 tot modernitzant la 

imatge i fent més intuïtius tots els seus apartats. Es 

tractava d’una reestructuració i priorització de les 

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. 

El banyoles.cat ofereix, com fins ara, informació de 

totes les àrees de l’Ajuntament, informació de la ciutat 

i informació turística. A més, des del banyoles.cat 

es pot accedir a la seu electrònica que conté tota la 

informació administrativa del consistori.

Nova temporada de Ràdio Banyoles 
centrada en la informació local i la 
participació
La temporada regular de Ràdio Banyoles (107.3 FM) 

s'allargarà fins el 21 de juny del 2015. La programació 

manté l'estructura dels darrers anys basada en oferir 

la millor cobertura de l'actualitat local i del Pla de 

l'Estany i servir de plataforma per a la participació i 

difusió dels programes elaborats pels col·laboradors 

de l'emissora. Els espais informatius recuperen l'In-

formatiu Nit, que s'emet de dilluns a dijous de 10 a 

2/4 d'11, amb un especial d'una hora els divendres que 

inclou entrevistes, càpsules informatives i reportatges.

 

Com a novetats hi ha el programa esportiu “Sense 

Pilotes” i el magazín juvenil “Ràdio Palangana”. Alhora 

es mantenen els programes “Els 4 Cantons” de la 

Fundació Estany i “Let’s talk” fet 100% en anglès. La 

programació a Ràdio Banyoles és de dilluns a dijous de 

10h a 22.30h; divendres fins a les 24h i caps de setmana 

de 10h a 14h. El web radiobanyoles.cat s’actualitza dià-

riament amb totes les notícies i també es pot seguir 

l’emissió en línia, així com escoltar tots els programes.
Detall de la pàgina principal del web banyoles.cat
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Hisenda

El pressupost de l’Ajuntament de Banyoles 
del 2015 és de 18,8 milions d’euros, amb 
2,4 milions per a inversions
El regidor d’Hisenda de Banyoles, Lluís Butinyà, ha 

definit el pressupost com a “prudent, social i amb una 

visió a llarg termini”. L’Ajuntament ja fa més de cinc 

anys que va iniciar el camí de l’adopció de mesures 

econòmiques orientades a la contenció de la despesa, 

l’amortització de deute, i amb la voluntat de prioritzar 

les polítiques d’ensenyament, de benestar social i de 

promoció econòmica. En temes socials augmenten 

les partides referents a l’habitatge i al Centre de dis-

tribució d’aliments. Aquest pressupost, per tant, no 

podia ser un altre que la continuació d’una estratègia 

portada a terme per l’equip de govern, i que permet, 

per tercera vegada consecutiva, generar estalvi per 

finançar inversions.

Pel que fa a les despeses corrents, continuen i s’impulsen 

els mateixos programes i serveis que a l’exercici actual, 

i en general també es mantenen les consignacions de 

transferències al teixit associatiu de la ciutat. I un altre 

aspecte a destacar és que l’Ajuntament, en no tenir 

problemes de tresoreria, paga en el termini de 30 dies.

Pel que fa a l’endeutament per aquest 2015, es preveu 

que la ràtio de deute viu se situï entre el 57% el 51%, 

l’endeutament més baix dels últims 20 anys. La ràtio 

d’endeutament s’haurà reduït a la meitat des de l’any 

2007, arribant a uns 450¤ per habitant al final del 2015. 

Aquesta política de reducció del deute permet baixar una 

vegada més el pagament d’interessos i capital a amor-

titzar, en aquest cas, per valor de 198.000¤. D’aquest 

total uns 100.000¤ es destinaran a diferents projectes 

i serveis socials. 

Algunes de les inversions més destacades pre-

vistes per al 2015 són el projecte d’urbanització 

d’un sector del rec Major, la reposició i millora de 

la via pública, el local socioeducatiu de Canaleta 

i el soterrament dels contenidors de la plaça de 

les Rodes, entre d’altres. 

L’Ajuntament abaixa els impostos 
pel 2015 un 1,42%
Es preveu una rebaixa global de les ordenances fiscals 

vigents entorn d’un 1,42% amb l’objectiu, un any 

més, de no augmentar la pressió fiscal als banyolins i 

banyolines tenint en compte el context de la situació 

econòmica actual. Amb l’objectiu d’alleugerir dos dels 

impostos més afectats per la crisi econòmica, hi ha 

una rebaixa del 50% a l’Impost de construccions, 

instal·lacions i obres (ICIO) passant del tipus del 3% a 

l’1,5% per a fomentar les obres de reforma i millores. 

Pel que fa a les plusvàlues es redueixen en termes 

generals en un 25%. Per trams, els increments de valor 

més recents, d'1 fins a 5 anys, tindran un rebaixa del 

65,37%. L’Impost de béns immobles (IBI) es manté, ja 

que per llei no es pot abaixar més. A més, s’allarga un 

any més la bonificació del 50% a la taxa d’obertura 

de comerços i establiments a la ciutat.

