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Agost del 2017

Amb voluntat de retre comptes
Arribats a l’equador del mandat, vull deixar constància de l’orgull que sento de poder
constatar que l’equip de govern que m’honoro de presidir ha complert amb la gran
majoria dels compromisos adquirits el 2015, quan vam renovar la confiança d’una gran
majoria de ciutadans.
En aquests dos últims anys, hem continuat mantenint l’estabilitat pressupostària, que
ens ha permès, de nou, no haver d’incrementar la pressió fiscal als ciutadans. També hem
millorat els equipaments educatius de la ciutat –amb l’ampliació de l’INS Pla de l’Estany-,
els culturals -la reforma del Museu Arqueològic- i de seguretat -la nova comissaria
compartida entre els Mossos i la Policia local. També, en aquest període, hem consolidat
la ciutat com a destí esportiu de competició de primera línia, i hem impulsat el turisme
esportiu familiar, sota la marca Banyoles, Turisme i Esport.
Queda molta feina per fer encara, però tenim dos anys més per endavant. Una segona
meitat del mandat en què culminarem un projecte cabdal pel futur de Banyoles: el nou
Pla General d’Ordenació Urbana (POUM), o la nova biblioteca pública, entre moltes
altres actuacions que ja estan en curs.
Educació, cultura, esport, seguretat, mobilitat, planificació urbanística, i sobretot el dia
a dia, doncs, formen part de la mostra agenda política per continuar fent de la nostra
ciutat un lloc privilegiat per viure i per conviure.
Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles

Ajuntament de Banyoles
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SUBVENCIONS
Títol

Import

Concerts de música per a cobla		

1.750 ¤

Diputació de Girona

Factoria d'arts escèniques		

10.000 ¤

Diputació de Girona

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
per a l’exercici 2017: Despeses d’inversió – Pla d’asfaltatge

72.047 ¤

Diputació de Girona

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
per a l’exercici 2017: Neteja viària 		

142.500 ¤

Diputació de Girona

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
per a l’exercici 2017: Despeses culturals		

37.861 ¤

Diputació de Girona

Jutjat de Pau

5.000 ¤

Generalitat de Catalunya

Institució

Reforma de les instal·lacions d'ACS dels vestidors
del camp de futbol nou per a la prevenció de la legionel·la

20.000 ¤

DIPSALUT

Campionat d'Europa de triatló

25.000 ¤

Diputació de Girona

Programa Indika 2016-17

14.000 ¤

Diputació de Girona

9a edició dels Premis Banyolí de l'Any

8.000 ¤

Diputació de Girona

Pla per a la mobilització d'habitatges buits

7.000 ¤

Diputació de Girona

Activitats fisicioesportives- Copa Catalana BTT

3.480 ¤

Diputació de Girona

Activitats fisicioesportives- duatló, triatló i marxa popular

8.000 ¤

Diputació de Girona

24.000 ¤

Diputació de Girona

Facilitar l'accés a les noves tecnologies al Museu Darder

1.034 ¤

Diputació de Girona

Facilitar l'accés a les noves tecnologies al Museu Arqueològic

1.034¤

Diputació de Girona

Programa Indika 2017-18

ADMINISTRACIÓ
El regidors de l’Ajuntament de Banyoles
estrenen al ple el nou sistema de treball
amb els expedients electrònics
Una mostra més de la posada en funcionament de l’expedient electrònic al consistori banyolí, i com a exemple
de transparència, bon govern i administració electrònica,

és que la tramitació de les juntes de govern i els plens
s’estan fent amb l’expedient electrònic. Així doncs, tots
els regidors banyolins tenen accés a la documentació de
les sessions plenàries i decrets, a través del seu ordinador
o tauleta i a qualsevol hora del dia. D’aquesta manera ja
no s’han de desplaçar físicament a la casa consistorial
per consultar-la en paper.

Imatge general dels regidors durant el ple ordinari del juny
BUTLLETÍ MUNICIPAL
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Amb la col·laboració de la Diputació de Girona

9a edició dels premis Banyolí de l'Any

Enguany celebrem la 9a edició dels premis Banyolí de l’Any.
Uns premis que tenen com a objectiu guardonar empreses,
persones i entitats de la nostra ciutat que s’hagin distingit
per la seva tasca al llarg de l’any.
Els premis s’atorgaran en un acte el 22 de setembre del
2017, com en cada edició, a la Millor Iniciativa Empresarial,
la Millor Iniciativa Social, a la Trajectòria Personal i al Banyolí
de l’Any. Aquest darrer premi serà fruit d'una candidatura
popular i, entre els 3 més proposats que es consideraran

finalistes, els jurats dels anteriors premis n’escolliran el
guanyador o guanyadora.
Per aquest motiu, et demanem que omplis la butlleta que
hi ha a continuació i la dipositis a les urnes que hi haurà
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (passeig
de la Indústria, 25) o a l’Oficina de Turisme de l’Estany
(pesquera número 10). També trobareu butlletes en els
llocs de votació. Les dates per emetre el vot són del 4 al 17
de setembre de 2017.

Si us és més còmode, també podeu votar al web municipal www.banyoles.cat
Votacions del 4 al 17 de setembre

En aquesta edició l'acte de lliurament dels premis Banyolí de l'Any
serà el divendres 22 de setembre.

