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Butlletí municipal

Benvolguts banyolins
i banyolines,

Enguany comencem aquest mes de setembre
amb novetats esperant que tots hagueu gaudit
d'unes bones vacances estiuenques.

Aquest nou inici de curs compta amb un im-
portant esdeveniment que esperem que us
il·lusioni. Parlem doncs de la primera edició
dels premis Banyolí de l'Any. Aquesta iniciativa
pretén retre un homenatge públic a totes
aquelles persones, entitats i/o empreses que
per motius diferents s'han distingit en la nos-
tra ciutat.

Al llarg de la celebració s'atorgaran quatre
premis que corresponen a la millor iniciativa
social, la millor iniciativa empresarial, el premi

a la trajectòria personal i el premi d'honor al
banyolí o banyolina de l'any.

Per tal d'escollir els premiats s'han constituït
dos jurats amb diferents personalitats reco-
negudes en àmbits socials, empresarials i
econòmics; però l'elecció del banyolí o banyo-
lina de l'any comptarà amb un procés diferent.
Creiem que per distingir un membre de la
nostra ciutat cal que siguin els seus propis
conciutadans i conciutadanes qui el/la propo-
sin. Per això i al llarg de 15 dies tots els ban-
yolins podreu proposar diferents persones de
Banyoles per a ser candidates al guardó (tro-
bareu la butlleta i la informació corresponent
a l'interior del butlletí).

Espero que tots tingueu un bon inici de curs
i que participeu de forma activa en aquest nou
esdeveniment per la nostra ciutat.

Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles

Tret de sortida a la primera edició dels premis
Banyolí de l'Any
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Subvencions

Títol Import Departament

Carta de colors de les façanes de Banyoles

Aquesta carta de colors ha estat, per una part, el

resultat d'una tria feta passant el garbell a d'altres

treballs semblants i, per altra, el fruit d'anar de cacera

per aconseguir, a partir d'uns pigments, completar

un ventall de colors que s'adaptés a les especificitats

de casa nostra.

A part dels colors de serralleria i fusteria, en aquesta

carta hi podem trobar 18 colors que tant són per

parament com per complements. Al llistat hi figuren

colors amb una estreta relacions amb l'Estany de
Banyoles com el Blau Morgat o el Cendra Estanyol.

Quant a l'autoria, la carta de colors l'han realitzat
tots els components de l'àrea d'Urbanisme de
l'Ajuntament de Banyoles amb la col·laboració de
Pintures M. Vich. S.A.

Aquesta carta de colors s'incorporarà al Pla Especial
del Nucli Antic de Banyoles (PENAB) i serà d'obligatori
compliment al nucli antic, tot i que també molt reco-
manable per la resta de la ciutat.

Programa de desplegament de la xarxa d'agents locals
per la igualtat 557,48 Diputació de Girona

Funcionament de l'Escola Municipal de Música
curs 2008-2009 147.600,00 Dept. d'Educació, Generalitat de Catalunya

Edició llibre Banyoles, al costat de l'Estany 2.080,00 Consorci de l'Estany

Implantació de solució de comunicacions full-IP 27.093,00 Diputació de Girona

Fira de Nadal i II Mostra d'Artesania 1.200,00 Diputació de Girona

Actuació Sardanes per al món 3.000,00 Diputació de Girona

Arranjament d'un tram del c/ Abeurador i pas
de vianants al c/ Angel Guimerà 9.000,00 Diputació de Girona

Neteja i desbrossament de marges de camins
i accessos al municipi 1.898,32 Diputació de Girona

Contractació de 2 agents d'ocupacio i desenvolupament local 46.890,61 Servei d'Ocupació de Catalunya

Fons de cooperació per a la cultural local 44.809,45 Diputació de Girona

Pla d'acció 2009: millora del sistema de reg de parcs i jardins 8.444,80 Diputació de Girona

Establiment de parc urbans de salut i itineraris saludables 2.000,00 Diputació de Girona

Contractació d'1 agent d'ocupació i desenvolupament local 23.483,80 Servei d'Ocupació de Catalunya

Manteniment del centre de tecnificació
del rem (camp de regates) 40.000,00 Consell Català de l'Esport - GC

La presentació de la carta de colors de les façanes de Banyoles. D'esquerra a dreta de la imatge: el conseller delegat de Pintures
M. Vich S.A., Miquel Vich; l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer; i el regidor d'Urbanisme, Jordi Bosch Lleó.