Per altra banda, s’incrementa un 2,5% la tarifa de l’aigua 

(tot i que el balanç general és que baixen els impostos 

per al 2015 un 1,42%), per mantenir l’equilibri entre in-

gressos i despeses (equilibri financer) degut al descens 

d’ingressos per la baixada constant del consum per la 

meteorologia d’aquest 2014 i per mantenir les inversions 

en les infraestructures d’aigua a la ciutat. El preu de 

l’aigua a Banyoles està molt per sota de la mitjana de 

Catalunya i de la mitjana de les comarques gironines.

L'alcalde Miquel Noguer i el regidor d'Hisenda, Lluís Butinyà, anunciant a la premsa la baixada dels impostos pel 2015 d'un 1,42%

3
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Grups municipals

Aturem els desnonaments

Hem pensat massa temps “això no va amb nosaltres”. Però 
la realita

Banyoles referent de l'esport
Des de Convergència i Unió (CiU) a Banyoles creiem en 
una combinació entre la potenciació de l’esport popular i 
al mateix temps portar el nom de Banyoles com a referent 
català i internacional de l’esport. És una de les aplicacions 
del nostre model de ciutat, que potencia la difusió de 
l’Estany i l’atracció d’un turisme de qualitat. Una part més 
de la Banyoles en positiu que anem construint.

Durant les últimes setmanes s’han fet públiques notícies 
molt destacades i positives en aquest sentit, com ara que 

Banyoles serà Vila europea de l’esport 2015 o seu del 
Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat de Girona. 
Des del 2009 cada any Banyoles ha acollit una prova 
esportiva internacional i per al 2015 hi ha previst el Cam-
pionat d’Europa de Triatló sub-23 i de categories júniors.

Des de CiU també creiem que el posicionament de Banyo-
les com ciutat esportiva genera activitat comercial i eco-
nòmica. I és que, a més de les proves, estem aconseguint 

que molts esportistes entrenin a la ciutat. 

Pessic de pressupost 
Fa pocs dies hi ha hagut la presentació dels pressupostos 
del 2015. Ens alegrem que després d’haver-ho reclamat 
durant diversos anys finalment l’equip de Govern ens 
hagi fet cas rebaixant el fons de contingència passant de 
350.000¤ a 120.000¤. Aquest és un fons de previsió de 
dubtosos cobraments que Junts per Banyoles sempre hem 
considerat massa elevat, i que en l’equilibri pressupostari 
signifiquen uns ingresos que afebleixen la possibilitat 
d’inversions i repercuteix en un esforç fiscal innecessari 
cap als nostres ciutadans.

Enguany el pressupost ha reflectit també una exigència 
de l’estat en el sentit de fer una previsió anuals de les 
inversions pels propers 3 anys. Unes inversions de més 
de 10 milions d’euros pels anys 2015, 16 i 17 que haurien 

de determinar quins són els serveis i equipaments que 
ajudaran a la ciutat a desenvolupar-se.  Junts per Banyoles 
sempre ha reclamat consens en els aspectes normatius 
o d’obres que poden afectar al funcionament plurianual, 
cosa que no s’ha produït. Aquí hi trobem a més una gran 
absència, la voluntat de desenvolupar la viabilitat de 
sota monestir que beneficiaria de retruc tota la xarxa 
viària de la ciutat i seria un ajut per tal de desencallar 
una solució definitiva del sector.

Si en l’àmbit de la gestió urbanística CiU no ha estat capaç 
durant 8 anys de trobar una solució pel sota monestir, 
ara acaba de desaprofitar potser el darrer intent per fer 
palès que de veritat apostava per una solució vàlida. 
Assumint part de l’execució del carrer Joan XXIII com 
a sistema general es possibilitaria un aminorament del 
cost d’urbanització. 

Lluitar contra la pobresa energètica
Segons un informe del Síndic de Greuges de Catalunya el 
71% de la població té dificultats  per poder pagar els rebuts 
de llum, aigua i gas. A Banyoles això vol dir que hi ha un 
potencial de  4.615 habitatges familiars que tenen aquesta 
dificultat. És per això que hem reclamat a l’Ajuntament 
que posi més atenció a aquesta situació, que en moltes 
ocasions es porten amb silenci. Hem proposat establir 
un acord amb les empreses elèctriques que operen a la 

ciutat per tal que es comprometin a informar a Serveis 
Socials abans de tallar la llum a una casa, cosa que ja 
varem aconseguir amb l’aigua potable. Solucions que 
han d’ampliar les ajudes per pagar els rebuts impagats . 
En definitiva cal establir el màxim d’esforços per tal que 
cap banyolí i banyolina es quedi sense llum, aigua o gas, 
i menys en els mesos d’hivern. 

Des d’ICV-IdB aprofitem per desitjar-vos un 2015 més 

lliure, més just i més solidari. 