Candidat/ta al Premi Banyolí de l'Any

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

Banyoles, setembre de 2017
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ALCALDIA
Banyoles inaugura el passeig
dels Jocs Olímpics en
homenatge als voluntaris
Per commemorar el 25è aniversari del Jocs Olímpics
Barcelona 92, dels que Banyoles en va ser subseu olímpica de rem, la capital del Pla de l’Estany ha inaugurat
el passeig dels Jocs Olímpics Banyoles 92. Per altra
banda, es pot visitar a l’espai Eat Art de la Fundació
Lluís Coromina fins el 30 de setembre l’exposició Banyoles a la llum dels Jocs Olímpics ’92 que inclou un recull
de fotografies i material documental per rememorar
l’etapa de la ciutat com a subseu olímpica. Els actes
de commemoració van acabar amb una conferència de
Pere Miró, director general adjunt del Comitè Olímpic
Internacional.

Aproven la denominació d’un
carrer de la ciutat i de dos
indrets del parc de la Draga
El ple ordinari del juny de l’Ajuntament va aprovar
denominar carrer de la Cassanya al tram que va des
de la carretera de Vilavenut a la Deixalleria comarcal
del Pla de l’Estany. També, es va decidir denominar
passeig dels Jocs Olímpics (Banyoles 1992) al passeig
central del parc de la Draga que va des del camí de

El director general adjunt del COI, Pere Miró, durant la conferència

circumval·lació de l’Estany fins al passeig de la Draga.
Finalment, es va aprovar denominar paratge de Josep
Riera i Micaló (Banyoles, 1950-2008) arquitecte i
activista cultural a la cubeta de zona verda de davant
del pavelló de la Draga.

Augmenten els usuaris del bus
urbà de Banyoles des de l’accés
gratuït amb el carnet + 65
El primer mes de funcionament, el setembre del 2016,
va ser usat per 512 usuaris i ha anat pujant fins als 948
del març del 2017. El Carnet Municipal de la Gent Gran,
conegut com el carnet +65, està dirigit a totes les persones majors de seixanta-cinc anys de Banyoles.

El passeig dels Jocs Olímpics Banyoles 92 és el passatge central del parc de la Draga, una zona verda
de 80.000 m2 que es va construir amb motiu dels Jocs. Foto: Pere Duran.
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Mapa de l'exposició Banyoles a la llum dels Jocs Olímpics ’92. Foto: Pere Duran.

Un estudi de recerca permet
identificar patologies cardíaques
de manera precoç en set
joves del Pla de l’Estany
La investigació ha estat liderada pel cap de Cardiologia
de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta,
Ramon Brugada, pel cap d’Arrítmies de l’Hospital Sant
Joan de Déu, Josep Brugada, i pel doctor Pau Vilardell,
amb la col·laboració dels professionals del CAP Banyoles i de l’Ajuntament de Banyoles. Des de l’any 2010
s’han realitzat electrocardiogrames a 1.626 alumnes
de 2n d’ESO de tots els instituts de Banyoles. Aquesta
prova pilot pretén evidenciar que la identificació precoç
d’aquestes patologies permetria tractar-les adequadament i prevenir-ne possibles conseqüències.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, durant els
electocardiogrames dels estudiants de l'institut Pere Alsius

OCUPACIÓ
L’Ajuntament de Banyoles posa a
disposició del teixit empresarial de
la ciutat el programa Reempresa

a obrir 35 negocis, i des del 2009 ja en són 280. Durant
el 2016 el consistori banyolí ja va ajudar i acompanyar 9
emprenedors en el traspàs dels seus negocis.

El programa Reempresa facilita la continuïtat i el relleu
dels negocis petits i mitjans. Concretament, posa en
contacte empresaris que volen vendre el seu negoci
amb emprenedors disposats a comprar-lo. El Centre
de Reempresa de Catalunya és un projecte que s'està
implementant a les comarques gironines fruit d'un
conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona
i la patronal Cecot. El servei s’oferirà a tota la comarca
del Pla de l’Estany, s’han format tècnics especialitzats
sobre aquesta temàtica, i estarà ubicat al Banyoles Espai
Empresa, del barri de la Vila Olímpica.
De fet, des de l’Ajuntament de Banyoles ja s’està treballant
en temes d’emprenedoria. Durant el 2016 s’han ajudat

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i la regidora Joana Vilà alcalde
de Banyoles, amb Antoni Abad, president de la patronal Cecot i del
Centre de Reempresa de Catalunya, i Albert Colomer, director del
Centre de Reempresa de Catalunya.Foto: Pere Duran.
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SEGURETAT CIUTADANA
Les dades policials del 2016 a
Banyoles inclouen la meitat de
delictes que la mitjana catalana
Banyoles ha comptabilitzat el 2016 un total de 31,5
delictes per cada 1.000 habitants, una dada que suposa
menys de la meitat que la mitjana catalana (64 delictes
per cada 1.000 habitants). A més, els delictes han baixat
un 4,6% respecte el 2015, de 637 (any 2015) a 608 (any
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2016). Per altra banda, s’ha destacat que els primers
mesos del 2016 hi va haver un repunt de robatoris a
domicilis. Són dades que es van fer públiques a la Junta
local de seguretat que va comptar amb la visita del
conseller Jordi Jané, que posteriorment va inaugurar
la comissaria de la Policia Local de Banyoles. En total la
Policia Local de Banyoles ha treballat en 12.821 serveis
durant el 2016, una dades similars al 2015 (12.156) i
al 2014 (13.758).

Foto de grup de l’acte d’inauguració de la nova comissaria de la Policia Local de Banyoles

BENESTAR SOCIAL
La programació del Centre Cívic
Banyoles per la primavera del
2017 incloïa 18 cursos nous
El Centre Cívic Banyoles, ubicat al carrer Barcelona, al
barri de la Farga, oferia una trentena de cursos sobre
diferents temàtiques, com ara informàtica, cuina, idiomes, creixement personal i activitat física. Va programar
3 exposicions i va continuar l’assessorament jurídic o el
Punt Òmnia d’accés a les noves tecnologies.