Urbanisme



El regidor de Comunicació, Lluís Butinyà, i els treballadors de la Ràdio, Moisès Camós i Anna Noguer, amb el Premi Ràdio Associació de Catalunya
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Radiobanyoles.cat guardonat amb una
menció de qualitat als premis de Ràdio
Associació de Catalunya

L'emissora va recollir el premi al costat d'altres guar-

donats com el programa L'Oracle, de Catalunya Ràdio,

l'Agència Catalana de Notícies o professionals com

Josep Maria Francino. Els novens premis de Ràdio

Associació es van donar a conèixer a mitjan abril i

van atorgar una menció de qualitat a la pàgina web
radiobanyoles.cat. En concret, la menció es va incloure
en l'apartat d'innovació, que va guanyar el programa
Toc d'Hoquei de Ràdio Vic. El portal web radiobanyo-
les.cat es va posar en marxa el setembre del 2008
coincidint amb l'inici de la nova temporada. Tot i que
té pocs mesos de vida el portal web ja ha guanyat dos
premis i ha esdevingut un referent informatiu a la
comarca.

Les obres del carrer Sant Mer

Miàs Arquitectes rep el premi Catalunya
Construcció 2009 per la rehabilitació del
nucli antic de Banyoles

Miàs Arquitectes i el principal responsable del projecte

Josep Miàs van rebre el guardó de més reconeixement

en l'àmbit català, el premi Catalunya Construcció, que

atorga el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes tècnics

juntament amb la Generalitat.

Miàs Arquitectes està preparant l'edició d'un llibre

sobre el nucli antic de Banyoles i les obres que s'hi

han fet. La publicació, que serà patrocinada per

l'Ajuntament de Banyoles, l'empresa AMSA i Aigües

de Banyoles, està previst que surti a la venda aquesta

tardor.
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Turisme

Juny Gastronòmic del Pla de l'Estany

Del 29 de maig al 28 de juny, els restaurants del Grup

Gastronòmic del Pla de l'Estany van oferir menús

elaborats amb productes naturals del Pla de l'Estany.

Els restaurants es van mostrar molt satisfets dels

resultats obtinguts per la campanya del Juny

Gastronòmic.

Paral·lelament, es van organitzar 3 actes als quals van

assistir un total de 184 persones. L'activitat amb més

afluència de públic va ser el tast de vins i formatges,

un clàssic dels junys gastronòmics, amb una demanda

creixent. També es va poder gaudir d'un tast de com-

binats i música, un acte que estava previst per a 30

persones i que es va haver d'ampliar per no haver

d'excloure sol·licituds. Per últim, com a novetat

d'enguany, es va programar un tast de cerveses.

Activitats de turisme 2009

L'àrea de Turisme i Promoció econòmica de

l'Ajuntament de Banyoles ha programat les activitats

de descoberta de l'entorn natural i patrimonial per al

2009 i s'han incorporat moltes novetats.

Cal destacar que l'activitat de les “Llegendes de

Banyoles”, molt concorreguda els darrers anys, s'ha

adaptat amb llegendes noves. L'altre activitat estrella

d'enguany és la dominada “Descobreix els enigmes

del passat”, unes visites teatralitzades que donaran

un toc d'humor a alguns espais del centre històric. La

llegenda del mosso del Moliner donarà el tret de sor-

tida a aquestes activitats. L'Oficina de Turisme de Cal

Moliner serà el primer escenari d'unes quantes

històries encadenades que ens permetran donar vida

a diferents espais de la vila. Conflictes, duels, acusa-

cions i estafes són el leitmotiv d'una ruta amb moltes

sorpreses. Aquesta iniciativa tindrà la posada en es-

cena de la companyia Teatre de Contacte, en una

aposta per la història, les llegendes i les anècdotes.

El recorregut s'iniciarà a l'Oficina de Turisme de Cal

Moliner i finalitzarà a la plaça del Monestir de Sant

Esteve. Les visites es realitzaran els dies 23 i 30 de

juliol i 3 i 10 de setembre.

Més d'onze activitats per promocionar els recursos

turístics més importants. Els estanyols, les llacunes

creades gràcies al projecte Life Natura de la UE, els

recs, el monestir de Sant Esteve, l'església de Santa

Maria dels Turers, la Muralla, la plaça Major, la Pia

Almoina, el Museu Darder-Espai d'Interpretació de

l'Estany, són només alguns dels espais que s'inclouen

en les activitats d'enguany.