“És totalment legal i bo per a la ciutat”
Aquesta és la resposta tipus de l’alcalde als temes més 
controvertits: convenis Aigües de Banyoles i CNB, So-
tamonestir, dietes de CaixaBank... Una resposta que 
pretén ser tranquil·litzadora i que, dita amb seguretat, 
el fa quedar com un senyor. Però analitzem la frase: “és 
totalment legal”. Més que tranquil·litzar, dóna la impressió 
que l’alcalde s’escuda en la legalitat per dur a terme les 
seves polítiques, una mica a l’estil Rajoy. Com si les coses 
es poguessin fer només legalment o il·legalment, obviant 

que les lleis són molt interpretables i que poden legiti-
mar polítiques molt diverses. Una acció política pot ser 
legal i més o menys justa, o més o menys moral, o més o 
menys bona. I això ens porta a la segona part: “i bo per a 
la ciutat”. Dient “la ciutat”, pot semblar que es refereix 
al conjunt de la ciutadania. Però, amb l’experiència, ja 
sabem que parla només d’una part de la ciutadania. Per 

a la resta, ja existeix la caritat. 

A/e. cuppladelestany@gmail.com
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Urbanisme

Segona part de les obres dels carrils bici 
del passeig mossèn Lluís Constans i del 
passeig de la Puda
Es tracta de la continuació de la reforma dels carrils 

bici de les dues voreres del passeig mossèn Lluís 

Constans, des del carrer Pintor Manel Pigem fins 

al carrer Pare Butinyà, al barri de Sant Pere. Les 

obres segueixen la mateixa tipologia que a la part 

reformada recentment del mateix passeig, amb la 

renovació del paviment i el seu reasfaltatge amb 

el seu vermell característic, i el manteniment dels 

arbres. El cost d’aquesta obra és de 220.000¤ (IVA 

inclòs), i l’Ajuntament ha rebut una subvenció de 

168.000¤ de la Diputació de Girona.

Com a projecte a part de les obres del passeig mossèn 

Lluís Constans, s’executa la segona part de les obres 

de reforma dels carrils bici de les dues voreres del 

passeig de la Puda també seguint la mateixa línia que 

la primera fase. Es tracta d’un tram important, des del 

carrer Winthuysen fins al carrer d’accés al Puig de la 

Fontpudosa. El projecte costa 171.000¤.

Remodelació dels carrers Barca, 
Estany i Vallespirans
És una de les obres més destacades dels últims anys 

a la ciutat. 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 dels carrers 

i de la plaça del Carme, sinó que també ho és per 

l’arranjament de tot el sanejament d’aquesta zona, 

que és antic. A més, es renoven tots els serveis i es 

posa una nova il·luminació. L’obra té un pressupost 

de 490.000¤.

Millor accés a Canaleta des de Mas Palau
L’Ajuntament de Banyoles ha arribat a un acord de 

cessió, sense cap contrapartida, amb els propietaris 

del camp situat després del pont de la riera Canaleta 

venint de Mas Palau. L’objectiu és ampliar la corba 

perquè sigui més ample i que millori la circulació 

de vehicles entre aquests dos barris. Així mateix, hi 

haurà espai per aparcar i per passar a peu. L’obra està 

prevista per a començament de l’any 2015.

L’Ajuntament aprova l’avanç del Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM)
L'avanç del POUM és el document de treball de 

caràcter molt tècnic amb objectius, criteris fona-

mentals i prioritats de la proposta d'ordenació i 

alternatives del nou model territorial que es preveu 

a Banyoles. Es basa en la cohesió del teixit existent, 

consolidant el nucli urbà més compacte, i impedint 

l'expansió urbanística. L'avanç del POUM és un 

pas previ a l'aprovació inicial del document, ara 

cal que la gent hi faci aportacions i suggeriments.

Banyoles disposa d’una nova ordenança 
de sorolls i vibracions
L'Ajuntament de Banyoles ha aprovat un document 

que inclou un mapa de la capacitat acústica de 

la ciutat, en què es marquen els nivells de soroll 

permesos a cada zona, depenent de si són espais 

essencialment residencials, on hi ha concentració 

de negocis o indústries, o si són zones d'oci. 

5

La vorera i el carril bici del passeig de la Puda després de la  millora

Un dels trams de la vorera i carril bici reformats del passeig 
mossèn Lluís Constans, a l'altura del passatge doctor Fleming
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Cultura

XV Biennal del pessebre català amb més 
de 120 pessebres inèdits
Serà fins al 2 de febrer del 2015, organitzada per l’As-

sociació de pessebristes de Banyoles i per la Federació 

Catalana de Pessebristes, i amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Banyoles, el Consell Comarcal del Pla 

de l’Estany, entre d’altres. Tot plegat per commemo-

rar el 50è aniversari de l’Associació de pessebristes 

de Banyoles. Les propostes més destacades seran 

la Mostra de la XV Biennal del pessebre català amb 

una exposició dels diorames de Catalunya, el 50è 

Concurs de pessebres de Banyoles i l’exposició de 

figures de pessebre. Les tres propostes es podran 

visitar al Monestir de Sant Esteve. Cada dos anys es 

tria una ciutat de Catalunya per organitzar aquesta 

Biennal del pessebre català.

Banyoles serà la seu del primer Campus 
d’Arqueologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB)
Els estudiants de màsters i doctorats impartits per 

la UAB en l’àmbit de l’arqueologia, així com els es-

tudiants del Grau d’Arqueologia de la UAB, podran 

dur a terme les pràctiques de camp al parc neolític 

de la Draga i al Museu Arqueològic de Banyoles. El 

campus facilitarà les activitats de recerca i el desen-

volupament científic en l’àmbit de l’arqueologia i el 

patrimoni. Estarà també al servei de tota la comunitat 

científica nacional i obert a la col·laboració científica 

internacional.