El Centre Cívic Banyoles organitza 9
propostes gratuïtes durant el juliol
El Centre Cívic Banyoles, en el marc del Pla de desenvolupament comunitari del barri de la Farga, va dissenyar
aquestes propostes obertes a tota la ciutadania que es
van dur a terme al Centre Cívic i a la plaça de la Pau. Hi
havia diferents tipologies d’activitats: divulgatives, lúdiques, culturals, plàstiques, exposicions.... Es van preparar
tallers com ara Pintem jocs al terra, el BiblioFarga... Les

propostes han sortit a partir de fer participar els veïns i
les entitats del barri de la Farga.

Concert d’havaneres pels usuaris
de les residències de gent gran
Unes 140 persones van assistit al concert d’havaneres
ofert pel grup Cantaires del Montgrí, a l’Ateneu de
Banyoles, el 4 de maig. Amb accions com aquesta, el
consistori vol facilitar al col·lectiu de gent gran que
participi en l’oferta cultural de la ciutat i adequar-la a
les seves necessitats.

L’Ajuntament de Banyoles reafirma
el seu compromís amb els refugiats
El dia 20 de juny és el Dia internacional dels refugiats. En
aquesta data tan assenyalada des de l’Ajuntament es va
convocar la ciutadania i les entitats de la ciutat, amb la
col·laboració de la Plataforma refugiades Banyoles, a un
acte de lectura d’un manifest a davant de l’Ajuntament.
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GRUPS MUNICIPALS

25è aniversari del Jocs Olímpics
Per commemorar el 25è aniversari del Jocs Olímpics Barcelona ’92, dels que Banyoles en va ser subseu olímpica de
rem, l’Ajuntament ha inaugurat el passeig dels Jocs Olímpics
Banyoles 92 (al passatge central del parc de la Draga) i ha
preparat una exposició juntament amb la Fundació Lluís
Coromina. Van ser unes proves que van situar Banyoles al
món i calia fer un recordatori com a ciutat.
Aquell esperit olímpic encara es manté avui i el trobem clarament reflectit en la figura del voluntariat. Els Jocs Olímpics

Carrils bici consensuats i garanties
per la democràcia
Les intervencions que es podran veure aquest 2017 en els
carrils bici són fruit del treball conjunt entre l’equip de govern
i el nostre grup. Amb bona sintonia amb l'equip de govern i
amb la interessant participació de la ciutadania, el grup de
Junts per Banyoles-ERC està procurant que es dibuixi una
xarxa de carrils bici que sigui pràctica, ben connectada i segura.
Mentrestant, també estem elaborant el Pla d’Ordenació

L’altra cara del 92
El mes de juliol s’ha complert el 25è aniversari dels Jocs
Olímpics de Barcelona 92. Banyoles, com a subseu dels jocs, ha
dut a terme un petit programa d'activitats de commemoració.
En els actes oficials s’han relatat fets molt diversos, però
s’ha fet poca menció a les tortures, a l'anomenada operació
Garzón. S’ha fet escassa memòria de la presència asfixiant
de forces de seguretat espanyoles, de la sensació de vila
ocupada militarment amb la presència, fins i tot, de tancs.
Els suposats representants públics han passat de puntetes per
qualsevol element vergonyant: les detencions, les tortures,
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van reunir 1.200 els voluntaris a Banyoles i aquesta demostració d’implicació s’ha tornat a demostrar amb més de 220
voluntaris de les proves de triatló d’aquest juliol.
La ciutat ha passat dels 13.500 habitants de l’època als més
de 19.000 actuals. Tanmateix, ha ajudat molt al progrés del
Banyoles la important inversió dels 15 mil milions de les
antigues pessetes van permetre construir el barri de la Vila
Olímpica, el parc de la Draga, el passeig Constants, l’avinguda de la Farga i també la variant de la C-66, entre altres.
Un canvi molt important a la història recent de Banyoles.

Urbanística Municipal (POUM), del qual n’ha de resultar,
d’aquí a uns anys, i entre altres objectius, una ciutat en què la
convivència en mobilitat, de vianants, ciclistes i conductors,
ens dugui a ser un model de ciutat tranquil·la, saludable i
sostenible.
Un altre tema en què coincidim amb l’equip de govern és
l’exercici de la democràcia. Junts volem garantir la celebració
del referèndum i aconseguir el sí a la independència.

l'especulació, l'enriquiment d'uns quants o la submissió a
l'estat espanyol. Amb el discurs del triomfalisme, han obviat
el que va ser un dels pitjors atacs a tot l’independentisme
català. No recordar-ho, a les portes d’un referèndum
d’autodeterminació, és ignorar els que han lluitat i patit
per la llibertat del nostre país, en certa manera els qui ens
han dut fins on som ara.
És una falta de respecte al poble i una vergonya no recordar
els nostre veïns i les tortures, vexacions i càstigs que van
patir per les seves idees.

FESTES
Programem conjuntament el
Gartstròmia i l’Exposició de flors
El cap de setmana dies 19, 20 i 21 de maig del 2017
Banyoles es va omplir de flors, gastronomia i art amb la
4a edició del Gartstròmia i la 40a edició de l’Exposició
de flors. Més de 30 activitats al centre de Banyoles
relacionades amb les dues fires.

Banyoles acull propostes
aquest estiu
Banyoles ha viscut amb intensitat la Nit de bosc, el Festival de màgia Troba’m, l’Aplec de la Sardana de Banyoles
(amb canvi de dia, hora i lloc) o el Festival Folklòric
internacional, entre d’altres propostes.