Subvencions per a la millora d'establiments
turístics

L'Ajuntament de Banyoles ha endegat per primera

vegada una línia de subvencions adreçada a establi-

ments turístics de la ciutat; amb la finalitat de pro-

moure la renovació de la imatge dels establiments del

municipi, amb el doble objectiu d'incidir sobre

l'establiment per tal de reforçar la seva competitivitat,

però també com a via de millora de l'espai urbà en el

qual s'integra. S'hi poden acollir tots els allotjaments,

bars, restaurants, etc. La convocatòria és vàlida tant

per a la reforma d'establiments com per a l'obertura

de nous negocis.

Concurs de la imatge d'estiu

L'àrea de Turisme i Promoció econòmica ha plantejat

per primera vegada un nou incentiu per a les propostes

gràfiques que realitzin els usuaris de les oficines de

turisme. L'objectiu del concurs de la imatge de Ban-

yoles és conèixer el municipi de Banyoles a través de

la fotografia amb l'incentiu tant per als banyolins i

banyolines com per als visitants de capturar els mo-

ments i els llocs que els resultin més atractius i pinto-

rescs. La participació al concurs és totalment gratuïta.

Simplement s'ha d'enviar un màxim de 3 fotografies

a turisme@ajbanyoles.org, juntament amb les dades

que s'especifiquen a les bases. El guanyador obtindrà

un lot de productes de marxandatge de les oficines

de turisme de Banyoles.

Punt d'informació al monestir de Sant
Esteve

L'àrea de Turisme i Promoció Econòmica ha arribat a

un acord amb el Bisbat per obrir el monestir de Sant

Esteve, per tercer any consecutiu, i s'ha habilitat com

a punt d'informació turístic, en el mateix indret, de

manera que permet l'accés al claustre i a l'església.

Hem de recordar que s'han organitzat unes visites

guiades gratuïtes per donar a conèixer els vestigis

del monestir i de l'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany.

 El monestir es pot visitar de dilluns a divendres de

16.30 a 19.00 h, dissabte al matí de 10.00 a 13.00 h i

a la tarda de 16.30 a 19.00 h i diumenge de 10.00 a

13.00 h.
Uns dels participants de les activitats de descoberta de l'entorn
natural i patrimonial
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Treball

El programa Prepara't ensenya a trobar
feina per a l'estiu als alumnes de secundària

El programa Prepara't s'imparteix des del gener del

2009, l'organitza l'Ajuntament de Banyoles i s'hi trac-

ten temes relacionats amb la recerca de feina des

d'una visió innovadora i adaptada al moment actual.

En aquesta acció formativa els alumnes van conèixer

les eines i recursos laborals així com els principals

sectors on fer la recerca de feina a l'estiu.

Gestió d'equips de treball, nova jornada
formativa de l'Ajuntament

El 15 de maig l'Ajuntament de Banyoles va organitzar

una nova jornada formativa amb el títol de Gestió

d'equips de treball, a càrrec de Jordi Solé, formador

i cap de zona de Repsol YPF. L'objectiu de la sessió

va ser treballar els aspectes essencials de la conducció

d'equips de treball, les tècniques de negociació, la

contractació i les mesures de regulació.

Curs sobre l'anàlisi de balanços

El 18 de maig es va iniciar un nou curs obert a tothom

amb el títol d'Anàlisi de balanços, el control econòmic

financer, a càrrec de Lluís Matamala, consultor forma-

dor d'AE Consultors. La durada del curs va ser de 20

hores i va finalitzar el 10 de juny. En aquesta activitat

formativa es van tractar temes com el patrimoni de

l'empresa, el control empresarial i el coneixement de

situacions reals i provisionals.

L'Ajuntament ha organitzat accions for-
matives als IES

L'Ajuntament de Banyoles ha promogut la formació

dels joves conjuntament amb els centres d'educació

secundària de la ciutat. El Servei d'Ocupació Municipal

ja ha organitzat actuacions amb els 4 centres de

Banyoles oferint diferents activitats adaptades a

l'alumnat. En total hi han assistit 118 nois i noies durant

el curs 2008-2009.

