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Benvolguts banyolins i banyolines,
Aquest és l’últim butlletí municipal
Banyoles Informació d’aquest mandat.
Com sabeu, el dia 24 de maig del 2015
hi haurà eleccions municipals per elegir
els 17 regidors i regidores que formaran
el ple municipal durant el mandat del
2015 al 2019.
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Amb la col·laboració de la
Diputació de Girona

Així doncs, vull manifestar com a alcalde de Banyoles el meu agraïment a tots
els regidors i regidores que formen el
consistori com a resultat de les eleccions municipals del 2011. Amb diferents
mirades, tots i totes, però, han dedicat
els seus esforços pel bé de la ciutat.

Vull agrair a totes les entitats de Banyoles la feina que fan. He insistit sovint
que sense les entitats Banyoles no seria
el que és, i no seria possible fer el gruix
d’activitats que s’hi fan cada any.
Finalment, vull agrair a tots els banyolins i banyolines la vostra col·laboració
envers l’Ajuntament i la ciutat.
Gràcies!

Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles

Subvencions
Títol
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Institució

Accions formatives FOAP		

150.471 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Projecte Treball als barris. Dispositiu d'inserció laboral

146.257 ¤

Generalitat de Catalunya

Projecte Treball als barris. Casa d'oficis

126.353 ¤

Generalitat de Catalunya

26.139 ¤

Generalitat de Catalunya

Projecte Treball als barris. Servei de proximitat

022

Import

Control de plagues urbanes		

11.412 ¤

Programa Joves per a l'ocupació		

44.175 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Programa Diagnosi i planificació d'oportunitats del desenvolupament
local de Banyoles - Pla de l'Estany		

7.482 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Contractació d'agents d'ocupació i desenvolupament local

71.261 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

DIPSALUT

Projecte arqueològic de Vilauba 2014-2017		

34.815 ¤

Generalitat de Catalunya

Projecte arqueològic de la Draga 2014-2017

54.414 ¤

Generalitat de Catalunya

Equipament informàtic per a còpies de seguretat		

10.000 ¤

Diputació de Girona

Obres de reparació de la coberta del camp de futbol nou

20.000 ¤

Diputació de Girona

Implantació d'un punt d'infomació multimèdia interactiu

12.000 ¤

Diputació de Girona

Implantació i certificació ISO 9001:2008		

3.400 ¤

Diputació de Girona

Reposició d'asfalt de diversos carrers		

75.000 ¤

Diputació de Girona

Reforma del Museu Arqueològic (nova fase)		

141.571 ¤

Abertis

Alcaldia
L’Ajuntament i el Bisbat de Girona
acorden la cessió d’ús del Monestir
de Sant Esteve
El Bisbat de Girona cedeix l’ús preferentment exclusiu,
i puntualment compartit, dels espais del Monestir de
Sant Esteve a l’Ajuntament de Banyoles, amb la finalitat
que l’immoble sigui gaudit per la ciutadania en general.
Així doncs, s'especifica que s’usi per al desenvolupament d’activitats relacionades amb l’estudi, promoció
i gaudir dels valors del Monestir, així com també per
dur-hi a terme activitats culturals i cíviques. Aquest
conveni tindrà una vigència de 25 anys.

La fibra òptica s’estén per Banyoles
L’empresa Telefónica està desplegant la nova xarxa
de fibra òptica, que ha de substituir els cables de
coure. Una xarxa que arribarà a més de 8.500 llars i
empreses, segons dades de la companyia. La previsió

és que al final d’aquest 2015 s'haurà cobert tota la
ciutat i en la última fase del projecte s’oferirà el servei a particulars i empreses. La fibra òptica permet
oferir connexions a internet de molta més velocitat
i millorar la competitivitat de les empreses i el servei
als particulars.

Banyoles, Turisme i Esport, un projecte
per consolidar la ciutat com a destinació
turística esportiva
És un projecte de l’Ajuntament i amb la nova marca es
promou el Pla de l’Estany com a destinació preferent
per a l’activitat esportiva i familiar enmig d’un entorn
natural únic. Banyoles desenvolupa aquest projecte
per esdevenir un referent nacional i internacional
per a la pràctica esportiva i afavorir les activitats
comercials i turístiques del municipi. El turisme esportiu atrau a Banyoles més de 14.000 esportistes
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El projecte Banyoles, Turisme i Esport, es va presentar a Banyoles, Barcelona (a la foto) i Madrid

i 26.000 acompanyants a l’any. Per tant, el turisme
esportiu és un eix vertebrador de l’economia local.
El projecte proposa accions a desenvolupar els quatre
pròxims anys com ara la continuïtat dels esdeveniments d’àmbit català, estatal i internacional, atraure
més estades i entrenaments, paquets promocionals
per a sport lovers (amants de l’esport amateurs) o
la creació a llarg termini d’un centre de tecnificació
de rem, piragüisme i triatló.
Més informació a www.turismeiesport.cat

Camós, Porqueres i Cornellà del Terri
creen el marc legal amb Banyoles per al
subministrament d’aigua de l’Estany que
consumeixen des del 1975
El ple de l'Ajuntament de Banyoles va aprovar el
conveni amb els ajuntaments de Camós, Porqueres i

Cornellà del Terri per a la delegació del servei mínim
obligatori de subministrament d'aigua potable en
aquests tres municipis del Pla de l’Estany. Es tracta
de la regulació d'una pràctica que ja es ve duent a
terme des de l'any 1975, quan es va permetre que
l’empresa d’aigües concessionària Aigües de Banyoles
pogués ampliar el subministrament d’aigua provinent
de l’Estany de Banyoles a les poblacions veïnes de
la ciutat. Tanmateix, fins ara, aquesta delegació no
disposava d'una base jurídica legal per poder-la
aplicar i per aquest motiu s’han signat els convenis.

Nou local social per al barri de Canaleta
El projecte socioeducatiu dels barris banyolins de
Canaleta i Can Puig es fa actualment al local de l’associació de veïns de Canaleta. Es tracta d’un projecte
iniciat fa uns 6 anys per l’àrea d’Ensenyament de

Els alcalde de Banyoles, Camós, Porqueres i Cornellà del Terri, i el representant d'Aigües de Banyoles firmant el conveni
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Roda de premsa de presentació de l'any Pere Alsius
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l’Ajuntament de Banyoles enfocat a atendre nens i
joves dels barris de Canaleta i Can Puig. Enguany
atén uns 90 nens i nenes de primària i secundària,
de fins a 16 anys, que tenen a la seva disposició dos
educadors a partir de l’hora que s’acaba l’horari
escolar. Així doncs, l’Ajuntament ha comprat un local
del barri de Canaleta per 40.000 euros i seguidament
s’adequa aquest espai amb una despesa de 60.000
euros més. El nou local social de Canaleta servirà
per aquest projecte socioeducatiu de Canaleta i Can
Puig, però també serà un local per al barri.

Banyoles inicia l’any Pere Alsius en
commemoració del centenari de la seva
mort
Pere Alsius i Torrent va néixer a Banyoles el 15 d’agost
de 1839 i hi va morir fa cent anys, el 20 de febrer
de 1915. Alsius va ser farmacèutic de professió, va
descobrir la Mandíbula de Banyoles i va destacar
per ser molt polifacètic, dedicant-se a la política,
a la ciència… L’Ajuntament de Banyoles, el Centre
d’Estudis Comarcals de Banyoles, la Universitat de
Girona i la pròpia família Alsius estan organitzant

cinc propostes per commemorar l’any Pere Alsius.
Es tracta dels Col·loquis de tardor dedicats a Pere
Alsius, la publicació d’un llibre, la catalogació del
seu fons bibliogràfic, la museïtzació de material de
la farmàcia, i una activitat dels Museus de Banyoles.