Moltes activitats per les
Festes d’Agost de Banyoles

Cartell de les Festes d'Agost del 2017

Banyoles va programar una trentena d’activitats que
també incloïen els concerts d’Smoking Souls, Vadebò
i una mostra de grups i artistes joves locals. Algunes
de les altres propostes eren la festa Holly Party, l’obra
de teatre i clown “Nàufrags”, un taller-espectacle

de circ a càrrec de l’entitat local “Un Salt al Circ”, la
cercavila de gegants, el correfoc d’estiu i el correfoc
txiqui, les audicions de sardanes i d’havaneres, la
Fira del Cop d’Ull o la jornada de portes obertes als
museus de la ciutat...

URBANISME
Segona fase del carrer dels Valls

Millora dels carrils bici

La segona fase de la remodelació del carrer dels Valls
anirà des del carrer de Sant Antoni al carrer de Sant
Benet. Fins a la placeta del carrer de Navata serà d’un
paviment de travertí, la placeta serà de transició cap a
unes lloses de formigó encintades amb travertí fins al
carrer de Sant Benet. L’actuació més destacada d’aquesta
segona fase és que el mur opac de la rectoria de Santa
Maria es canviarà per una tanca de ferro que permetrà la
visió del lateral de l’esglèsia de Santa Maria. Així doncs,
serà més visible aquesta part del patrimoni banyolí.

En el marc de la millora dels carrils bici, entre altres actuacions, s’han marcat carrils bici i rebaixat la vorera al
carrer de la Llibertat amb la ronda Fortià i s'ha instal·lat
els primers semàfors per bicis al passeig de la Puda, a la
cantonada amb el passeig mossèn Constans. Per altra
banda, s’ha pintat el carril bici a la rotonda del carrer de
Figueres per accedir a l’escola de Can Puig.

COMUNICACIÓ
Uns 500 alumnes del Pla de l’Estany
han participat aquest curs a les activitats per conèixer Ràdio Banyoles
A més de la seva tasca diària com a mitjà d’informació,
Ràdio Banyoles té com un dels objectius principals del
seu projecte fer la funció “d’escola” de periodisme i potenciar la participació ciutadana. L’emissora, fa més de
10 anys que participa activament a la Guia de Recursos

Educatius. Enguany han ofert l’activitat “Coneguem Ràdio
Banyoles” i “Els mitjans de comunicació i Ràdio Banyoles”.

L’Ajuntament obre el
Facebook institucional
El consistori ha obert una pàgina al Facebook. La trobareu
a https://www.facebook.com/ajuntamentdebanyoles
Seguiex-nos!
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CULTURA
Una nova activitat de turisme cultural permet veure l’Arqueta i el campanar del Monestir de Sant Esteve
Els Museus de Banyoles ofereixen des d’aquesta
primavera fins a final d’any noves activitats en forma de
visites guiades i activitats familiars. Aquestes activitats
estan dirigides al públic general i familiar. Les 3 noves
propostes de turisme cultural són Banyoles Medieval,
Exploradors de l’Estany i la Visita virtual a Vilauba. La
visita a la Banyoles medieval ja es feia durant els anys
anteriors, però aquest any s’incorporen nous elements
del Monestir de Sant Esteve. Entrem a la vil·la romana de
Vilauba (Camós) incorpora recursos innovadors amb la
recreació 3D d’alguns espais de la vil·la que permeten la
interacció entre el passat i el present, ajudant a fer més
comprensible el jaciment i els seus espais.

L'(a)phònica tanca amb èxit un
cap de setmana dedicat a la veu
El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, ha tancat
amb èxit la 14a edició. S’han pogut veure més d’una
quarantena de propostes d’estils diversos, amb veus
reconegudes i altres per descobrir. La meitat dels
espectacles de pagament han exhaurit totes les entrades
i els concerts gratuïts han comptat amb una bona
afluència de públic. Durant tres dies, veus de tot tipus,
estils i formacions s’han pogut sentir en una vintena
d’espais: places, parcs, carrers i equipaments de la ciutat.
Públic de totes les edats s’ha deixat portar per descobrir
nous talents i redescobrir veus ja reconegudes, apostant
per un festival consolidat com una de les referències
de l’escena musical del país.

Un any més l'(a)phònica va ser molt concorreguda, a la imatge del concert de Funkysteps & The Sey Sisters

Clara Peya actuant a l'(a)phònica
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Crani de felí amb dents de sabre del Museu Arqueològic de Banyoles

Felins amb dents de sabre del Museu
Arqueològic en una exposició a
Alemanya
Els responsables del centre Paläon -Centre d’investigació
i experiència llances de Schöningen (Baixa Saxònia,
Alemanya) van demanar la cessió temporal de
determinats exemplars de felí amb dents de sabre,
Homotherium Latidens, que formen part de la col·lecció
del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. L’objectiu
era complementar una exposició temporal dedicada
a El caçador de l'edat de gel -felí amb dents de sabre- el
perill mortal. Els exemplars procedeixen del jaciment
paleontològic d’Incarcal (Crespià) del període Quaternari
inferior (1,3-0,75 milions d’anys). Aquesta exposició
compta amb diferents exemplars, originals i rèpliques, de
museus d’arreu del món Londres, Manchester, Kenya...
Des del museu banyolí s’han cedit fragments originals
de mandíbula inferior, una dent canina i una dent inferior,
i una còpia d’un crani.

ha estat que els estudiants afrontessin l’exigència i la
millora individual i col·lectiva que requereix una gravació.