1a edició dels premis Banyolí de l'Any

Nom i cognoms del candidat/ta

Motiu pel qual es proposa aquest/a candidat/a

&-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enguany celebrem aquest nou esdeveniment que té

com a objectiu premiar persones, empreses i entitats

de la nostra ciutat que s'hagin distingit per la seva

tasca al llarg de l'últim any. Així, els premis Banyolí

de l'Any, que s'atorgaran en un acte públic a finals de

setembre, reconeixeran la Millor Iniciativa Empresa-

rial i la Millor Iniciativa Social, que seran valorades

per dos jurats diferents. També la Trajectòria Perso-

nal, que decidirà la junta de portaveus de l'ajuntament

de Banyoles. I, finalment, s'elegirà el Banyolí o Ban-

yolina de l'Any: els candidats seran proposats per la

ciutadania i, entre els més proposats (que seran con-

siderats finalistes), els dos jurats anteriors triaran el

guanyador o guanyadora.

Per aquest motiu, per poder triar el Banyolí o

Banyolina de l'Any, et demanem que omplis la butlleta

que hi ha a continuació i la dipositis a les urnes que

trobaràs a l'Oficina d'Informació Ciutadana de

l'Ajuntament (Psg. de la Indústria, 25) o a qualsevol

de les oficines de turisme de Banyoles (Oficina de

Turisme de l'Estany al passeig Darder, pesquera núm.

10 o Oficina de Turisme de Cal Moliner a la plaça Major,

38). Podeu fer-nos arribar els vostres candidats, del

5 al 18 de setembre, ambdós inclosos. També trobareu

butlletes de candidats en els llocs de votació.

Si us és més còmode, també podeu descarregar-vos

la butlleta a www.banyoles.cat

Candidat/ta al Premi Banyolí de l'Any

Banyoles, setembre de 2009
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Acaba la primera fase de millora de
l'enllumenat públic de Banyoles amb la
il·luminació del carrer Víctor Català

Una de les problemàtiques que va detectar el govern

municipal és que hi havia carrers de Banyoles on

l'enllumenat públic era clarament insuficient i en

alguns casos inexistent. El carrer Víctor Català, on hi

ha 3 entrades d'habitatges, ha passat de no tenir cap

punt de llum a tenir-ne 3. L'obra ha costat uns 6.000

euros i se suma a la millora de l'enllumenat del pass-

atge Pere Alsius i de la carretera de Camós.

L'enllumenat dels 3 carrers de la primera fase ha

costat uns 30.000 euros.

L'Ajuntament de Banyoles continua ins-
tal·lant pantalles de fusta per als conte-
nidors

Després del diàleg de l'equip de govern amb els veïns,

es va decidir instal·lar pantalles de fusta a les àrees

d'aportació de residus del pàrquing del carrer Sardana,

a l'altura de la Solana, que s'ha desplaçat uns metres

per millorar-ne la situació, al mateix carrer Sardana,

a l'altura de l'IES Pere Alsius, a la cruïlla del carrer

Remei i el passeig mossèn Lluís Constans, i el passeig

Winthuysen. El cost total d'aquesta actuació ha estat

d'uns 12.000 euros.

Les pantalles són de fusta tractada i se situen al voltant

de les àrees d'aportació de residus. Així doncs, amb

aquesta actuació es millora l'adaptació dels conteni-

dors a l'entorn i es genera una millora del paisatge

urbà. D'altra banda, també té un avantatge pràctic,

ja que s'hi evita el desplaçament dels contenidors i

en delimita l'espai.

Nou pas per a vianants per millorar la
mobilitat interna a Can Puig i reforma de
les baranes del parc Manel Saderra

El barri de Can Puig de Banyoles és una zona amb

molta mobilitat. En aquest barri, a part del comerç de

proximitat, hi ha l'escola de Can Puig i un pavelló.

Precisament després del constant diàleg del consistori

amb els veïns del barri, es va detectar un problema

de mobilitat entre la baixada del pavelló i la connexió

amb la rotonda del carrer Figueres. En aquesta zona,

els veïns que hi passaven a peu es trobaven que,

baixant del pavelló, quan arribaven a l'altura de darrere

dels pisos del carrer Figueres havien de donar la volta

a tot l'edifici per arribar a la rotonda.

La solució ha estat obrir un pas de vianants, que uneix

la baixada del pavelló amb la rotonda per una nova

vorera a la carretera de Figueroles. Així doncs, aquest

nou pas de vianants de poc més de 20 metres permet

una millor mobilitat als veïns de la zona. L'obra ha

costat uns 12.000 euros.