L’Ajuntament té programats gairebé
5 milions d’euros per a inversions en
millores a la via pública, urbanisme i
medi ambient del 2015 al 2017
La normativa pressupostària aplicada pel Ministeri
d’Hisenda i Administracions públiques obliga els
ajuntaments a planificar les inversions anuals del
2015, 2016 i 2017. En compliment d’aquesta obligació,
l’Ajuntament de Banyoles ha planificat les inversions i aquesta calendarització ha estat inclosa en el
pressupost.
Pel que fa a les obres als carrers aquest 2015 s’executarà el tram del carrer de la Barca, entre el carrer de
la Sardana i el passeig Darder, amb un pressupost de
157.300 euros. Una de les zones amb més actuacions
dels propers anys són els carrers que queden entre

Roda de premsa de la previsió d'inversions amb, d’esquerra a dreta, el regidor Miquel Vilanova, l'alcalde Miquel Noguer,
el regidor Lluís Costabella i el regidor Jordi Bosch Lleó

el passeig de la Indústria i el carrer mossèn Jacint
Verdaguer. Així doncs, s’arranjaran durant el 2016
els carrers de les Carmelites Velles (149.556 euros),
el carrer del Pou (169.400 euros) i el carrer de Sant
Esteve (205.700 euros).
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Una de les inversions més importats en obres previstes els propers anys a Banyoles és l’arranjament del
carrer de les Rotes amb un pressupost de 515.460
euros l’any 2017. Una altra inversió serà al carrer
dels Valls, amb 239.999 euros els anys 2015 i 2016.
Dues obres més són l’arranjament del passatge d'en
Ventura, que encara no està asfaltat, inclosa a la plurianualitat dels anys 2015 i 2016 amb un pressupost
de 139.906 euros, i el tram nord del carrer Joan XXIII
amb 173.937 euros el 2016.
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També està previst per aquest any 2015 la urbanització de la zona al voltant del tram del rec Major entre
els carrers Torras i Bages i Jaume Butinyà (200.000
euros), l’arranjament de la cruïlla del carrer del Camí
dels Prats i del carrer del Puig d’en Colomer (48.400
euros), i la millora de la plaça de les Rodes i el soterrament dels contenidors tant a la cantonada del
carrer de l'Estany com a la del carrer Vallespirans
(220.220 euros). Es preveu una partida per una
plaça a davant de l’Ajuntament (235.950 euros el
2017), l’arranjament d’espais públics al barri de la
Farga (100.000 euros cada any de 2015 al 2017), la
redacció del POUM (200.000 euros), i la reposició i
millora de la via pública (300.000 euros cada any
de 2015 al 2017).
Altres inversions, en aquest cas en clavegueram, són
els 457.380 euros per al col·lector des del passeig de
la Farga, a l’altura de la Ronda Monestir, fins a Mas
Riera, en una plurianialitat del 2016 i 2017. En enllumenat públic aquest 2015 s'ha acabat un complex i
laboriós procés de canvi de l’enllumenat públic de
vapor de mercuri per vapor de sodi (29.550 euros).
En la millora del medi ambient el consistori banyolí
ha previst la compra de terrenys de l’Estany (100.000
euros), projectes d’actuacions paisatgístiques als
Desmais (110.000 euros entre el 2015 i 2016), i la recuperació i drenatge de recs (uns 70.000 euros cada any
de 2015 al 2017). Tot plegat puja a 4.902.835 euros.

L’Ajuntament preveu reformar el carrer de les Rotes l'any 2017

daran a la Factoria. S’invertiran uns 112.000 euros
en projectors mòbils i taula de llums a l’Auditori de
l’Ateneu durant el 2016 i 2017, i es comprarà un piano
de cua (35.000 euros, l’any 2016).
A la Factoria d’Arts Escèniques s’hi destinarà aquest
2015 un total de 19.795 euros en la maquinària per
automatitzar el telons, cametes… A la Factoria s’ha
previst instal·lar barres motoritzades (27.589 euros
el 2017), un equip de so (32.104 euros el 2016), i una
tarima de fusta (12.571 euros el 2016).

L’Ajuntament té programats uns 3,2 milions d’euros per a inversions en equipaments culturals, d’ensenyament i esportius
del 2015 al 2017

Per a mobiliari de Festes s’ha previst pel 2015, 2016
i 2017 un total de 6.000 euros a l’any per comprar
taules, cadires o escenaris, entre d’altres. A més, a
cada un dels tres anys es pressuposten 30.000 euros
per a petites reparacions als equipaments culturals,
una inversió que s’està fent cada any durant els
últims anys.

En referència als equipaments culturals de Banyoles
s’ha previst una notable inversió. Les inversions recauran a l’Auditori de l’Ateneu i a la Factoria, perquè
el Teatre Municipal ja va tenir una important millora
fa un any. A l’Auditori de l’Ateneu s’hi invertiran uns
27.000 euros aquest 2015 en la millora del cablejat
de la il·luminació (11.577 euros) i els focus i projectors
(15.674 euros). Els focus vells de l’Ateneu es traslla-

Un nou equipament previst per a la ciutat és la nova
biblioteca. Encara no es coneix la seva ubicació, però
ja es preveu una inversió per decidir la ubicació i fer
els primers preparatius (12.000 euros aquest 2015),
i es contempla el seu futur finançament per part de
l’Ajuntament amb 50.000 euros el 2016 i 250.000
euros el 2017.

Març del 2015
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La Biblioteca de Banyoles està situada al primer pis d'aquest edifici. L'Ajuntament està buscant un nou espai per la Biblioteca

Pel que fa als Museus de Banyoles (el Darder i l’Arqueològic) s’han previst inversions destacades. Al Museu Darder
s’adequarà aquest 2015 la part del darrere (4.886 euros)
i s’adequarà el pati anglès (60.000 euros el 2017). Per
millorar el projecte museogràfic del Darder s’han previst
50.000 euros el 2016 i 100.000 euros el 2017. El Museu
Arqueològic Comarcal de Banyoles comptarà amb una
rehabilitació de 150.000 euros aquest 2015 (de la qual
s’ha sol·licitat subvenció) i 128.871 euros (anys 2015 i
2016). En total uns 300.000 euros en dos anys per al
Museu Arqueològic.
A la Sala de l’arqueta ubicada al claustre del Monestir
s’hi invertiran 10.000 euros aquest any. Per Vilauba
es destinaran 38.595 euros anuals del 2015 al 2017.
Amb els 30.000 euros del 2015 i els 29.576 euros del
2016 es tancarà l’acord amb el Cercle de Catòlics i
amb 12.500 euros s’acabarà de pagar al Bisbat l’arranjament de la teulada del Monestir.
Al parc neolític de la Draga i a Vilauba s’ha programat
una museïtzació per a l’any 2017. Aquest fet dependria
que la Generalitat destinés partides per aquest concepte,
un fet a concretar però, que fins ara, s’hi ha manifestat
favorable. Seria un total de 604.000 euros per al jaciment de la Draga i 429.000 per Vilauba, però la majoria
d’aquesta inversió hauria de ser de la Generalitat.
A la partida de reposició de petites actuacions i millores als edificis d’Ensenyament s’hi preveuen 42.102

euros el 2015, 25.000 euros el 2016 i 25.000 euros el
2017. També, per aquest any, s’instal·larà la caldera
de biomassa de l’escola Baldiri Reixac, s’arranjaran
les obertures del Casal de barri de Sant Pere (7.065
euros), i s'ha comprat i s'equiparà el local socioeducatiu de Canaleta i Can Puig (100.000 euros). Per a
l’any 2017 s’adequarà el magatzem del carrer dels
Valls (314.600 euros).
En rehabilitació de les instal·lacions esportives es
preveuen 25.000 euros cada any del 2015 al 2017, com
en els últims anys. Alhora, aquest 2015 es canviarà
la coberta de l’estadi municipal Miquel Coromina i
Moretó, i per al 2016 se substituirà la gespa artificial
d’aquest camp (125.000 euros), ja que la vida útil
d’aquest tipus de gespa és d’uns 10 anys.

L’Ajuntament té programades inversions
a la Policia Local, informàtica,
l’amarrador per la Tirona i a l’edifici del
consistori del 2015 al 2017
La Policia Local de Banyoles té prevista una inversió de 5.000 euros cada any del 2015 al 2017
en material divers, i 75.000 euros en compra de
vehicles (25.000 euros cada any). Com fins ara
s’aniran renovant els vehicles de la Policia Local.
La senyalització horitzontal i vertical de la via
pública, de la qual se n’encarrega la Policia, preveu
una inversió de 105.000 euros (35.000 euros cada
any del 2015 al 2017).
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Tanmateix, la inversió més important pressupostada
per la Policia Local és la nova seu. L’equip de govern de
Banyoles voldria com a primera opció una comissaria
conjunta entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra.
Per aquest concepte al 2016 s’han pressupostat 1.302.000
euros, en el marc del Pla de barris de la Farga.
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Hi ha una partida de 30.000 euros per aquest 2015
per a un nou amarrador de la barca Tirona, situada
a la pesquera número 10, l’Oficina de Turisme de
Banyoles. Altres inversions són les millores a l’Oficina d’atenció al ciutadà, situada a la planta baixa de
l’Ajuntament de Banyoles, on hi ha previstos 13.500
euros aquest 2015, 9.000 euros (3.000 euros cada
any del 2015 al 2017) per a útils i eines diferents,
21.000 euros (7.000 euros cada any del 2015 al 2017)
per comprar mobiliari de l’edifici de l’Ajuntament, o
uns 25.000 euros cada any del 2015 al 2017 a instal·
lacions de l’edifici de l‘Ajuntament. La coberta de
l’edifici principal de l’Ajuntament tindrà una millora
aquest 2015 amb un cost previst de 58.800 euros.
Per altra banda, l’emissora municipal Ràdio Banyoles
tindrà una inversió de 18.000 euros (6.000 euros
cada any del 2015 al 2017).
En referència a informàtica des del 2015 al 2017 es
destinaran 212.000 euros a adquisició de maquinari
informàtic per a emmagatzematge, servidors, o
la virtualització d’escriptoris. Alhora es preveuen
105.000 euros en aquests tres exercicis (35.000
euros cada any com fins ara) per a programari informàtic com ara programari específic, intranet o
editores de pàgines web; i 31.500 euros aquest 2015
en tecnologies de la informació i la comunicació als
equipaments del barri de la Farga.