L’exposició del prestigiós
fotògraf Eugeni Forcano mostra
com eren els dies de mercat
a Banyoles l’any 1966
L’exposició fotogràfica d’Eugeni Forcano titulada “Banyoles
dia de mercat” es podrà veure fins el 12 de setembre
del 2017 a la sala d’exposicions temporals del Museu
Arqueològic de Banyoles. L’entrada és gratuïta i recull 75
fotografies seleccionades per Forcano. Aquest reportatge
documental va ser realitzat per a la revista Destino i és
un retrat fresc i curiós dels protagonistes anònims d’un
dia de mercat.

L’Escola Municipal de
Música de Banyoles presenta
el seu primer disc
El primer disc gravat pels alumnes de l’Escola Municipal
de Música de Banyoles (2016-2017) inclou disset peces
de música tradicional, estàndards del jazz i clàssics
del pop-rock que són interpretats per les formacions
instrumentals grans de l’EMMB, la Jove Orquestra de
Banyoles i la Banyoles Big Band. L’objectiu del treball

El regidor de Cultura de Banyoles, Jordi Bosch, i el regidor de
Cultura de Canet de Mar, Pere Xirau, mirant les fotos de l’exposició
d'Eugeni Forcano
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Foto de família amb l'equip d'investigadors i institucions al costat dels pilars de la cabanes

Noves troballes al jaciment
neolític de la Draga

Programació d’arts escèniques, de
setembre a desembre del 2017

Les intervencions arqueològiques efectuades en aquests
darrers anys al jaciment neolític de la Draga han permès
documentar l’espai on es desenvoluparen diverses
activitats de caràcter domèstic, artesanal i també
relacionades amb pràctiques rituals. Entre les troballes
més excepcionals cal destacar la documentació d’un taller
on es confeccionaren nombrosos objectes d’ornament
com denes i penjolls i 150 pilars dels fonaments de
diversos habitatges de fa 7300 anys.

23 espectacles i prop de 40 funcions conformen la
proposta d’arts escèniques de Banyoles pel segon
semestre del 2017, que començarà el 7 de setembre.
Es tracta de The Gramophone Allstars Big Band, Gabriela
Montero, Mariona Aupí, Mariola Membrives i els
espectacles Kilòmetres i Spender, aquesta tardor a Banyoles.

Ethno Catalonia porta la seva
proposta de diàleg intercultural
a través de la música
Banyoles va acollir del 7 al 17 de juliol la segona edició
catalana d’aquest campus i festival internacional present
a 15 països del món. El projecte, que va aplegar 40 joves
músics d’arreu del món, es va complementar amb una
actuació als festivals Pirineos Sur, Paupaterres i del
Recinte Modernista Sant Pau de Barcelona.

Recreació en 3D de Vilauba

12 butlletí municipal

Les excavacions del jaciment de
Vilauba permeten documentar una
àrea de fabricació de ceràmiques
S’ha descobert restes d’un forn, dues petites basses per
a la decantació de l’argila, excavades al subsòl natural i
delimitades per teules planes, així com un possible retall
per a l’extracció de l’argila. La hipòtesi més plausible és
que aquests retalls corresponguin a les fosses fetes per
encaixar-hi les dolia o grans tines de terrissa per guardar
l’oli o el vi, confirmant així l’existència d’un celler annex
a la premsa. Les excavacions s’han complementat amb
estudis i la difusió d’una visita al jaciment en 3D.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
I TURISME
Unes 50 propostes d’activitats
turístiques de Banyoles per al 2017
S’ofereixen propostes classificades en el marc d’activitats
de descoberta, activitats familiars, visites teatralitzades, activitats esportives i altres activitats d’oci. Les
novetats són la ruta dels recs. Des de la Tirona juguem
en família i el joc Entre la pedra i l’aigua. Les activitats
s’adrecen principalment al públic familiar, un dels més
interessats a Banyoles. En total es tracta de 51 activitats diferents, de les quals 45 són de l’Ajuntament de
Banyoles i 6 de l’Ajuntament de Porqueres. Trobareu
tota la informació detallada de totes les activitat al web
municipal banyoles.cat.

La Fira de la Ramona
fins a l’octubre
L'Associació Sabors Catalans organitza la Fira de la
Ramona que enguany s’ha iniciat a l’abril i que es durà a
terme a l'Estany de Banyoles diferents diumenges i festius
fins al mes d’octubre del 2017. Creadors i artesans de
diferents disciplines i camps de les arts i de la gastronomia exposen les seves obres i productes a l'Estany de
Banyoles, entre l’Oficina de turisme de Banyoles i l’Estadi
Municipal Miquel Coromina i Morató.

Banyoles té un cava que
promociona l’Estany i el Barri Vell
Un cava de la marca Farré- Garriga amb les plaques i
etiquetes de Banyoles. A l’hora d’escollir les fotografies
(a càrrec de Pere Duran) i els escrits s’ha seguit la línia
de promocionar tant l’Estany com el Barri Vell.

Banyoles promociona, a la Sea
Otter Europe, la seva singularitat
per a ciclistes i triatletes

Nova

GUIA
D’ACTIVITATS
I VISITES
GUIADES 2017
BANYOLES

la
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car tivit
Des d’ac ix-te!
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id

Activitats de descoberta
Activitats familiars
Activitats esportives
Visites teatralitzades

Escaneja el codi QR
o aconsegueix la guia a
l’Oficina de Turisme
de Banyoles!

Caiac, Kangoo Jumps,
Dragon Boat, excursions,
contes, titelles, rutes,
visites guiades, gimcanes,
tallers familiars i molt més!

S
YOLE

EBAN

RISM

#TU

Banyoles és una destinació molt preuada per ciclistes
i triatletes per la seva ubicació geogràfica i per la gran
varietat de circuits disponibles. Es van donar a conèixer
els esdeveniments esportius i els espais del Pla de l’Estany
idonis pel ciclisme, el triatló i el cicloturisme.