També relacionat amb la millora de la via pública, al

parc Manel Saderra s'han reformat les baranes que

serveixen de protecció. Concretament s'ha posat una

barra a la part inferior, ja que la forma de pont que

tenia fins ara permetia que els nens passessin per

sota. Les millores han costat 1.300 euros.

S'asfalta el camí de la Can Trull Vell i els
carrers Cervantes i Torras i Bages

A primers de juliol es va asfaltar una part del camí de

Can Trull Vell que fins ara era un camí de terra i que

està situat en paral·lel a la ronda Monestir. En aquest

carrer hi circulen vehicles que es dirigeixen a algunes

cases de la zona i sobretot a la zona industrial de la

ronda Monestir. Per reduir la velocitat d'aquest tram

s'han instal·lat dues bandes reductores de velocitat.

Per altra banda, també s'ha reasfaltat el carrer Torras

i Bages des del carrer Girona fins a l'avinguda dels

Països Catalans. Les obres dels dos carrers han costat

uns 25.000 euros.

Via Pública

Les baranes del parc Manel Saderra serveixen de protecció

El regidor de Mobilitat i Via pública, Lluís Costabella, caminant pel nou pas
per vianants de Can Puig



B
an

yo
le

s 
In

fo
rm

ac
ió

07

S
et

e
m

b
re

 d
e

l 2
0

0
9

En un altre punt de la ciutat, el carrer Cervantes, s'ha

reasfaltat el tram des del carrer Llibertat fins al carrer

Sant Martirià gràcies a un acord entre l'Ajuntament

de Banyoles i l'empresa Sacyr-Vallehermoso, que

construeix pisos en aquella zona.

L'Ajuntament reforma el pas de vianants
del carrer Abeurador

L'Ajuntament de Banyoles està eixamplant l'espai del

pas de vianants del carrer Abeurador ja que la seva

estretor dificultava la mobilitat dels banyolins i ban-

yolines per aquest cèntric carrer, especialment de

persones amb mobilitat reduïda, i  també el pas de

cotxets. Així doncs, gairebé es doblarà l'espai per als

vianants, que  arribarà a 1,9 metres d'amplada, tot

mantenint a la vista el rec Major.
Les pantalles de fusta pels contenidors de la plaça de les Rodes

Barris
II Jornada de Participació ciutadana i Llei
de barris

El 7 de maig es va organitzar a Banyoles per segon any

consecutiu la jornada formativa La participació ciuta-

dana, una opció per a la llei de barris amb l'assistència

d'unes 60 persones.

L'objectiu principal de la jornada era la presentació

d'experiències pràctiques, dutes a terme als diversos

municipis inclosos a la llei de barris, per tal d'aportar

les eines, els recursos i instruments necessaris per

aplicar-los en actuacions concretes de cada municipi.

També es pretenia crear una xarxa de coneixement

compartit entorn de la participació ciutadana aplicada

a projectes de ciutat com ara els plans de barri.

Seguretat ciutadana

Cinc policies locals de Banyoles van reforçar
el dispositiu policial del Tour a Girona

La popular cursa ciclista francesa va mobilitzar més

de dos-cents agents locals i un nombrós grup de

Mossos d'Esquadra. Els cinc agents de Banyoles van

participar en les tasques de seguretat durant el matí

a Girona. El pas de l'etapa per les comarques gironines

va ser tot un èxit de públic.

La jornada formativa “La participació ciutadana; una opció per a la Llei de Barris” va reunir unes 60 persones.



Santa N actuant a Banyoles. Foto: (a)phònica, festival de la veu de Banyoles

Una de les novetats que s'oferia en aquesta ocasió, el

curs per a nens i nenes de 7 a 9 anys, ha estat un dels

cursos amb més èxit.

La Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts
de Sant Jordi visita Banyoles

El 17 de juny Banyoles va ser el punt de trobada d'un

bon nombre de personalitats de l'arquitectura,

l'escultura, la pintura, la música i les arts de l'escena.

Cultura
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El Festival (a)phònica tanca amb èxit la
seva sisena edició

Del 24 al 28 de juny Banyoles es va convertir en la

capital de la veu. L'(a)phònica, el festival de la veu de

Banyoles va omplir amb dinou actuacions musicals i

una desena d'activitats paral·leles més de deu racons

de la ciutat.