El parc neolític compta amb instal·lacions específi-

ques, com bungalows i laboratoris, per tal de facilitar 

el treball de camp i l’anàlisi dels materials. A més 

d’instal·lacions divulgatives, com rèpliques de cabanes 

del neolític, que mostren l’estudiant aquest vessant 

de l’arqueologia.

Ara Malikian i Anna Roig, a la 
programació estable d’arts escèniques 

Més de 125 activitats, 36 de les quals de programació 

estable han conformat una tardor teatral i musical 

plena de propostes per a tots els gustos a Banyoles. "Sé 

de un lugar", el gran èxit de la companyia Prisamata 

que va suposar el debut a la dramatúrgia i a la direcció 

d’Iván Morales, o el banyolí Marc Crehuet presentant 

"El rei borni", han estat algunes les propostes. Teia-

tròlics, el violinista Ara Malikian, l’artista resident de 

l’Ateneu-CMEM 2014 Pau Codina, l’autora penedesenca 

Anna Roig, l’Orchestra Fireluche, L’estaquirot Teatre 

o l’extraordinària soprano polonesa Iwona Sobotka, 

també han passat per Banyoles.

La comèdia “Diner Negre”, s’ha convertit 
en tot un fenomen i bat rècords
Cada any, per la Festa Major de Sant Martirià, es 

munta una comèdia en què hi col·laboren diverses 

companyies de Banyoles. Aquest any s’ha presentat 

"Diner Negre", de Ray Cooney i dirigida pel banyolí 

Salvador Duran. En els temps que estem vivint, queda 

palès que comèdies com aquesta, amb la rialla as-

segurada, són el millor antídot per passar una bona 

estona. L’acollida del públic ha estat impressionant, 

omplint pràcticament les 10 sessions. En total 2.464 

persones han passat pel Teatre Municipal de Banyoles 

marcant un rècord d’assistència en la història moderna 

del teatre a Banyoles.

Roda de premsa de la presentació del XV Biennal del pessebre 
català, amb la presència del pintor i autor del cartell, Gonzalo 
Tabuenca; el regidor de Cultura i Festes de Banyoles, Jordi Bosch 
Batlle; el president de la Federació Catalana de Pessebristes, 
Albert Català; i el president de l'Associació de Pessebristes de 
Banyoles, Tomàs Vinardell.

Gran èxit de l'obra de teatre “Diner Negre”. Foto: Mar Vilà-Duch

6
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Més d’una cinquantena d’activitats culturals 
a l’Ateneu – CMEM de Banyoles
El concert del prometedor cantaor Pere Martínez, així 

com el concert de tres grups emergents de l’escena 

independent catalana, són algunes de les propostes 

destacades de l’Ateneu Bar. Com a novetat, l’equipa-

ment amplia les funcionalitats de la Sala 0 per obrir-la 

a la població i programar-hi audicions, conferències, 

exposicions i projeccions. Fins ara, aquest espai de 

noranta-dos metres quadrats acollia diverses classes 

de l’Escola Municipal de Música de Banyoles. 

Banyoles, nou escenari de Temporada Alta
Banyoles s’ha incorporat a la programació del pres-

tigiós festival de teatre Temporada Alta. De fet, ha 

començat una relació de col·laboració amb la voluntat 

de continuïtat. Banyoles s’ha estrenat amb "Molt soroll 

per res" de la companyia Pàrking Shakespeare, a partir 

d’una versió de Salvador Oliva, el 10 d’octubre a la 

Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles. Precisament, 

l’Ajuntament ha ampliat la capacitat de la Factoria, 

passant de 150 localitats a unes 200, i ha incorporat 

servei de bar, situat al vestíbul de l’equipament, que 

obrirà una hora abans i una hora després de cada 

espectacle.

El conjunt termal de Vilauba, un dels més 
importants de Catalunya en l’àmbit rural
Els treballs d’excavació arqueològica d’enguany a la 

vil·la romana de Vilauba (Camós) s’inclouen en el marc 

del conveni de col·laboració entre les institucions co-

propietàries del jaciment arqueològic (ajuntaments 

de Banyoles, Camós, Porqueres i el Centre d’Estudis 

Comarcals de Banyoles) i la Diputació de Girona. La 

modificació del traçat de la carretera GI-524, que fins  

l'any 2013 passava pel bell mig del jaciment, ha permès 

descobrir completament el "balneum" en excel·lent estat 

de conservació. Tot el conjunt termal estava delimitat 

per diversos canals de desguàs i recollida de les aigües 

pluvials i de les piscines i banyeres. Cal destacar que les 

termes tenien sobretot un ús social i de lleure.