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:
Oficina de Turisme de l’Estany
turisme@ajbanyoles.org - www.banyoles.cat/turisme
www.turismeiesport.cat | Turisme Banyoles
Fotografies: Harold Abellan, J. Casanova, Albert Stany - Disseny: www.creativecorneragency.com
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EDUCACIÓ
El Barçakids de la Fundació del
FC Barcelona per educar en
valors a partir de l’esport

El projecte TONI va presentar
18 iniciatives dels instituts de
Banyoles per millorar la ciutat

Uns 500 nens i nenes de diverses escoles de Banyoles
van passar pel Barçakids, que es va estructurar en 4
mòduls: Entra!, Actua!, Juga! i Connecta’t. Podien triar
entre 5 valors associats a la marca Barça que treballen
durant la jornada: l’esforç, el respecte, el treball en equip,
la humilitat l’ambició. Barçakids és un projecte desenvolupat per la Fundació del FC Barcelona dirigit als nens i
nenes de 6 a 12 anys, que pretén fomentar i consolidar
el sistema de valors dels infants a través dels principis
pedagògics de l’esport i del joc i de la participació activa
i inclusiva.

Hi van participar 100 alumnes de segon, tercer i quart
d’ESO, amb l’objectiu que observessin Banyoles, detectessin necessitats i proposessin solucions. Dels 18 projectes
presentats, hi havia 4 propostes per la propera Marató
de TV3 a Banyoles, 3 projectes sobre oci, 2 projectes de
comunicació entre els joves i entitats, 2 sobre els carrils
bici, o una passarel·la inclusiva (que es va fer realitat el
17 de juny). Era la quarta edició i estava organitzat conjuntament per l’Ajuntament i els instituts de secundària.
El Projecte TONI està dedicat a Toni Carmona, professor
de l’institut Pla de l’Estany traspassat fa 5 anys.

Cabosanroque presenta l’activitat
el Run run dels exploradors

Robòtica Banyoles ha permès
aprendre programació i crear robots
a 300 alumnes de secundària

El run run dels exploradors del grup de música Cabosanroque, que té el seu estudi a Banyoles, és una activitat
didàctica on hi van participar més de 300 nens i nenes
de Banyoles. Incloïa jocs amb instruments, dispositius i
màquines del grup i era una proposta destacada de la Guia
de recursos educatius municipals de Banyoles. L’activitat
era cofinançada pel Servei d’Educació de l’Ajuntament
de Banyoles, els alumnes i la Fundació Lluís Coromina.

Enguany Robòtica Banyoles ha tancat la seva tercera
edició. Els alumnes durant el curs han creat robots
usant 2 tipus de plaques. La plaça Major i quatre espais
més es van convertir durant l’acte de cloenda en un
gran laboratori de robòtica on els alumnes d’educació
secundària van intercanviar experiències i aprendre
programació.

El grup Cabosanroque amb els seus instruments i ensenyant als nens amb la presència de la regidora Ester Busquets
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Banyoles ets tu! Va implicar a 180 alumnes de 5è i 6è

El projecte Banyoles ets tu! ha
implicat 180 alumnes de 5è i 6è
en 32 propostes per solucionar
problemes de la ciutat
Han detectat problemes de ciutat, els han convertit
en reptes de transformació i han generat idees per tal
de solucionar-los. Els alumnes han treballat per grups

cooperatius passant per les diferents fases d’un procés
creatiu i de conceptualització d’una idea fins arribar a la
sensibilització i la difusió. Es tracta d’iniciatives com ara
habilitar un parc per a gossos perquè puguin jugar lliures
o un robot per ajudar les persones amb problemes de
mobilitat. Aquest projecte està dissenyat i impulsat per
la ColActiva (www.lacolactiva.cat), amb el finançament
i suport del Servei d’Educació de l’Ajuntament.

PARTICIPACIÓ
225 persones participen
als consells de barri
L’àrea de Participació ciutadana de l’Ajuntament de
Banyoles va convocar durant el maig l’última tongada de
consells de barri de Banyoles. Durant els 6 consells de
barri es va donar compte de les accions fetes al barri en
els últims mesos i els Mossos d’Esquadra i la Policia Local
van explicar la situació policial de cada barri. També, es
van difondre propostes que les entitats o l’Ajuntament
aplica al barri i es va prendre nota de millores sol·licitades
pels veïns, sobretot relacionades amb el civisme, la
mobilitat i la via pública.

Consell de barri de la Farga
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HABITATGE
L’Oficina d’habitatge de Banyoles
incorpora 7 pisos amb funció social
L’Ajuntament de Banyoles incrementa el parc d’habitatges socials de l’Oficina d’habitatge de Banyoles per
atendre les necessitats actuals de la ciutat. Amb aquest
objectiu s’ha fet públic que l’Ajuntament de Banyoles
incorpora 7 pisos més amb funció social a l’Oficina
d’habitatge. D’aquests 7 pisos, 2 provenen d’entitats
bancàries i 5 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
(4 del pisos són de protecció oficial del carrer Orfes,
i 1 pis de protecció oficial és de Cal General). A més,
s’ha renegociat el contracte de dos pisos amb funció
social cedits per una entitat financera que ja formaven
part d’aquesta xarxa d’habitatges. En total Banyoles ja
té 32 pisos amb funció social. Aquesta xifra suposa un
fort creixement els últims anys, passant d’un sol pis el
2007 a 32 actualment.