Malgrat que el pressupost d'aquest any ha estat inferior

al d'edicions passades, l'organització es va mostrar

molt satisfeta amb els resultats obtinguts tant a nivell

d'afluència de públic (s'han mantingut les xifres de la

passada edició, amb uns 15.000 assistents provinents

d'arreu de Catalunya), com per la qualitat dels artistes

programats -alguns, poc coneguts-, que han captivat

els assistents. Els concerts més concorreguts han

estat els de Maria del Mar Bonet, Hanne Hukkelberg,

Roger Mas, Hyperpotamus i Llama.

Tallers de final de curs a l'Aula de Teatre
de Banyoles

L'últim cap de setmana de maig els alumnes matricu-

lats al curs 2008-2009 van oferir els tallers de final

de curs. En total, van ser 9 representacions correspo-

nents als set grups dels cursos ordinaris de l'Aula de

Teatre i dels tres grups del projecte Escenaris Especials

que utilitza el teatre com a eina per a la integració

social. Aquest any han participat als cursos regulars

de l'Aula de Teatre de Banyoles un total de 91 alumnes.

08

La regidora de Cultura, Núria Carreras, parlant amb el
president de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de
Sant Jordi, Jordi Bonet.
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En total una vintena de membres de Reial Acadèmia

Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, entre ells els

prestigiosos arquitectes Joan Antoni Solans i Arcadi

Pla i el conegut escultor Domènec Fita, van visitar

Banyoles i van fer una reunió plenària de l'entitat.

L'Ajuntament de Banyoles va programar per als mem-

bres de l'associació visites als museus Arqueològic i

Darder, l'Auditori de l'Ateneu i la plaça Major, entre

altres espais de la ciutat.

Dia Internacional dels Museus

El 16 i 17 de maig es va celebrar a Banyoles el Dia

Internacional dels Museus. El dia 16 els alumnes de

guitarra de l'Escola Municipal de Música van actuar

al Museu Darder i els alumnes de flauta al Museu

Arqueològic. L'entrada va ser gratuïta i la música va

acompanyar agradablement les visites als museus. El

17, els museus de Banyoles, el Museu Darder i el Museu

Arqueològic, van fer una jornada de portes obertes.

La Biblioteca Central Comarcal de Banyoles
ofereix el nou servei Diaris del món

Diaris del món és un projecte que s'està portant a

terme a diferents biblioteques públiques de Catalunya

i que permet oferir la premsa internacional en format

imprès. La Generalitat proporciona les subscripcions

de 200 diaris de 60 països i en 20 llengües diferents

i llavors cada biblioteca s'ocupa de les impressions

adaptant-les al perfil i a les demandes dels seus usuaris.

16a edició del Festival de Jazz de Banyoles

El Pícnic Jazz va obrir la 16a edició del Festival de

Jazz de Banyoles organitzat pel Taller de Música, que

precisament celebra el seu 20è aniversari. El Festival

de Jazz va oferir una desena de propostes musicals,

la majoria gratuïtes, amb propostes com ara Celeste

Alías Guitar Trio, a l'Ateneu, i The Big Swing Solution,

a la plaça Major.

Festes

Les Festes d'Agost de Banyoles inclouen
una exhibició de natació sincronitzada a
l'Estany

Es van programar activitats per a totes les edats i

diversificades a diferents punts de la ciutat. Les Festes

d'Agost van incloure teatre al carrer, correfocs, cerca-

vila de gegants i capgrossos, sardanes, circ al carrer,

petanca o el Motorshow. També, es va poder fer una

visita guiada al monestir de Sant Esteve o sentir lle-

gendes del Pla de l'Estany, hi va haver portes obertes

als museus, la 58ena Fira del cop d'ull, el concurs

extraordinari de pesca, concerts amb grups com ara

Teràpia de Shock, ball, havaneres o animació infantil.

Una de les novetats d'enguany va ser una innovadora

exhibició de natació sincronitzada a l'Estany a càrrec

de nedadores del C.N. Granollers. L'Ajuntament de

Banyoles és l'organitzador de les Festes d'Agost. Tan-

mateix, les Festes compten amb la participació de

moltes entitats que aporten la seva col·laboració.