Auditoria de seguretat a la variant
de Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles continua les converses
amb el Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya sobre la situació
del tram de la carretera C-66, coneguda com a la
variant de Banyoles. És un tram amb molt trànsit i
on hi ha hagut diferents accidents que han generat
preocupació al consistori banyolí. Mentre s’espera
el desdoblament, aquesta carretera s’ha reasfaltat
en diferents punts.
Segons el Departament de Territori i Sostenibilitat
el desdoblament no serà aquest 2015, tot i que és
prioritari segons han manifestat tant l’Ajuntament de
Banyoles com el Departament. Tanmateix, el consistori
i el Departament han arribat a un acord per fer una
auditoria de seguretat d’aquest tram. El Departament
encarregarà aquesta auditoria de seguretat amb el
compromís d’actuar amb urgència en cas de destacar
alguna mancança.

L’Ajuntament firma els convenis amb
les entitats de la ciutat amb unes
aportacions totals d’uns 360.000 euros
Són els convenis amb les entitats culturals, d’ensenyament, de joventut, de benestar social, de promoció
econòmica, de festes i esportives. L’Ajuntament de
Banyoles ha demostrat una vegada més el suport
a les entitats de la ciutat amb uns convenis que
els hi aporten uns 360.000 euros. Així doncs, el
consistori manté les aportacions a les entitats de
la ciutat ja que hi destina la mateixa quantitat que
el 2014, 2013 i 2012.

Unes 50 entitats han firmat un conveni amb l'Ajuntament, a la foto les entitats culturals amb l'alcalde Miquel Noguer

Habitatge
L’Oficina Local i Comarcal d’Habitatge
de Banyoles i Pla de l’Estany
incorporarà 5 pisos socials més

pel que fa a l’habitatge a Banyoles. En aquests casos
d’especial urgència amb l’habitatge l’equip de govern
és partidari de tractar-los individualment.

Es tracta de tres pisos de bancs, un pis d’un particular,
i un pis de protecció oficial. Així doncs, en un any s’han
doblat els pisos socials a la ciutat, i l’Oficina Local i
Comarcal d’Habitatge de Banyoles i Pla de l’Estany
ha arribat als 24 pisos socials, entre els de lloguer i
mediació social. L’equip de govern de Banyoles continua fent un seguiment dels casos d’especial urgència

L’equip de govern de Banyoles manifesta que les
sancions a les entitats bancàries seran l’últim
esglaó, però si cal es farà. És prioritari el diàleg
amb aquestes entitats bancàries per obtenir més
habitatge social, tal i com s’ha fet fins ara i ha donat
els seus fruits.
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Nova tongada de reasfaltatges
dels carrers
Com cada any l’Ajuntament de Banyoles ha aplicat
una campanya de reasfaltatges de carrers a diferents
barris de Banyoles, com ara Mas Palau. S’han reasfaltat
trams, entre d’altres, del carrer dels Blanquers, del
carrer Pius X, del carrer Joan XXII, del carrer Doctor
Mascaró, del passatge del rec de Guèmol, del carrer
Candi Corominas, de la carretera de Vilavenut a l’altura
de Can Puig, o la corba del carrer de Canaleta, que
s’amplia per accedir a Canaleta per Mas Palau.

L’Ajuntament de Banyoles acaba la
substitució dels punts de llum de
mercuri
L’Ajuntament ha acabat tot el procés de renovació de
llum de Vapor de mercuri (VM) per Vapor de sodi d’alta
pressió (VSAP), i en alguns carrers per LED, per il·luminar
els carrers. Del total de 5.000 punts de llum de la ciutat,
en quedaven només un centenar de mercuri, ja que l’Ajuntament de Banyoles els estava substituint els últims anys.
Enguany hi ha invertit uns 30.000 euros. Aquest canvi
a l’enllumenat públic de la ciutat té diferents aspectes
positius ja que redueix el consum en aproximadament
un 40% i fa més llum al carrer.

La carretera de Vilavenut després del reasfaltatge d'un tram

Augmenta la il·luminació del passatge
paral·lel a l’escola de la Draga
L’Ajuntament ha posat en funcionament la nova il·
luminació del passatge sense trànsit de cotxes que
uneix el passeig Lluís Marià Vidal amb la plaça Maria Ros
i Gussinyé (situada a l’entrada principal de l’escola de la
Draga). Fins ara ja estava il·luminat, però els punts de llum
eren baixos i calia millorar la il·luminació d’aquest passatge
molt concorregut per a vianants. Així doncs, s’han instal·lat
10 fanals més alts, amb una columna de 4 metres, a tot
el tram del passatge i aquest fet permet augmentar la
potència de la il·luminació (índex d’il·luminació). La instal·
lació ha anat a càrrec de l’empresa SECE i l’Ajuntament
de Banyoles hi ha invertit uns 16.000 euros.

Diferents trams dels carrers de Mas Palau s'han reasfaltat,
com ara el carrer Joan XXIII

Els contenidors de Roba Amiga a
Banyoles han recollit durant el 2014
un total de 29 tones de roba usada
Els banyolins i banyolines han dipositat roba als 8
contenidors que, amb el suport de l’Ajuntament de
Banyoles, hi ha repartits per la ciutat. La Cooperativa
Roba Amiga i l'entitat ADAD l'Encant són els encarregats de la gestió dels contenidors i de la recollida de la
roba. Aquestes dues entitats treballen per fomentar la
inserció laboral de col·lectius en risc d'exclusió social i
laboral, i per aconseguir beneficis per al mediambient.
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L’Ajuntament instal·la un novedós mupi
digital a la cèntrica plaça Doctor Rovira
amb informació completa de la ciutat
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L’Ajuntament de Banyoles ha posat en funcionament
dues pantalles, encarregades a l’empresa Ubime,
amb informació per als banyolins i banyolines, però
també per a tots els que visiten la ciutat. Està dividit
en dues cares, la pantalla tàctil, que és per la part
de l’avinguda Països Catalans, i per l’altra banda, la
pantalla digital amb projecció d’informació de notícies, l’agenda, el temps i publicitat. Les dues pantalles
estaran enceses de les 6 del matí a les 12 de la nit.

S’ha posat en funcionament la primera pantalla tàctil
d’informació de Banyoles situada a la via pública

Cal destacar que aquest mupi digital no ha tingut un
cost directe per l’Ajuntament, ja que la despesa l’ha
assumit l’empresa Alpha publicitat, concessionària
de l’explotació publicitària dels mupis de la ciutat.
Properament s’instal·larà un segon mupi, però en
aquest cas al costat de l’Oficina de turisme, a l'Estany.

Joventut
L’Oficina jove del Pla de l’EstanyCal Drac es consolida i gairebé dobla
el nombre de consultes durant el 2014
De l’1 de gener al 16 de desembre del 2014 l’Oficina
jove del Pla de l’Estany- Cal Drac, situada al centre
de Banyoles, ha atès 2.139 consultes. Aquesta dada
representa un creixement anual d’unes 1.000 consultes
i gairebé el doble que les 1.193 atencions del 2013. Els
temes més sol·licitats són els de treball, educació i
lleure. També, cal destacar que més 30 entitats de la
ciutat han passat per aquest espai per a desenvolupar
les seves activitats. En referència al programa Garantia
juvenil, han atès 119 consultes en els darrers 3 mesos.
Els 40 joves atesos pel servei d’assessorament personalitzat o el Servei de voluntariat europeu són dues
propostes més ofertes per l’Oficina jove.

Nova programació trimestral d’activitats
adreçades als joves amb la novetat de
l’atenció via WhatsApp
Es tractava de la programació del desembre del
2014 i gener i febrer del 2015 enfocades als joves
de Banyoles i del Pla de l’Estany. Incloïa propostes
variades com ara cinema, xerrades en anglès, l’aula
d’estudi, o una taula amb experiències amb joves
emprenedors. I, atenció, com a novetat l’Oficina
jove del Pla de l’Estany- Cal Drac ha estrenat
WhatsApp perquè els joves puguin fer-hi les seves
consultes.