Milloren el servei d’intermediació
en l’àmbit de l’habitatge
L’Oficina d’habitatge de Banyoles compta amb noves
millores al servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge.
Concretament, té l’assessorament d’una advocada espe-

Visita de la consellera Meritxell Borràs a l’Oficina
d’habitatge de Banyoles

cialitzada en temes d’habitatge. És un servei prestat per
l’Ajuntament de Banyoles i la Diputació de Girona, amb
la col·laboració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
i la participació del Col·legi d’Advocats de Girona. El servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge ofereix de
forma gratuïta assessorament i intermediació per a les
persones que tinguin dificultats per afrontar els deutes
relacionats amb el seu habitatge habitual.

MEDI AMBIENT
El Life Potamo Fauna permet
ampliar el laboratori de cria
de nàiades del Consorci
de l’Estany i augmentar la
producció d’exemplars
Un dels objectius del projecte europeu LIFE Potamo Fauna
“Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la xarxa
Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga”
ha estat la recuperació i consolidació de dues espècies de
nàiade allargada (musclos d’aigua). Per assolir-ho calen

diferents estratègies de conservació: la reproducció en
captivitat i l’alliberament dels exemplars joves produïts,
els reforçaments poblacionals mitjançant translocacions
d’exemplars adults i la infestació directa de peixos salvatges
amb larves de nàiades. Totes aquestes accions s’han portat
a terme per garantir la conservació d’aquestes espècies, que
es troben en risc d’extinció a mig termini.
El laboratori de cria de nàiades del Consorci de l’Estany és
un dels pocs centres de reproducció en captivitat de nàiades
que es troba operatiu a Europa, i un dels tres únics centrats
en la reproducció d’aquestes espècies en concret.

La zona de bany de la
Caseta de Fusta, a l’Estany,
acaba la temporada de
bany el 19 de setembre

Primer pla de diferents tipus de nàiedes
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Encara podeu gaudir del bany en aquest paratge públic i
gratuït. Durant aquest període hi haurà el servei de vigilància,
salvament i socorrisme. La zona de bany de la Caseta de
Fusta queda limitada en 30 metres aproximadament des de
la riba, i s’assenyala amb boies. L’Ajuntament de Banyoles
ha replantat la gespa per aquesta temporada d’estiu.

VIA PÚBLICA
Nous lavabos públics a la
plaça de les Monges
Els nous banys públics consisteixen en un mòdul prefabricat de color blau, instal·lat a peu de carrer, a diferència de
les escales que baixaven al subsòl de la plaça dels Turers.
Els nous lavabos també són accessibles per a persones
amb mobilitat reduïda. Es netegen dues vegades cada
dia i incorporen un canviador per nadons. L’horari és de 7
del matí a les 10 de la nit. Els treballs han costat 33.000
euros, 20.500 dels quals han estat per l’adjudicació del
mòdul prefabricat i la resta, per l’obra pública d’adaptació
de la zona i les instal·lacions.

Els regidors Jordi Congost i Lluís Costabella als nous lavabos

L’Ajuntament inverteix
30.000 euros en millorar el
barri de la Vila Olímpica
Els treballs consistien en reparar voreres i rebaixos dels
passos de vianants del barri. El pressupost de l’Ajuntament de Banyoles del 2017 té uns 100.000 euros per al
Pla de voreres. La resta d’actuacions seran a Mas Palau
i Sant Pere. Moltes de les actuacions programades són
sol·licituds dels veïns.

Tram reasfaltat de la carretera de Vilavenut

Asfalten diferents trams de carrers
de la ciutat
L’Ajuntament de Banyoles continua complint l’objectiu de
millorar l’asfaltatge dels carrers de la ciutat, emmarcat
en el Pla de reasfaltatge d’aquest 2017. En el Pla s’hi ha
destinarat uns 91.960 euros, IVA inclòs. S’han asfaltat els
carrers de diferents barris que els tècnics de l’Ajuntament
han informat que presenten trams en més mal estat. Es
tracta, per exemple, de trams del passeig de Porqueres,
del carrer de Figueroles, la carretera de Vilavenut, el
carrer d'Ausiàs Marc, el carrer de Joan XXIII, el carrer
de mossèn Sala...

L’Ajuntament senyalitza itineraris
a peu o en bicicletes per anar
de l’Estany al Barri Vell
Que els turistes que visiten l’Estany de Banyoles també
acabin coneixent el Barri Vell, és un objectiu treballat
durant els últims anys per l’Ajuntament de Banyoles.
Seguint aquesta línia, s’han instal·lat 4 cartells que es
poden trobar a l’Oficina de turisme de l’Estany, al carrer
de la Barca, al Club Natació Banyoles, i al carrer Jacint
Verdaguer. En al cartell es marquen itineraris per fer a
peu o en bicicleta des de l’Estany i en direcció al Barri
Vell. A més, el cartell incorpora recomanacions de llocs
d’interès i restaurants.

Cartell informatiu del carrer de la Barca

butlletí municipal 17

BANYOLES INFORMACIÓ AGOST 2017

JOVENTUT

MOBILITAT

L’Ajuntament ha becat
l’accés als casals d’estiu

L’Ajuntament posa en
funcionament la nova parada
d’autobús del Pla de les Vinyes

Aquest estiu del 2017, un total de 112 nens i nenes
participen de manera becada a les activitats de lleure
dels casals d’estiu de Banyoles, en el marc del programa
Lleure per a Tothom. L’Ajuntament de Banyoles hi ha
destinat més de 8.000 euros. Aquest programa recull
les activitats d’estiu compromeses amb un lleure basat
amb uns valors educatius i una organització centrada
en l’infant i la promoció de la seva persona.