Pere Martínez va actuar a Banyoles. Foto: Clara Cardona

Conjunt termal de la vil·la romana de Vilauba 
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La programació dels Museus de Banyoles 
inclou les exposicions "Terra incògnita", 
i "Viatjant des del cor: Etiopia"
En total hi ha 4 exposicions, de les quals destaquen 

"Terra incògnita", de Jaume Geli, sobre la reinvenció 

de la terra que envolta aquest artista local, i "Viatjant 

des del cor: Etiòpia", que capta les vivències del fotò-

graf Marc Peiris a l’Etiòpia i a la vall de l’Omo (tribus 

dels Hammer i Mursi). El regidor de Cultura, Jordi 

Bosch Batlle, ha manifestat que “els dos Museus han 

tingut uns resultats satisfactoris amb 16.000 visitants 

des del gener a l’agost del 2014, mantenint la xifra 

de l’any passat, quan es va fer un salt quantitatiu de 

visitants”. D’aquests 16.000 visitants, 12.000 són del 

Museu Darder i 4.000 del Museu Arqueològic. 

A més, han continuat les exposicions a la sala munici-

pal El Tint amb "Licantropia" i "Ànimes en 0,6 mm",  

de Xavier Moliner Milhau.

Nou fulletó de la Biblioteca de Banyoles 
i de les activitats del 4t quadrimestre 
del 2014
Noves activitats a la Biblioteca de Banyoles, que 

també és la Biblioteca Comarcal del Pla de l'Estany, 

amb les hores del conte en anglès, clubs de lectura 

fàcil i un concert de música acústica que s'afegeixen 

a les activitats estables. La Biblioteca és un equipa-

ment cultural viu i molt actiu amb una mitjana de 

260 visites al dia.

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
restaura una tortuga careta del Museu 
Darder 

Recentment ha estat restaurada una tortuga dis-

secada que forma part del fons Darder del Museu 

Darder de Banyoles, i que es va cedir en préstec 

temporal per un total de 10 anys al Museu Blau de 

Barcelona, dins del Museu de Ciències Naturals de 

Barcelona, el 2011 com a objecte representatiu del 

centre banyolí. Es tracta d’un exemplar de tortuga 

careta (Caretta caretta). La restauració de la peça 

ha consistit bàsicament en la neteja del vernís 

que cobria i enfosquia la peça, així com la pols 

incrustada pels molts anys que aquesta havia estat 

exposada fora de vitrina a Banyoles.

L’Escola Municipal de Música supera per 
primera vegada els 400 alumnes inscrits
L’Escola Municipal de Música de Banyoles (EMMB) 

aposta per una línia pedagògica innovadora i consolida 

el seu creixement. En total, hi ha 405 estudiants que 

han iniciat el curs i que abasten un ventall d’edat que 

va dels 3 anys fins a adults. D’aquesta manera, l’EMMB 

es manté com a centre de referència a la demarcació 

de Girona i reafirma l’aposta que va iniciar el curs 

2012-2013 per fusionar els programes de clàssica i 

moderna. El curs 2014-2015 ha suposat, també, la 

introducció d’un nou instrument al pla d’estudis, el 

trombó. La vocació del centre és continuar ampliant 

el nombre d’instruments que s’ofereixen en els pro-

pers cursos i continuar apostant per la diversificació. 

El Certamen musical Ceret- Banyoles 
commemora el Tricentenari del 1714
Enguany ha arribat a les tres dècades de convocatòries 

fetes des de Ceret (Catalunya Nord) per a sardanes 

i des de Banyoles per a obres de cobla, amb més 

de 80 sardanes i 60 obres simfòniques premiades 

i estrenades, i havent repartit més de 200.000¤ en 

premis als seus autors. "El Foment" de Banyoles ha 

aprofitat l’avinentesa per commemorar els 300 anys 

del 1714 i ha convidat dos compositors de prestigi a 

glossar aquesta efemèride. Per això, aquest any no 

hi havia concurs de composició, sinó que els premis 

es van repartir amb dos encàrrecs a dos autors: Jordi 

Molina i Marc Timón. 

A Jordi Molina (Blanes, 1962) se li va encarregar 

reviure els fets de 1714 amb una obra per a cobla, 

percussió i cor amb el títol "Goigs de Nostra Senyora 

de la Llibertat". Per altra banda, per a Marc Timón 

(Castelló d’Empúries, 1980) l’encàrrec era reviure el 

moment actual i donar una perspectiva de futur amb 

una composició per a cobla, percussió i cor que només 

amb el títol ja diu molt "Catalunya 5714".

L’Auditori de l’Ateneu acull el XXI Col·loqui 
de tardor
Les jornades dedicades enguany a la música culta 

a les comarques gironines, que  es van celebrar els 

dies 21, 22 i 23 de novembre, estaven coorganitzades 

pel Centre d’Estudis Comarcals, la Universitat de 

Girona i, per primer cop, per Joventuts Musicals de 

Banyoles. El programa del Col·loqui es va inaugurar 

amb una conversa amb el mestre Josep Pons, i incloïa 

ponències, concerts i intervencions musicals.

Tortuga dissecada que forma part del fons 
Darder del Museu Darder
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Benestar social

L’ONG Giants assoleix els diners necessaris 
per portar joguines a les àrees de Filipines 
afectades per l’huracà Yolanda
L’huracà més impactant de la història de Filipines, un 

any després, encara no ha tornat als més de 6 milions 

d’infants una part fonamental de la vida: la il·lusió. 