Roda de premsa sobre temes adreçats als joves amb Lluís
Butinyà, conseller de Joventut del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany, i Jordi Congost, regidor de Joventut de Banyoles.

Beques de transport públic pels
estudiants de Banyoles que estudien
fora de la ciutat
Enguany per a 35 estudiants de la ciutat, d’entre 16 i
20 anys, que per primer any surten a estudiar a fora
i els cal desplaçar-se per cursar en un institut, una
universitat o als programes de qualificació professional
inicial (PQPI). Les concedeix l’Ajuntament de Banyoles.

Març del 2015
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Imatge del Firestoc 2015 just abans d'obrir les portes amb el pavelló ple d'estands

Més vendes a la 18a edició del Firestoc
Com cada any en el període de rebaixes d’hivern, al
pavelló de la Draga s’hi podien trobar tot tipus de
productes al millor preu oferts per comerciants de
Banyoles i de les comarques gironines, que omplien
50 espais o estands. Els articles principals eren els de
la moda de vestir, però també es podia trobar calçat,

complements, llar, alimentació, esport… Enguany, les
vendes han estat superiors respecte l’any passat i la
majoria dels comerciants ja han manifestat que volen
tornar l’any vinent.

Tots els establiments de Banyoles del
projecte de qualitat SICTED en un únic
fulletó promocional
L’Ajuntament de Banyoles continua treballant amb el
sistema de qualitat turística en destinació (SICTED).
Des del 2012, quan l’Ajuntament va iniciar el projecte,
s’ha anat treballant per una millora continuada tant
en els propis establiments com de la destinació. La novetat és la creació d’un material promocional conjunt
on hi consten els establiments que estan certificats,
on estan ubicats i de quin subsector formen part.
Actualment hi ha 19 establiments: 2 allotjaments, 4
bars, 3 restaurants, 4 comerços, 1 museu, 2 empreses
d’activitats i 3 equipaments públics.

Moltes novetats a la Fira Gartstròmia,
que fusiona la gastronomia i l’art

La regidora Joana Vilà presentant la segona edició
de la Fira Gartstròmia

El 18 i 19 d’abril del 2015 arribarà a Banyoles la
segona edició de la Fira Gartstròmia. Durant tot el
cap de setmana hi haurà el mercat productes del
Pla de l’Estany, degustacions de tapes artístiques,
ruta artística i gastronòmica, 18 tallers d’art i gastronomia… Per participar a les degustacions i tallers
s’hauran de bescanviar els euros per tiquets al Punt
d’informació. A més, l’Ajuntament aprofitarà per fer
la campanya "Vine en família i et regalem Gartstròmia" amb, entre d’altres ofertes, un descompte del
10% a les famílies que s’allotgin a la ciutat durant
aquell cap de setmana.

La 2a edició del Premi Emprèn al Pla
incorpora el premi al millor projecte
empresarial del 2015
Torna el Premi Emprèn al Pla amb els objectius de
fomentar la iniciativa emprenedora entre els joves
estudiants del Pla de l’Estany, i entre la ciutadania en
general. Així com reconèixer l’aportació que les noves
iniciatives empresarials fan a la dinamització i promoció de l’activitat socioeconòmica de Banyoles i a la
creació de llocs de treball. Com a gran novetat, aquest
any també hi haurà un nou premi al millor projecte
empresarial iniciat abans del 31 de desembre de 2015.

25 anys de Gangues al Carrer
Les Gangues al Carrer de Banyoles, organitzades
per l’Associació Banyoles Comerç i Turisme, i amb
el suport de l’Ajuntament, van tornar un any més
amb una gran quantitat de visitants. Les parades
oferien l’oportunitat d’adquirir a preus molt reduïts
articles habituals, que anaven des d’equipament
de la persona, fins a articles per la llar i altres
complements.

Març del 2015

Ensenyament

Banyoles Informació

111

Nou impuls als projectes socioeducatius
dels barris de Canaleta- Can Puig,
la Farga i Sant Pere
El projecte presentat per la Fundació Cepaim, encarregat per l’Ajuntament de Banyoles, i titulat Acció
integral per a immigrants, ha rebut per aquest any
2014 un total de 140.000 euros; i per al 2015 un total
de 167.000 euros per part del Ministeri de Treball i
Seguretat Social per al projecte de Cohesió social i
convivència als barris de la Farga i Sant Pere. Per tant,
ha augmentat la subvenció destinada als socioeducatius de la Farga i de Sant Pere. Així doncs, aquests
diners per a aquestes polítiques socials que estava
previst que els aportés l’Ajuntament, seran finançats
pel Ministeri de Treball i Seguretat Social.

10 anys de l’escola bressol La Balca
A més del nou Capgròs de La Balca, s’han programat
un seguit d’activitats per commemorar-ho com ara
una xerrada o que els nens i nenes podran explicar
com han viscut la seva estada a La Balca en un petit

vídeo i llavors, amb totes les gravacions elaboraran
un recull. Tal i com ja s’havia anunciat el 18 i 19 d’abril
serà el torn de la Jornada de portes obertes. Per
al mateix dia 19 d’abril s’ha organitzat el Dinar de
germanor, activitats lúdiques i la Cançó de la Balca.
Un taller d’ecologia emocional el 24 d’abril i el 15 de
maig tancaran l’aniversari de La Balca.

“Anem a veure teatre!”, acosta el teatre
als infants
Més de 3.100 alumnes de les escoles d’infantil i
primària del Pla de l’Estany han participat en aquesta activitat de la Guia de Recursos Educatius. Els
principals objectius de la qual són el coneixement
del llenguatge i la interpretació teatral, estimular
l’assistència al teatre, transmetre valors i actituds, i
l’aprenentatge de l’anglès.

Cinquena edició de “Lax’n’Rock a les
aules” a Banyoles
Enguany 280 alumnes de 2n i 3r d’ESO han participat.a
les xerrades del grup Lax’n’Busto en el marc de la
Guia de Recursos Educatius. El format de l’activitat
combina explicacions sobre el procés d’elaboració
d’un treball musical, amb exemples pràctics musicals,
audiovisuals i cançons.

Comença la campanya No l’emboliquis,
per reduir els residus en els centres
educatius

La imatge gràfica i el logotip que identifica el 10è aniversari
de la Balca ha anat a càrrec de Cristina Sánchez

És una campanya impulsada per l’Ajuntament de
Banyoles, i dinamitzada per l’Escola de Natura de
Banyoles. Els objectius de la campanya són evitar
les deixalles derivades dels esmorzars, fomentar una
alimentació més sana, potenciar hàbits respectuosos amb el medi ambient i evitar el malbaratament
d’aliments. El projecte està enfocat als alumnes de
Banyoles, de cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior
de Primària i primer cicle d’ESO, que a Banyoles són
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1.929 alumnes. S’han plantejat objectius molt concrets
com ara fomentar l’ús de la carmanyola o embolcalls
reutilitzables i evitar els embolcalls com el plàstic film
o el paper d’alumini.

Més de 200 persones a l’Eduquem en
família amb Úrsula Oberst
La psicòloga i orientadora, Úrsula Oberst, era la convidada a la segona activitat de l’Eduquem en família,
de Banyoles, d’aquest curs i va omplir de gom a gom
la sala d’actes de l’escola Baldiri Reixac. El programa
Eduquem en Família està organitzat conjuntament
per les associacions de mares i pares (AMiPA) dels
diferents centres educatius de Banyoles conjuntament

Activitat de tecnologia i arts escèniques a la Factoria

amb el servei d'Educació de l'Ajuntament. Consisteix
en un seguit de xerrades o activitats formatives per
a famílies o persones interessades en l'educació.

Activitats de descoberta de la ciència
i la tecnologia
Durant el primer trimestre del curs uns 700 alumnes de diferents centres educatius de la ciutat
han participat a les diferents activitats de ciència
impulsades per l’Ajuntament en el marc de la Guia
de Recursos Educatius i que reben subvenció de
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – FECYT.