La parada és a l’encreuament dels passejos Dalmau
i de la Puda i és una demanda dels veïns. L’empresa
TEISA ofereix aquest servei els dimecres i els dissabtes
feiners, en total 3 expedicions a la setmana d’anada i
tornada. En definitiva, servirà per connectar millor el
centre amb aquest barri.

ESPORTS
Banyoles impulsa l’esport
amb família amb 5 noves
activitats de turisme actiu

grans absents de la prova de l’any passat, van completar el recorregut a l’Estany amb una marca de 0.57.52 i
0.53.57, respectivament.

Amb l’esport de competició consolidat, Banyoles llança
una nova línia d’activitats esportives familiars per ser
també un referent esportiu per a les famílies. Les noves
propostes per a la pràctica esportiva familiar inclouen
bicicleta, tir amb arc, una gimcana aquàtica i piragüisme
amb embarcacions Dragonboat a l’Estany. Aquest 2016,
Banyoles ha rebut 57.500 visitants vinculats a l’esport,
entre esportistes, acompanyants i espectadors, 8.500
més que l’any anterior.

Mireia Belmonte i Antonio Arroyo,
campions d’Espanya a Banyoles

L'entrenador del Girona, Pablo Machín, en una de les ponències
del V Seminari internacional de tàctica i tècnica esportiva

La medallista olímpica Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta) i el nedador del CE Mediterrani,
Antonio Arroyo es van proclamar campions de la contrarellotge de 5 km disputada el diumenge 18 de juny
a Banyoles en el marc del XX Campionat d’Espanya
d’Aigües Obertes. Belmonte i Arroyo, que van ser els

Debaten sobre l’acció
tècnica esportiva i el seu
entrenament a Banyoles
Entre els ponents del V Seminari internacional de tàctica
i tècnica esportiva van destacar el seleccionador estatal
d’handbol Jordi Ribera, l’entrenador del Girona FC Pablo
Machín, l’atleta olímpica Esther Guerrero o l’investigador
Ludovic Seifert, entre d’altres. Era la cinquena edició del
seminari bianual, organitzat per la Càtedra d’Esports i
Educació Física de la Universitat de Girona.

Banyoles, seu de la desena edició
dels jocs catalans d’esport adaptat

Mireia Belmonte sortint de l'Estany. Fotos: Glòria Sánchez / Nord Media

18 butlletí municipal

La capital del Pla de l’Estany va acollir una desena d’esports diferents durant l’últim cap de setmana de maig
com ara el rugbi, el bàsquet o la natació. Hi van participar
uns 190 esportistes i estava organitzat per la Federació
catalana d’esports de persones amb discapacitat física
i l’Ajuntament de Banyoles.

Més de 320 participants al
XIII Triatló internacional de
distància “B” de Banyoles
La prova, disputada el diumenge 25 de juny al matí,
comprenia les distancies següents: 1.900 metres de
natació, 72,5 km de ciclisme i 20 km de cursa a peu.
Estava organitzada per l’àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Banyoles i la Federació Catalana de Triatló.

113 patinadors al XXV Campionat
d'Espanya de patinatge artístic
de les categories cadet i juvenil
en la modalitat lliure – individual
El cap de setmana dies 30 de juny i 1 de juliol del 2017
Banyoles va ser seu d’aquest campionat. Els clubs organitzadors van ser el Club Patinatge Artístic Banyoles- Pla
de l'Estany i el Club Patinatge Artístic Cornellà del Terri,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Banyoles. La
competició consistia en un programa curt i un programa llarg en el qual combinaven diferents salts i girs de
múltiples rotacions.

8 medalles per al rem banyolí
al Campionat d’Espanya
Del 7 al 9 de juliol, l’Estany va acollir de nou el Campionat
d’Espanya aleví infantil i cadet. El Club Natació Banyoles
era l’amfitrió i hi participava amb una cinquantena de
joves esportistes que van formar 25 embarcacions.

Guillem Rojas i Verónica Aveni, campions a Banyoles del Triatló
internacional B. Foto: Gloria Sánchez / Nord Media

Carolina Routier i Uxío Abuín,
campions d'Espanya de
triatló sprint a Banyoles
Routier (1.00.59) va creuar la meta amb una marca molt
ajustada a la de la vencedora de la prova, la australiana
Natalie Van Coevorden (01.00.33). Per altra banda, els
triatletes David Castro i Sara Bonilla es van proclamar
campions d’Espanya d’aquatló a Banyoles. En el Campionat d’Europa per clubs en relleus mixtes la victòria va
ser per l’equip portuguès Sport Lisboa e Benfica. Més de
2.700 triatletes es van inscriure en els tres campionats
de triatló que va acollir Banyoles els dies 22 i 23 de juliol,
el Campionat d’Espanya de triatló i d’aquatló, el Campionat d’Europa per clubs i el Campionat de Catalunya
aleví i infantil.

La banyolina Carolina Routier va guanyar el campionat d'Espanya de triatló sprint. Foto: Pere Duran.
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L'Estany va ser un any més un espai privilegiat per les proves de triatló. Foto: Pere Duran.

Telèfons a mà
AJUNTAMENT DE BANYOLES

ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS

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

AFA Pla de l’Estany (escola d’adults) ......................................972 57 10 80
Aigües de Banyoles .......................................................................972 57 01 01
Agri- Energia SA (companyia elèctrica).................................972 58 00 58
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany...........................................972 58 40 70
Ateneu Obert de la Dona . ........................................................... 972 57 18 41
Bassols Energia Banyoles ........................................................... 972 57 03 14
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 58 25 76
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
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 d'Habitatge . ................................................ 972 58 48 16
Oficina Jove del Pla de l'Estany-Cal Drac.............972 58 32 11
Oficina Municipal de Turisme La Pesquera....... 972 58 34 70
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
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