32a Exposició de Flors

El cap de setmana, dies  5, 6 i 7 de juny, Banyoles va

acollir la 32a Exposició de Flors. Hi havia 11 espais de

flors repartits pel centre de la ciutat i també per les

pesqueres de l'Estany. Precisament la principal novetat

d'aquesta edició era la decoració de les pesqueres de

l'Estany de Banyoles on artistes de diferents especia-

litats van fer intervencions amb pintura, escultura o

instal·lacions a l'aire lliure. Emmarcada dins de

l'Exposició de Flors, i per promoure la implicació del

sector del comerç i de la ciutadania, es va celebrar el

VI Concurs d'aparadors florals i el VIII Concurs de

balcons del Barri Vell.

Concert durant la inauguració de l'Exposició de flors d'enguany



Complint els compromisos

Doncs sí, CiU a Banyoles ens vam equivocar, i manifestem
les nostres disculpes, demanant el vot per Ramon Tremosa
i CiU a l'anterior butlletí municipal ja que el Reglament
regulador de la participació dels grups municipals en
els mitjans de comunicació municipals no ho permet.
Al juny vam dir que demanaríem disculpes i hem
complert.

En aquest sentit, des de CiU creiem molt sincerament
que estem complint els compromisos amb els quals vam
afrontar les eleccions del 2007. Vam dir que arranjaríem
ràpidament les petites coses de la via pública i hem
complert. Vam anunciar que intentaríem desencallar la
construcció del gimnàs del CEIP Baldiri Reixac i hem
complert. Ens vam comprometre a combinar el suport
a l'esport de base amb el foment d'esdeveniments
esportius de primer nivell i hem complert. El llistat és
llarg i a més està marcat per un clar tarannà dialogant.

En definitiva creiem que el treball de l'alcalde i els
regidors de CiU al govern de la ciutat, i amb el pacte
amb la Plataforma Progressista-PSC-PM, està aplicant
els compromisos adquirits amb els banyolins i banyolines.

Grups municipals
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El grup de CiU va utilitzar el passat butlletí municipal,
en aquesta mateixa pàgina, per demanar el vot per al
seu partit polític en les eleccions europees, quan s'havia
aprovat en el Ple una normativa que ho prohibeix
explícitament.

Ho trobem una actitud reprovable.
L'alcalde ens va notificar telefònicament les seves

disculpes per aquest fet, però suposem que el mateix
dia va donar les ordres perquè es repartissin tots els
butlletins justament abans del dia de les eleccions.

Nosaltres pensem que una decisió honesta i honrada
hagués estat aturar la distribució per a la setmana
següent però això l'equip de govern no ho va fer.

Considerem aquesta actitud molt fora de lloc i
carregada d'hipocresia. Tot plegat ens ensenya la
verdadera cara de les persones que avui governen la
ciutat: rialles i copets a l'esquena, però actituds que
recorden un passat de blanc i negre.

Mentrestant, la pitjor notícia és que a cada jornada
electoral més persones deixen d'exercir el dret de vot
que vam recuperar amb la democràcia. Actituds com
la utilitzada per CiU en aquesta ocasió segur que no hi
ajuden pas, precisament.

Enhorabona, Banyoles!

El 22 de juny d'enguany passarà a la història. Totes les
forces que representen la ciutadania al Ple Municipal
van al·legar al Pla Director Urbanístic del Pla de l'Estany
i una de les raons era l'exigència que el PDU reconeixi
la necessitat de protegir els recs i les hortes pel seu valor
patrimonial, tant natural com històric, especialment les
de Sota Monestir.

La decisió compromet de manera irreversible la ciutat
en la defensa d'un patrimoni que per una inexplicable
lleugeresa es va posar en perill de desaparició en catalogar-
les com a urbanitzables a l'hora de redactar el PGOU de
1983. Tots aquells que ens identifiquem amb una Banyoles
amable, de bon viure, dotada d'un valuós patrimoni
natural i històric estem d'enhorabona amb una fita per
la qual tant hem treballat i que permet confiar en la
preservació de l'altra pota (junt amb l'Estany) de l'essència
de la ciutat.

http://www.iniciativa.cat/plaestany

La reforma de l'arqueològic, ara sí.
En els propers mesos s'iniciaran les obres per l'ampliació i
reforma del Museu Arqueològic Comarcal. Aquest és un
projecte que s'ha intentat dur a terme en diverses ocasions
i que per diferents motius no havia anat mai endavant. Des
del PSC vàrem tenir clar des del principi que l'extraordinari
contingut del Museu requeria d'un espai adequat per a la
seva exposició i que per això era necessària tant la
rehabilitació de la Pia Almoina com l'ampliació de
l'equipament. Tot i no ser bons moments per afrontar
econòmicament projectes d'aquesta embargadura, també
vàrem pensar que no podíem desaprofitar la feina feta per
l'anterior consistori que va aprovar el projecte museístic,
atès que projectes de ciutat com aquest necessiten de la
implicació dels diferents equips de govern que van passant
per l'Ajuntament, perquè van més enllà d'un mandat de
quatre anys.