Març del 2015
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L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el regidor d'Hisenda, Lluís Butinyà, explicant a la premsa la liquidació del pressupost del 2014

La liquidació del pressupost de l’exercici
del 2014 de l’Ajuntament és positiva en
1,64 milions d’euros
El pressupost de l’exercici del 2014 s’ha tancat
amb un romanent líquid de tresoreria positiu, és
a dir, un superàvit d’1,64 milions d’euros, que en
un 75% és gràcies a l’estalvi. Es tracta d’estalvi en
interessos, l’estalvi en consum d’energia, l’estalvi
en personal, el fons de contingència, i l’estalvi per
la bona gestió de les àrees de l’Ajuntament. La
resta, el 25%, s’ha obtingut de majors ingressos
respecte als pressupostats.
Aquest resultat pressupostari permet al consistori
banyolí tenir un equilibri financer, i per tant li cal
usar poques pòlisses, un equilibri pressupostari
i pagar abans de 30 dies en compliment del que
marca la llei.
Tot això s’ha fet sense augmentar (un any més) els
impostos i sense cobrar cap contribució especial
als banyolins i banyolines. De fet, l’Ajuntament ha

abaixat els impostos aquest 2015 en un 1,42%. Una
altra dada destacada és que el grau d’execució de
les despeses del pressupost del 2014 ha arribat
al 95%.
El deute viu de l’Ajuntament de Banyoles a 31 de
desembre del 2014 era de 9,8 milions euros, un
11,1% menor que l’exercici del 2013, amb una ràtio
sobre els ingressos corrents del 57,7%, molt per
sota del límit legal del 75%. Al 2007 el consistori
banyolí tenia el 107% d’endeutament. El deute per
habitant ha passat de 763 euros/habitant el 2011, a
578 euros/habitant el 2013, i a 507,8 euros/habitant
d’aquest 2014. La previsió per aquest final del 2015
és d’un deute de 8,7 milions d’euros i, per tant,
450 euros/habitant, i un endeutament del 51%.
Serà novament el més baix de la història recent
de l’Ajuntament de Banyoles. A més, la reducció
de l’endeutament ha comportat un augment de
l’estalvi en despesa financera, és a dir, que es paguen menys interessos i això permet fer inversions
sense haver d’usar crèdits.

Grups municipals
Banyoles ha millorat molt durant els últims
4 anys
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Des de Convergència i Unió (CiU) a Banyoles volem agrair la
feina feta per tot l’equip de govern durant aquest mandat.
Els 9 regidors de CiU i el regidor no adscrit Jordi Bosch
Lleó han fet pinya i han millorat cada una de les àrees de
l’Ajuntament. Així doncs, cada regidor des de les seves
responsabilitats i l’alcalde s’han esforçat amb il·lusió i seny
per posar el seu granet de sorra per millorar Banyoles en
uns anys marcats per la forta crisi econòmica.
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El que no s’ha fet és que no es volia fer
Últimament no parem de veure en Miquel Noguer a la
premsa presentant projectes pels propers anys. És un
fet molt sorprenent. Per una banda, sembla que CiU hagi
oblidat que el maig hi ha eleccions i que per tant els vots
dels banyolins i banyolines poden donar una altra majoria
i per l’altra, ens sorprèn tanta promesa per part d’un grup
que ha governat durant vuit anys. El 2007 i també el 2011

Banyoles en positiu, aquest era el lema de la campanya
electoral de CiU a les passades eleccions municipals del
2011. Per CiU no era només un eslògan, sinó que ha estat
una manera de pensar, de sentir, d’actuar i de governar
Banyoles.
CiU a Banyoles creiem que els últims anys la ciutat ha
avançat pel bon camí i cal seguir en la mateixa línia, amb
l’objectiu de continuar essent una de les ciutats amb més
qualitat de vida de Catalunya.

el programa electoral de CiU prometia que es desenvoluparia el nou ordenament urbanístic de la ciutat. “Serà
una prioritat absoluta” deien. Vuit anys més tard només
s’han dut a terme tímidament els primers passos. Aquest
és el valor de les promeses electorals de CiU. És per això
que desconfiem del senyor Noguer i les seves promeses.
El seu govern ha tingut temps més que suficient per tirar
endavant els seus projectes. Els que no s’han fet deu ser
que no es volien fer.

L'article serà públic i consultable per tothom a la nostra web.

El “Cisne” que es va quedar aneguet lleig
Tots/es coneixem la història de l’aneguet lleig que va
convertir-se en un cigne bonic, però a Banyoles el conte
no
es compleix.
La zona coneguda com el “Cisne” ha esAturem
els desnonaments
devingut una zona de xalets de luxe a canvi d’un hotel-spa
Hem pensat
massa
“això
no va
nosaltres”.
Però
davant
del Parc
de temps
La Draga.
Però
el amb
“Cisne”
s’ha quedat
la
realita
com aneguet lleig: els xalets tenen irregularitats (no
compleixen les mides del projecte) i una part haurà d’anar
a terra, i l’hotel-spa, a dia d’avui, no hi ha projecte. Des

d’ICV-IdB veient aquesta situació hem reclamat mesures
contundents, no només multes i rectificació d’allò construït, sinó també que allà on anirà l’hotel-spa s’exigeixi
al propietari que ho condicioni com a aparcament, que
ja s’utilitza per part dels veïns/es de la zona i els socis/es
del CNB. No podem permetre allò de “per si pot colar”,
calen mesures contundents i exemplars.
Tot allò que diem, pensem i proposem ho trobareu a
www.fembanyoles.cat
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Els carrers de la Barca, de l'Estany i Vallespirans, i la plaça del Carme després de les obres

Acaba la remodelació dels carrers de la
Barca, de l'Estany i Vallespirans
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
d’aquesta zona, que era antic. A més, s’han renovat
tots els serveis i es posa una nova il·luminació de LED,
que permet l'estalvi energètic.

el nucli urbà més compacte, i impedint l'expansió
urbanística. L'avanç del POUM és un pas previ a l'aprovació inicial del document. És un tema que genera
consultes ciutadanes i que s’ha explicat als consells
de barri de la ciutat. En total, haurà estat 4 mesos a
disposició dels banyolins i banyolines.

Aproven inicialment la modificació del
Pla especial de l’entorn de l’Estany

Aquest projecte es complementarà amb dues obres
de continuïtat. Es tracta de la millora del carrer de la
Barca, des del carrer de la Sardana fins a l’Estany, i
també la millora i el soterrament dels contenidors de
la plaça de les Rodes, tant a la cantonada del carrer
de l'Estany com a la del carrer Vallespirans. Aquestes
dues obres ja estan adjudicades.

El document de protecció, ordenació i restauració de
l’entorn de l’Estany de Banyoles divideix l’espai en
set zones diferenciades: l’Estany, el Vilar, el Pla dels
Estanyols, el Passeig, el sector esportiu, la Draga i
la zona de Mas Arbeig i els Amaradors. Alhora, es va
aprovar una modificació del Pla General en l’àmbit
que afecta l’entorn de l’Estany. Un dels objectius és un
nou accés de vehicles al Club Natació, que garantirà
les desinfeccions fitosanitàries de les embarcacions.

L’Ajuntament amplia dos mesos més
l’exposició pública de l’avanç del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

L’Ajuntament marca els límits del bé
comunal dins el terme municipal de
Banyoles

L'avanç del POUM és el document de treball de caràcter molt tècnic amb objectius, criteris fonamentals
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 ple de l’Ajuntament de Banyoles va aprovar inicialment definir els límits físics i jurídics del bé comunal, on inclou el passeig noucentista de l’entorn de
l’Estany, i als dos extrems s’eixampla fins al camí de
circumval·lació.

Comunicació
Només durant l’any 2014 es van publicar unes 350
notícies i més de 700 activitats a l’agenda. Entre
les moltes novetats del banyoles.cat hi ha un enllaç
a les xarxes socials per àmbits de l’Ajuntament. El
consistori està present a les xarxes socials amb un
total de 8 comptes a Twitter, 8 pàgines al Facebook
i 3 canals al Youtube. A més, des del banyoles.cat
es pot accedir a la seu electrònica que conté tota la
informació administrativa del consistori. Per altra
banda, la nova pàgina web està adaptada per a la
consulta des de dispositius mòbils.
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La pàgina web banyoles.cat arriba
a les 110.000 visites des de la seva
modernització fa onze mesos
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.

El programa de Ràdio Banyoles “Sense
pilotes” finalista a la 6a edició dels
Premis Carles Rahola
El programa “Sense pilotes” de Ràdio Banyoles va
ser finalista en la categoria de millor treball informatiu, que va guanyar el periodista Màxim Castillo.
“Sense pilotes” és un programa dedicat als esports
minoritaris amb la direcció de Martí Masó i Josep
Juscafresa. Per altra banda, el fotògraf banyolí Pere
Duran es va endur el premi a la millor fotografia
publicada, per la sèrie de fotografies “Pujol, caçat”,
publicada a El País.