Giants és un projecte sense ànim de lucre creat per 

quatre joves, un dels quals el banyolí Àlex Dilmé, que té 

com a objectiu desenvolupar i potenciar la imaginació i 

la il·lusió dels infants que han patit un desastre natural. 

Han aconseguit recaptar més de 10.000¤ a través del 

micromecenatge per enviar 12.000 joguines a 2.000 

infants filipins. L’última empenta de la campanya la 

va facilitar l’Ajuntament de Banyoles, amb la màxima 

aportació al projecte: 1.000¤.  

Tornen els Dijous Culturals, unes 
activitats adreçades a la gent gran
L’àrea de Benestar social de l’Ajuntament de Banyoles, 

en col·laboració amb l’Associació del Casal de la Gent 

Gran de Banyoles i de la Generalitat de Catalunya, ha 

impulsat el cicle de tardor dels Dijous Culturals, una 

activitat de difusió cultural adreçada a la gent gran 

de la ciutat. Un dijous al mes s'han impartit xerrades 

a càrrec d’especialistes dels més diversos àmbits del 

coneixement. Tot plegat un tastet de temes diversos. 

Dia internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones
El 25 de novembre es va organitzar, davant de l’Ajun-

tament de Banyoles, l’acte institucional de comme-

moració del Dia internacional per a l’eliminació de 

la violència envers les dones. L’alcalde de Banyoles, 

Miquel Noguer, va llegir el manifest consensuat per 

la Generalitat, les quatre diputacions catalanes, la 

Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació 

Catalana de Municipis i Comarques. Després de la 

lectura del manifest es va fer un minut de silenci 

en record de totes les víctimes mortals de violència 

masclista.

Acte institucional per a l’eliminació de la violència envers les dones
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El regidor de Joventut, Jordi Congost, i el conseller comarcal de Joventut i també regidor, Lluís Butinyà, presentant la renovació 
de la pàgina web

Joventut

Nou web de l’Oficina jove del Pla de 
l’Estany i noves propostes per als joves 

L’Oficina jove del Pla de l’Estany-Cal Drac, situada 

al centre de Banyoles, presenta moltes novetats per 

potenciar les polítiques adreçades als joves. Per millo-

rar la comunicació s’ha renovat el web plaestanyjove.

cat. Concretament, s’ha integrat la imatge de l’Oficina 

jove al web, s’ha adaptat per consultar-la a través del 

telèfon mòbil i altres dispositius, està connectada a 

les xarxes socials, i mostra, de forma molt clara, tots 

els serveis que s’ofereixen a l’Oficina jove i també els 

projectes de joventut comarcals. Així mateix, destaca 

la novetat de l’aula d’estudi tots els dilluns al matí, les 

xerrades d’emprenedoria o la xerrada sobre beques. 

Per altra banda, l’Ajuntament de Banyoles i el Consell 

Comarcal del Pla de l’Estany han anunciat el nou 

projecte de voluntariat europeu. L’Oficina jove del 

Pla de l’Estany- Cal Drac ofereix la possibilitat a joves 

de 18 a 30 anys d’ampliar la seva formació, viure una 

experiència intercultural, conèixer diferents realitats, 

donar suport al desenvolupament de comunitats locals 

i ampliar els coneixements d’un idioma a través de 

la participació activa en un projecte de voluntariat i 

solidaritat, el treball en equip i la formació en diferents 

camps. És un procés personal de formació no reglada 

del voluntari, al llarg del qual, aquest adquirirà una 

sèrie d’habilitats i coneixements de gran importància 

en el context personal i professional. Aquest procés 

serà reconegut per la Comissió Europea amb un 

certificat que l’acreditarà: el Youthpass.

 

L’Oficina jove del Pla de l’Estany forma part de la 

Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) i és 

fruit d’un conveni de col·laboració entre la Generalitat 

de Catalunya, l’Ajuntament de Banyoles i el Consell 

Comarcal del Pla de l’Estany.

35 noves beques de transport públic 
pels estudiants de Banyoles que 
estudien fora de la ciutat
Són per als estudiants de Banyoles d’entre 16 i 20 

anys que per primer any surten a estudiar a fora 

de Banyoles i els cal desplaçar-se per cursar en un 

institut, una universitat o als programes de qualifica-

ció professional inicial (PQPI). Aquesta iniciativa de 

l’Ajuntament de Banyoles va començar el juliol del 

2010 i arriba enguany a la cinquena edició.
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Medi ambient

El Departament de Territori i Sostenibilitat 
farà durant el 2015 un procés de participació 
ciutadana sobre la figura de protecció 
necessària a l’Estany
Durant el 2015 el Departament de Territori i Soste-

nibilitat de la Generalitat de Catalunya planificarà i 

executarà un procés de participació ciutadana i infor-

mació sobre la protecció de l’Estany de Banyoles i la 

conca lacustre per copsar l’opinió de tots els sectors 

de Banyoles i del Pla de l’Estany. L’objectiu serà cercar 

quina figura de protecció definitiva genera consens 

al territori. Un altre aspecte serà també delimitar 

l’espai a protegir.

Festes

Festa Major de Banyoles amb novetats 
com ara el concert "Cantem en llibertat" 
i la primera Trobada d'Amics de la Puda
La Festa Major va escalfar motors amb el pregó a càrrec 

de la catedràtica de filologia catalana Gemma Rigau 

i Oliver. Durant el cap de setmana de la Festa no van 

faltar els concerts a les Barraques de Banyoles amb 

grups com ara Carmen 113, Mazoni, Oques Grasses, 

Itaca Band, Gossos o Rescat, o les sardanes a la plaça 

Major, el concert de competència d’orquestres i la Festa 

de música per a cobla, que ja té més de 40 edicions. 

També es va poder gaudir d’exposicions, la fira d’atrac-

cions, aeromodelisme, activitats per a conèixer l’entorn 

natural i patrimonial, la volta a l’Estany amb la barca 

Tirona, espectacles familiars, gegants i capgrossos, 

castellers, l’ofici solemne al Monestir, el ball de final de 

festa o el castell de focs artificials. Després de molts 

anys, i gràcies a la iniciativa de la societat civil, es va 

celebrar la primera Trobada d'Amics de la Puda amb 

un gran èxit d'assistència. L’autor del cartell d’engany 

va ser obra del dissenyador Jaume Geli. 

Actes institucionals a Banyoles de 
commemoració de la Diada i del 
Tricentenari
Organitzats per l’Ajuntament de Banyoles i Consell Co-

marcal del Pla de l’Estany el 10 de setembre a la plaça 

Major de Banyoles. Enguany, a més de commemorar 

la Diada Nacional de Catalunya, les dues institucions 

també commemoraven el Tricentenari del 1714. Va 

consistir en l’ofrena floral davant de l’escultura Catalan 

Power, el cant de l’himne nacional Els Segadors acom-

panyats de la Coral Veus de l’Estany, la conferència 

sobre el Tricentenari a càrrec de Dolors Terradas a 

l’Auditori i el concert a càrrec del Cor de Cambra de la 

Diputació de Girona. I el dia 11 de setembre milers de 

banyolins i banyolines es van desplaçar a Barcelona 

per fer una gran i reivindicativa V amb el vermell i 

el groc de la Senyera.

Participació ciutadana

L’Ajuntament de Banyoles fomenta 
la participació ciutadana i convoca 
novament els 5 consells de barri 
S’han convocat una vegada més els consells de barri 

de Banyoles organitzats per l’àrea de Participació 

ciutadana de l’Ajuntament de Banyoles. Els 5 con-

sells de barri s’han convocat per aquest novembre i 

desembre del 2014. Concretament són el Consell de 

barri de les Rodes, el Consell de barri de Canaleta, 

el Consell de barri de Mas Palau, el Consell de barri 

de Sant Pere, i el Consell de barri de la Farga. En 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. Són consells de participació que tenen 

caràcter consultiu, de formulació de propostes i 

suggeriments.

El pregó de la Festa Major 2014 va anar a càrrec 
de Gemma Rigau. Foto: Pere Duran 
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Esports

Banyoles, Vila europea de l’esport 2015
Banyoles va rebre la bandera de Vila europea de l’es-

port 2015 de l’Associació de les Capitals Europees de 

l’Esport (ACES), durant l’acte Awards Gala 2014 del 

Parlament Europeu, a Brussel·les, juntament amb la 

resta de guardonats. L’ACES assigna anualment els 

reconeixements de qualitat de “Capital”, “Ciutat” i 

“Vila” europea de l’esport. El segell de qualitat euro-

peu a Vila és per a municipis amb menys de 25.000 

habitants. L’assignació d’aquests reconeixements 

l’efectua ACES segons uns principis de qualitat de les 

instal·lacions, de l’organització de proves esportives, 

i de responsabilitat i ètica en l’esport. 

ACES només atorga un màxim de 18 segells de Vila 

europea cada any a tot Europa. La capital del Pla 

de l’Estany ha obtingut l’únic reconeixement de 

Vila Europea de l’Esport 2015 de Catalunya i un 

dels dos únics que s’han atorgat a l’Estat espanyol, 

juntament amb Palma del Condado (Huelva). A 

nivell europeu també s’han reconegut les viles de 

Lepoglava (Croàcia), Olecko (Polònia) i Svitavy 

(República Txeca). 

Pel que fa a la categoria de Ciutat Europea de l’Esport 

2015, han estat nou les ciutats guardonades, de les quals 

cinc són catalanes o espanyoles: Alcobendas, Alhaurín 

de la Torre, Badalona, Chiclana de la Frontera i Telde.

Aquest juliol el comitè avaluador de l’Associació de 

les Capitals Europees de l’Esport (ACES) va visitar 

Banyoles per analitzar la candidatura de la capital del 

Pla de l’Estany com a Vila europea de l’esport 2015. 

La visita va constar de la reunió amb clubs esportius, 

el camp de regates de l’Estany, el Centre català de 

rem olímpic, la residència per esportistes de la Fe-

deració Catalana de Rem, el Centre de tecnificació 

esportiva de la Farga, i la Càtedra d'Esport i Educació 

Física de la Universitat de Girona, entre d’altres. Així 

mateix, es va posar molt èmfasi en la col·laboració de 

les entitats esportives banyolines amb les entitats i 

projectes socials. 