Barris
L’Ajuntament de Banyoles lliura els deu
diplomes de la Casa d’oficis del 2014
Són els diplomes a les 10 de persones que han acabat
la Casa d’oficis en manteniment integral d’edificis,
habitatges i el seu entorn. Es tracta de mig any de
classes i la resta de l’any de pràctiques, durant les
quals han millorat voreres de Banyoles, i han arranjat

edificis municipals. La Casa d’oficis impartida a Banyoles està inclosa en el projecte de Treball als barris,
subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC), i cofinançada pel Fons social europeu. Amb
programes de formació i treball, com ara les cases
d’oficis i els tallers d’ocupació, l’Ajuntament ha format
més de 150 persones els últims anys.

Alumnes de la Casa d'oficis amb l'alcalde Miquel Noguer i el regidor Jordi Bosch Lleó

Medi ambient
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Visita a la zona de la Puda, que es millorarà i serà de més bon accés
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L’Obra Social “la Caixa”, la Diputació de
Girona i el Consorci de l'Estany milloren
els boscos al sector de la Puda

El Consorci de l’Estany inicia el projecte
de restauració del rec de Vimeteres, entre
el parc de la Draga i la Caseta de Fusta

El projecte representa la recuperació de 9 hectàrees
d'hàbitats naturals inclosos íntegrament dins l’espai
natural protegit de l’Estany de Banyoles, ubicats entre
la Puda, l’Estany i el passeig Dalmau. Es tracta de
millorar la qualitat dels boscos de ribera i dels espais
oberts de la zona dels aiguamolls de la Puda, concretament a l’entorn de l’estanyol de la Cendra i l’estanyol
de Montalt. En aquesta zona hi havia arbres morts,
arbres caiguts i s’havia de desbrossar el sotabosc.

En concret es neteja i draga el sistema de canals del rec
de Vimeteres eixamplant els trams de connexió amb
l’Estany. Aquesta actuació permetrà la recirculació
i renovació de les aigües, evitant així l’estancament
quan el nivell de l’aigua de l’Estany és baix. També es
reperfila el marge del rec, en els trams on es troba
més erosionat, per ajudar al desenvolupament de
vegetació de ribera pròpia de la zona. El cost total del
projecte és de 39.232,52 euros, tot i que ha rebut un
ajut de 29.570,39 euros de la Generalitat de Catalunya.

Els treballs s’emmarquen dins del conveni de col·
laboració entre la Diputació de Girona i l’Obra Social
“la Caixa” per conservar i millorar els espais naturals
de la demarcació de Girona, alhora que es fomenta la
inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.
S’hi han invertit 20.000 euros. Sis persones del Centre
Especial de Treball (COIET) estant duent a terme els
treballs de millora. Cal destacar que els propietaris
han accedit a facilitar aquesta actuació.

L’Ajuntament de Banyoles fa horts
públics al Pla de la Coromina
Els horts públics del Pla de la Coromina, al sud de Banyoles, són els segons horts públics de Banyoles, després
de l’èxit dels horts de Can Puig. Els de Can Pug són una
desena de parcel·les per a horts, totes plenes. Es tracta
de l’atorgament d’autoritzacions temporals d’ocupació
de terrenys de domini públic destinats a conreu hortícola.
Són 9 horts, dels quals 8 parcel·les d’uns 100 metres
quadrats cada un es destinen a persones físiques i una
altra de 650 metres quadrats es destina a entitats o
associacions sense ànim de lucre amb finalitats socials,
terapèutiques, educatives, ambientals o d’interès públic
en general. Cada hort compta amb una caseta per a guardar les eines i un dipòsit de 1.000 litres d’aigua. Aquests
horts urbans s’hauran d’usar per a conrear productes
per a l’autoconsum familiar.

Capturades 19 tortugues exòtiques a
l’Estany de Banyoles
Aquest 2014 en el marc del projecte LIFE Potamo
Fauna “Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius
Ter, Fluvià i Muga” s’ha dut a terme una campanya
de captura de tortugues exòtiques. En total s’han
atrapat 19 individus a l’Estany. Entre 2010 i 2013 ja
se n’havien capturat gairebé 600.

L’Estany té una de les millors poblacions
de cargol Vertigo del sud d’Europa
Un equip de científics de la Universitat del País Basc,
amb l’ajut dels tècnics del Consorci de l’Estany, van
confirmar la important presència de dues subespècies del cargol Vertigo, greument amenaçades. Es
tracta d’un mol·lusc minúscul, que no supera els 2
mil·límetres, i se n’han arribat a trobar concentracions
de 200 individus per metre quadrat.

Impermeabilització de la bassa de la
Farga d’Aram
La bassa s’ha impermeabilitzat amb una base de
PVC que impedeix les filtracions d’aigua, que fins
ara afectaven l’edifici de la Farga d’Aram, situat al
sud de la ciutat.

Març del 2015
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Els cartells del Carnestoltes d'enguany eren basats en contes i eren obra de Pau Carulla

Banyoles viu un Carnestoltes de contes
La programació del Carnestoltes de Banyoles, organitzat per l’Ajuntament de Banyoles, va seguir la línia
d’altres edicions, amb algunes novetats com ara les
activitats infantils. El divendres 6 de febrer va ser el
torn de la rua de versots i la "Fes-te cutre" al recinte
de Barraques, a càrrec del Comitè de Banyolinades.
El gruix d'activitats va ser el dissabte 7 de febrer,
amb les dues cercaviles pels carrers de Banyoles, la
infantil i la d'adults, i el final de festa al recinte de
Barraques. El tema escollit eren els contes, a l’entorn
dels qual les entitats i les AMPA que participen a les
dues rues van escollir les seves disfresses.

Campanades de Foc i la festa de Cap
d’Any gratuïta per rebre l’any 2015
Per aquest Cap d’Any el consistori banyolí també va
voler repetir la programació d’activitats després de

l’èxit dels cinc últims anys. A la 1 de la matinada hi
va haver les Campanades de foc a càrrec de les Gàrgoles de Foc davant de l’Ajuntament. Seguidament la
festa de Cap d’Any 2014/2015 va continuar al pavelló
de la Draga amb l’actuació del grup de versions La
Loca Histeria i DJ Sendo. Tot plegat amb entrada
gratuïta. Un any més, els banyolins i banyolines es
van moure per la ciutat amb el servei de bus nocturn
interurbà gratuït.

Els Reis d’Orient a Banyoles canvien de
patge, enguany era en Cou i no en Peu
com els últims anys
El dia 5 de gener hi va haver el campament de Ses
Majestats els Reis d’Orient durant el matí i la tarda a
l’espai de la Muralla. A les 6 de la tarda va començar la
Cavalcada dels Reis i els Reis van acabar el seu recorregut al passeig de la Indústria, davant de l’Ajuntament.

Administració i Oficina d'atenció al ciutadà
L’Oficina d’atenció al ciutadà de
l’Ajuntament de Banyoles atén
uns 95 ciutadans cada dia
L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) ofereix tota la
informació disponible sobre l'administració municipal
i la ciutat, així com la possibilitat de tramitar de manera integrada la majoria de les gestions municipals.
L’OAC té funcions de registre general i de finestreta
única. Per tant, s’hi poden presentar totes les sol·

licituds i documents que s'adrecin a l'Ajuntament, així
com aquelles que s'adrecin a òrgans de l’Administració
General de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya, a la
Diputació de Girona, al Consell Comarcal del Pla de
l’Estany o a gran part dels municipis del Pla de l’Estany.
Des de l’abril 2014 al febrer 2015 l’OAC ha atès 22.143
persones. D’altra banda, des de l’agost del 2013, i fins
aquest febrer del 2015, un total de 567 ciutadans han
usat la finestreta única.

Benestar social
Més de 450 ajudes per pobresa
energètica al Pla de l’Estany l'any 2014

Març del 2015

L'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla
de l'Estany va distribuir al llarg de l'any 2014 un total
de 455 ajudes relacionades amb problemàtiques de
pobresa energètica amb l'objectiu de garantir els subministraments d'aigua, gas i electricitat a les famílies
que viuen en una situació extrema. Aquestes ajudes ha
suposat destinar-hi a l'entorn d'uns 35.000 euros de la
partida d’ajudes a famílies, una part important ha estat
aportada per l’Ajuntament de Banyoles. Els tècnics de
Benestar són els encarregats d'analitzar la situació
de cadascuna de les famílies que sol·liciten l'ajuda i
de tramitar la prestació econòmica, que sempre es
realitza a través del pagament directe al proveïdor.
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Pel que fa al rebut de l'aigua, el Consell va concedir al
llarg del 2014 un total de 117 ajudes a 71 famílies, el que
suposa un import de 9.123,27 euros. En referència al
gas, han estat 31 les ajudes lliurades a 23 famílies i per
un import de 2.579,67 euros. Finalment, s'han donat
307 ajudes a 172 famílies per poder pagar el rebut de
l'electricitat, fet que suposa un import de 23.600,99
euros. Des del Consell Comarcal i l’Ajuntament de
Banyoles es remarca que cap família de Banyoles i del
Pla de l'Estany ha quedat desatesa en aquest tipus de
situacions, ja que s'ha considerat una prioritat absoluta.

En els darrers exercicis, a més, s'ha incrementat cada
any la partida destinada a ajudes a les famílies.

Nova seu a Banyoles del Centre de
distribució d’aliments
Des d’aquest 2015 el Centre de distribució d’aliments
està situat en una nau del polígon industrial banyolí
de la Farga, a la cantonada del passeig Mas Riera i
el carrer del Noc. Una de les novetats d’aquest nou
espai de lloguer és que s'hi concentren el magatzem
i l'espai de distribució. Està gestionat per Càritas
i finançat pel Consell Comarcal i l'Ajuntament de
Banyoles, entre d’altres.

4 joves catalans, un dels quals el
banyolí Àlex Dilmé, regalen 10.000
joguines a 2.000 nens i nenes de
Filipines afectats per un tifó
Aquest febrer es va fer el lliurament de les joguines
als infants filipins que viuen als pobles més devastats
pel tifó Haiyan en el marc del projecte solidari Giants.
El projecte centra la seva atenció a les joguines relacionades amb diferents oficis perquè els 2.000 nens
i nenes comencin a desenvolupar el “Jo de gran vull
ser...”. A través del micromecenatge Giants va recaptar
més de 10.000 euros, amb una aportació de 1.000
euros de l’Ajuntament de Banyoles.

Els nens i nenes obrint les joguines del projecte solidari Giants que es van lliurar a 7 escoles i 1 orfenat de Filipines

Cultura
La caça amb arc durant el Neolític
podria haver ajudat a la cohesió social
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La troballa de tres arcs de fusta de fa més de 7.000
anys al jaciment de La Draga aporta noves dades
sobre el rol social de la caça en les primeres societats
camperoles. La caça amb arc podria haver estat un dels
pilars de la unitat com a grup de societats humanes
primitives. Aquesta és una de les principals conclusions
d’un equip d'arqueòlegs del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) i de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), després d’analitzar
els arcs. L'estudi s’ha publicat a la prestigiosa revista
Journal of Archaeological Science.
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El 20è aniversari del Teatre Municipal,
el Quartet Casals i els Pets, a la
programació d’arts escèniques de
Banyoles pel 1r semestre de 2015

l’Ateneu ha acollit el concert d’Izah, Pau Vallvé, Javier
Perianes, el banyolí Pau Brugada, la GIOrquestra, Rocío
Márquez o Els Pets.

Swingcaló, Trau, Laia Vehí i Bernat Font
Trio, entre les propostes destacades de
l’Ateneu Bar
L’Ateneu Bar és l’escenari d’espectacles de petit format
de l’Ateneu – Centre Municipal d’Estudis Musicals. La
programació de l’Ateneu Bar per al primer semestre de
2015 inclou vint-i-dues activitats que combinen música en
directe i punxada, les projeccions d’El Documental del mes
o la 2a Marató de Piano. Una de les principals novetats
d’enguany és que la programació del bar surt a l’exterior.
Així, el dia de Sant Jordi, el quintet Swingcaló posarà el
punt i final als actes amb un concert a la plaça Major.

Més de 125 activitats, 31 de les quals conformen la
programació estable d’arts escèniques emmarcada a
l’Auditori de l’Ateneu, el Teatre Municipal i la Factoria
d’Arts Escèniques. Banyoles acollirà el 10 d’abril (21 h)
la banyolina Clàudia Cedó que presentarà Tortugues, la
desacceleració de les partícules, i els dies 8, 9 (21 h) i 10
de maig (19 h), la companyia Cor de Teatre interpretarà
Allegro. Quant a les propostes musicals, l’Auditori de

Trau, el grup guanyador del concurs Sona 9 2014,
va actuar a l’Ateneu Bar

Nous cursos formatius de l’Ateneu
Els Pets presentaran a l’escenari de l’Auditori de l’Ateneu el dia
16 de maig (21h) el seu espectacle Els Pets fan Rock & Roll

La proposta formativa de l’equipament per al període
de gener a juny de 2015 és una aposta per l’eclecticisme
i té l’objectiu d’apropar-se a diversos tipus de públics,
arts i sensibilitats. En total s’ofereixen cinc cursos
durant aquest semestre. La novetat més destacada
ha estat la inclusió del curs Qui té por de la dansa?

Uns 35.000 usuaris el 2014 als Museus
de Banyoles

El dia 28 de març (21h) el Quartet Casals interpretarà Les set
darreres paraules de Crist de Haydn. Foto: Josep Molina

D’aquest total 4.080 són dels visitants de les exposicions permanents del Museu Darder, 4.002 dels visitants
de l’exposició permanent del Museu Arqueològic,
12.739 dels visitants de les exposicions temporals
dels dos museus 11.609 d’activitats pròpies, entre
d’altres. Pel que fa a usuaris és la xifra més alta des
del 2007, l’any que es va reobrir de nou el Museu
Darder. Tanmateix, hi ha un descens de les visites de
les exposicions permanent i per això s’estan preparant
alguns canvis en les seves museografies.

Exposició d’art Sumi-e de l’artista
Lurdes Civit
Fins a Setmana Santa d’aquest 2015 es podrà visitar
aquesta exposició al Centre Cívic Banyoles, situat al
carrer Barcelona, i l’horari és de 3 de la tarda a 10 de la
nit. L’art de la pintura a tinta és una tècnica d’origen xinès.

ara el consistori banyolí no ha aprovat l’establiment del
servei. Tot plegat amb l’objectiu de consolidar el projecte.
Actualment compta amb un centenar d’alumnes que fan
classe a La Factoria d’Arts Escèniques, el seu emplaçament definitiu. De fet, l'Aula de Teatre és el planter del
teatre banyolí. És un servei públic impropi, preexistent,
que s’ha pogut crear i mantenir ja que l'Ajuntament de
Banyoles compleix amb la Llei Orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària, període mig de pagament (per
sota 30 dies), regla de gestió de la despesa....

L’Aula de Teatre proposa un curs de circ per
a nens i nenes, i un curs de teatre per adults
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Improvisació, joc teatral, malabars, etc. Són algunes de
les atractives propostes que ofereix l’Aula de Teatre de
Banyoles. Des de l’Aula de Teatre es concep la Factoria
d’Arts Escèniques com un espai d’experimentació i
formació en cadascuna de les disciplines provinents
de l’àmbit de les arts escèniques.
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La Setmana de l’Ateneu 2015 explora la
relació que hi ha entre la música i els colors

L'artista Lurdes Civit creant la seva obra

Èxit de públic de la Biennal del Pessebre
Català
La Biennal va reunir al Monestir de Sant Esteve de
Banyoles uns 130 diorames inèdits seleccionats de
tot Catalunya, una seixantena de l’Associació de Pessebristes de Banyoles. En total hi han passat més de
14.000 persones, quatre vegades més que els visitants
habituals de la mostra de pessebres que organitza
anualment l’associació banyolina. A més, s’hi han de
sumar les visites a les exposicions paral·leles com la
del Museu Darder o l’exposició de figures de Jaume
Duran, a Can Duran de la plaça Major.

Del 23 de febrer a l’1 de març, l’Ateneu – CMEM de
Banyoles va programar l’onzena edició de la Setmana
de l’Ateneu amb audicions, tallers, concursos i actuacions musicals. Va incloure un homenatge al professor
de l’Escola Municipal de Música de Banyoles, Esteve
Palet Ribas, recentment jubilat.

La restauració d’un llimac de cera
del Museu Darder fa patents els seus
vistosos colors originals
S’ha realitzat la restauració d’una petita peça, de no més
d’un pam de longitud, pertanyent a la Col·lecció Darder.
Es tracta d’un llimac de l’espècie Arion rufus, a tamany
natural, fabricat en cera i l’únic dels quatre exemplars de
models de mol·luscs que es conserven al Museu Darder
de Banyoles que ha arribat íntegre fins l’actualitat.

L’exposició “Gran blau” porta la
fotografia subaquàtica de Joan Pau
Cassez a l’Ateneu
El fotògraf francès resident a Banyoles va exposar
una selecció de 36 instantànies dels seus viatges per
alguns dels mars més bells del planeta.