L'alcalde Miquel Noguer, i el regidor d'Esports, Jordi Congost, rebent a Bèlgica la bandera de la Vila europea de l’esport 2015

2
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Banyoles serà la seu del Campionat 
d’Europa de triatló sub-23 i de 
categories júniors el juliol del 2015
Banyoles serà seu novament d’una prova esportiva 

internacional en el marc de la Vila europea de l’esport 

2015. El 25 i 26 de juliol del 2015 arribarà a Banyoles 

el Campionat d’Europa de triatló sub-23. Així doncs, 

qui guanyi a Banyoles serà campió i campiona d’Eu-

ropa sub-23. A més, en una altra prova hi participaran 

els júniors de 15 a 18 anys. Un altre dels objectius és 

fomentar Banyoles com a espai per a l’entrenament 

del triatló, i per això es fomentarà que abans del 

Campionat d’Europa de triatló sub-23 els esportistes 

hi vinguin a entrenar.

577 esportistes al Triatló de Catalunya, 
el més antic de Catalunya i l’Estat 
espanyol
El Triatló de Catalunya, organitzat per l’Ajuntament 

de Banyoles, és al mateix temps el Campionat de 

Catalunya. Com sempre incloïa 1.500 metres ne-

dant, 40 quilòmetres en bicicleta, i 10 quilòmetres 

a peu al voltant de l’Estany i el parc de la Draga. 

El banyolí Pau Castellvell es va endur la victòria 

d’aquesta 29a edició i Esther Hernández va guanyar 

la prova femenina.

Mireia Belmonte i Antonio Arroyo 
guanyen la Travessia de l’Estany
La badalonina Mireia Belomonte va batre el rècord 

de la prova convertint-se en la primera dona en 

baixar dels 25 minuts. La 71a Travessia de l’Estany 

va congregar a més de 2.000 nedadors i nedadores 

demostrant el caràcter popular de la prova. La prota-

gonista d'aquest any ha estat la medallista olímpica i 

mundial Mireia Belmonte. En la categoria masculina 

el vencedor va ser Antonio Arroyo, amb un temps de 

23 minuts i 30 segons.

3r Festival de Dragon Boat 

Un esdeveniment que va convocar a Banyoles tot 

tipus de col·lectius per practicar un esport tradicional 

xinès poc conegut a Catalunya i a l’Estat espanyol. Va 

comptar amb competicions de Dragon Boat d’equips de 

nivells competitiu i popular, però també d’un ventall 

d’activitats paral·leles.

VIII Marxa popular Ciutat de Banyoles 
amb activitats paral·leles
L’Ajuntament va organitzar la Marxa popular Ciutat 

de Banyoles el 23 de novembre amb sortida i arriba-

da a la plaça de les Rodes. A l’arribada hi havia una 

botifarrada amb bunyols i moscatell. Enguany, degut 

a l’èxit de l’edició anterior, paral·lelament a la Marxa 

es van organitzar inflables per a la mainada, fira de 

sabors catalans amb més d’una desena de parades, 

mostra d’entitats esportives …

L’Ajuntament ha restaurat el parquet 
de la pista del pavelló de la Draga
Des de la seva inauguració, l'any 1992 no s’havia can-

viat i havia patit un fort desgast pels entrenaments 

i les competicions. Ha costat uns 30.000¤ amb una 

subvenció del Consell Català de l'Esport. 

Banyoles, seu del Centre d’Estudis 
Olímpics de la Universitat de Girona (UdG)
El Centre d’Estudis Olímpics (CEO) de la UdG neix 

amb la vocació de fomentar la recerca en l’àmbit 

de l’esport i l’educació, i serà el primer de les 

comarques gironines, el tercer de Catalunya, i el 

primer que es crea a Catalunya des de 1993. Amb 

la constitució del CEO, Banyoles consolida l’esport 

com a tret distintiu per a la projecció nacional i 

internacional de la ciutat. 

L’elecció de Banyoles com a seu del CEO es deu a 

que és la ciutat on la UdG té la Càtedra d’Esports i 

Educació Física, ubicat al Centre de Tecnificació de 

la Farga, i per la rellevància com a ciutat esportiva, 

realitat que es concreta en activitats com ara el rem, 

el piragüisme, el triatló, el teixit associatiu esportiu 

o la destinació turística esportiva. El CEO impulsarà 

un programa d’ambaixadors que actuarà com una 

xarxa estable d’experts i que, seran, per exemple, 

esportistes medallistes olímpics. A més, dóna accés 

al fons bibliogràfic sobre olimpisme que s’ubicarà a 

la Biblioteca de Banyoles.

3

Acte de l'anunci de Banyoles com a seu del Centre d'Estudis Olímpics
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Telèfons a mà

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

  
AJUNTAMENT DE BANYOLES

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

oac@ajbanyoles.org

www.banyoles.cat

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

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

Àrea de Promoció Econòmica ……………………… 972 58 40 73

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

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

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

Consell Comarcal-Àrea de Benestar Social ………  972 58 03 88

Consell Esportiu del Pla de l’Estany ………………  972 58 13 44 

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

Espectacular imatge dels nedadors de la Travessia de l’Estany
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