Banyoles va viure una experiència
pionera de fusió musical grecocatalana
Amb el títol Mar de Sons, el 6 i 7 de febrer, va ser una
interessant iniciativa de la productora Bosquiman
records i el Taller Tr3s/Qu4rts, amb el descobriment
d'un músic excepcional de gran qualitat: Manolis Fytros. Fytros, un jove de gran talent i geni creatiu, és un
virtuós del bouzuoki, capaç de transcendir els límits
d'aquest instrument tradicional de la música grega.

L’Ajuntament crea el servei públic
municipal de l’Aula de Teatre
Tot i que ja fa 20 anys que funciona, des del 1995, fins

La restauració del llimac s’ha pogut realitzar gràcies a una
subvenció de la Generalitat de Catalunya. Imatge d'abans
i de després de la restauració

Mobilitat
Banyoles millora el servei de taxi
L’Ajuntament de Banyoles ha aplicat una sèries de millores al servei de taxi de la ciutat. Concretament, s’ha
posat en funcionament un telèfon mòbil que permet
localitzar el taxista de guàrdia durant el dia, quan no
és a la parada. És una derivació de les trucades del
telèfon de la parada dels taxis de Banyoles, situada al
passeig de la Indústria. És a dir, quan el client truqui

al telèfon dels taxis (el 972 57 05 14) si no contesta
cap taxista, es desviarà automàticament al telèfon
de guàrdia (636 39 85 20). La trucada l’atendrà un
dels 5 taxistes que s’han adherit al servei i que es
reparteixen per setmanes l’atenció a aquestes trucades. A la nit, de les 8 de la tarda a les 8 del matí, es
manté el procediment actual, que requereix trucar
a la Policia local (972 57 57 57).

Ocupació
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L’Ajuntament contracta 46 persones
en el marc de 7 projectes de polítiques
actives d’ocupació
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L’Ajuntament de Banyoles, amb la col·laboració del
Consell Comarcal del Pla de l’Estany, ha demanat i
ha rebut un total de 7 subvencions. Es tracta, en tots
els casos, de polítiques actives d’ocupació durant el
2015. Aquestes polítiques actives tenen com a objectiu la inserció laboral de persones que es troben
en situació d’atur i el manteniment de l’ocupació per
a les persones que estan en situació d’alta laboral.

Els 7 projectes adjudicats són: Treball i Formació,
Formació Ocupacional – FOAP, Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries
de la Renda mínima d’inserció, Agents d’ocupació i
desenvolupament local- AODL, Joves per l’ocupació,
i Treball als barris. El total de les subvencions té un
import concedit de 591.179,8 euros i ha provocat la
contractació de 46 persones. Els projectes reben
el cofinançament de la Generalitat de Catalunya,
el Fons Social Europeu i el Ministeri d’Ocupació i
Seguretat Social.

Esports
Banyoles acollirà proves d’alt nivell de
triatló el 2015, 2016 i 2017
L’Ajuntament de Banyoles i la Federació espanyola de
triatló han signat un conveni perquè Banyoles tingui un
acord preferent per escollir proves de triatló durant el
2016 i el 2017. Aquest 2015, tal i com ja s’havia anunciat,
Banyoles serà la seu els dies 25 i 26 de juliol del Campionat d’Europa de triatló sub-23 i de categories júniors.
Així doncs, triatletes de més de 30 estats competiran
a Banyoles i en sortirà el campió i campiona d’Europa
sub-23. Per cinquè any consecutiu Banyoles tindrà una
competició internacional en triatló. A més, la prova
incorporarà el Campionat català infantil de triatló.
És un acord preferent per a 3 anys i fins al 2017, en el qual
es garanteix que Banyoles tingui presència d’alt nivell
en triatló. Ja es confirmaran més endavant les proves
però només Eivissa, Pontevedra i Madrid tenen també
un acord preferent. Tanmateix, si qualsevol de les dues
parts, l’Ajuntament de Banyoles i Federació espanyola
de triatló, consideren que no cal la competició, es podria
fer marxa enrere i deixar de ser seu d’una prova d’alt
nivell de triatló els anys 2016 i 2017.

Els entrenadors Vicente Del Bosque i Sergio
Scariolo caps de cartell del
Seminari de Tècnica i Tàctica Esportiva
En la seva quarta edició, el Seminari que organitza a

Banyoles la Càtedra d'Esport i Educació Física - Centre
d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona (UdG)
bianualment, busca analitzar, reflexionar i discutir
sobre els sistemes de joc, els aspectes relatius a la
tàctica col·lectiva i també sobre les aportacions individuals dins dels sistemes col·lectius. Aquesta Càtedra
està establerta al Centre de tecnificació esportiva
de la Farga, a Banyoles. El Seminari es realitzarà
el divendres 24 i dissabte 25 d'abril i tractarà "La
tàctica col·lectiva i els sistemes de joc".

El Club Handbol Banyoles i la
Universitat de Girona (UdG), amb el
suport de l'Ajuntament, impulsen un
projecte pilot de mediació esportiva
El projecte es desenvoluparà amb la participació d’una
alumna de Banyoles del postgrau de Resolució de
conflictes públics i mediació comunitària de la UdG.
Aquesta alumna donarà suport al cos tècnic de l’equip
infantil del Club Handbol Banyoles amb l’objectiu de
promoure relaciones positives i satisfactòries i, en el
seu defecte, pal·liar les desavinences i desacords que
sorgeixen sovint amb els pares i mares dels esportistes. L’alumna seguirà els partits i els entrenaments
fins al final d’aquesta temporada 2014/2015 per poder
fer propostes després d’observar.

Març del 2015
Banyoles Informació

233

Acte del Centre d’Estudis Olímpics al Museu Darder. Foto: Harold Abellan

El Centre d’Estudis Olímpics de la
Universitat de Girona, a Banyoles, rep
el fons bibliogràfic i nomena Fernando
Climent el seu primer ambaixador
El president de l'Acadèmia Olímpica Espanyola, Conrado
Durántez, va lliurar el fons bibliogràfic del Comitè Olímpic
Espanyol al fons de la Biblioteca de Banyoles. Un dels
fets més destacats de l’acte va ser que es va nomenar
ambaixador del Centre d'Estudis Olímpics (CEO) a Fernando Climent. El CEO impulsa un programa d’ambaixadors
que actuarà com una xarxa estable d’experts i que, seran,
per exemple, esportistes medallistes olímpics com ara
Fernando Climent, que va guanyar la medalla de plata
als Jocs Olímpics de Los Ángeles 1984.

La Copa Catalana Internacional de BTT
novament a Banyoles

Durant el 2015 hi haurà els Reptes Pla
de l’Estany
El banyolí Manel Torres ha ideat tres reptes personals per aquest 2015 en el qual espera incorporar
el màxim de ciutadans. Les tres proves previstes
són: Repte de 24 hores amb bicicleta al voltant de
l’Estany el 10 i 11 d’abril de 2015, Repte de 12 hores
corrent i amb bicicleta al voltant de l’Estany el 27 de
juny de 2015, i el Repte de 24 hores corrent (o a peu)
al voltant de l’Estany el 2 i 3 d’octubre de 2015. El
projecte està obert a tothom, mentre Manel Torres
estigui fent cada repte. Així doncs, cadascú farà les
voltes que consideri oportunes. Tothom que es vulgui
unir al projecte pot comprar el seu dorsal solidari a
un preu de 5 euros, uns diners que aniran destinats
a la Fundació Autisme Mas Casadevall.

La clàssica Copa Catalana Internacional de BTT va
obrir el teló el 2015 amb la mítica CCI Banyoles, el 8
de març, en una de les curses més prestigioses del
panorama nacional. El parc de la Draga va acollir la
prova en un circuit de 7 quilòmetres amb constants
desnivells i molt atractiu pel públic.

El Consorci Esportiu de l’Estany de
Banyoles gestionarà el Centre Català
de Rem Olímpic
La Secretaria General de l’Esport de la Generalitat
de Catalunya ha arribat a un acord amb el Consorci
Esportiu de l’Estany de Banyoles perquè aquest
sigui l’encarregat de la gestió del Centre Català de
Rem Olímpic. El Centre Català de Rem Olímpic està
situat en un espai lateral del pavelló de la Draga de
Banyoles i entre altres tasques arregla bots de rem
i dóna un servei tècnic. Així doncs, els beneficis de
la gestió seran pel territori i per fomentar l’activitat
esportiva a Banyoles, sobretot del rem.

Reptes Pla de l’Estany és un espectacular i original projecte
esportiu i social

Març del 2015
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Un any més Banyoles va acollir aquesta prova esportiva del BTT, amb una gran afluència de públic. Foto: Francesc Lladó

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
				
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

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

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