Per tal de continuar amb aquest objectiu, s'ha completat
el projecte bàsic ja existent i s'ha dividit en cinc fases, la
qual cosa permetrà anar aconseguint el finançament de cada
fase i no aturar durant massa temps l'activitat del Museu.

Els principals esforços han anat dirigits a aconseguir
finançament per poder completar el projecte arquitectònic
bàsic i poder iniciar les obres de la primera fase que afectaran
als magatzems. A hores d'ara comptem amb la implicació
del Ministeri de Cultura i de la Generalitat amb 1% cultural,
la qual cosa ens permetrà fer front a les dues primeres fases,
i estem esperant que la Diputació concreti també la seva
aportació.

Iniciem unes obres que duraran uns quants anys i que
donaran al món de l'arqueologia del Pla de l'Estany l'espai
físic que li pertoca.
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Medi ambient

El Consorci de l'Estany de Banyoles elimi-
narà espècies de peixos exòtiques de
l'Estany

El Consorci de l'Estany de Banyoles pretén aconseguir-

ho mitjançant pesques intensives i representa el prin-

cipal objectiu del segon Projecte Life, atorgat per la

Unió Europea. El 98% de les espècies de peixos de la

conca lacustre són exòtiques. Espècies autòctones

com el barb o els musclos d'aigua dolça s'han gairebé

extingit. Per capgirar aquesta situació, el Consorci de

l'Estany implementarà des del començament del 2010

i fins al novembre de 2013 aquest segon projecte Life.

Aquest estiu dos informadors tornen a
controlar l'Estany de Banyoles

Els informadors de l'estany, que es van establir l'any

passat, es van valorar molt positivament per part de

l'Ajuntament de Banyoles i per aquest motiu aquest

estiu del 2009 s'han tornat a crear aquestes places.

Durant tots els dies d'estiu se'ls pot veure per la part

banyolina de l'Estany equipats amb una bicicleta i un

uniforme identificatiu. Les indicacions dels informadors

de l'estany són de compliment obligatori i en cas que

no es compleixin s'avisarà a la Policia Local de Banyo-

les. Els informadors han d'actuar en casos com la

pesca a zones no autoritzades, el bany a zones no

autoritzades, el control dels gossos, el pícnic a zones

no autoritzades o donar menjar a animals salvatges.

Els informadors també difonen altres espais de Ban-

yoles i reparteixen material turístic.

6a edició del Dia de l'Estany

Una gimcana, l'alliberament d'un animal i activitats

infantils van marcar la 6a edició del Dia de l'Estany

que es va celebrar els dies 23 i 24 de maig. Enguany

tenia com a eix temàtic el travertí i les seves carac-

terístiques. Es va tractar d'una activitat festiva que

pretenia difondre els valors naturals de l'Estany i la

seva conca lacustre per promoure'n la conservació.

Ho va organitzar el Consorci de l'Estany i l'Escola de

Natura de Banyoles.

Èxit del projecte de reintroducció de la
cigonya blanca amb el naixement
d'exemplars al Pla de l'Estany

El projecte de reintroducció de la cigonya blanca que

l'Obra Social de Caixa Catalunya desenvolupa a Ban-

yoles amb el Consorci de l'Estany és un èxit ja que

han nascut els primers pollets de cigonyes alliberades.

La parella de cigonyes que han tingut els dos pollets

està formada per un mascle alliberat a Banyoles la

primavera de 2008, juntament amb altres 12 exem-

plars, i una femella alliberada a Santpedor el 2007.

Els informadors de l'Estany amb el regidor Lluís Costabella11

La cigonya blanca i els pollets



La regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Joana Vilà,
intervenint durant la jornada
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Promoció económica

La Fira Econatur va aplegar 64 expositors a plaça Major

64 expositors i nova ubicació a la segona
edició de la fira Econatur

Econatur, la fira de medi ambient i dels productes

naturals de Banyoles i Pla de l'Estany, es va celebrar

el cap de setmana del 20 i 21 de juny del 2009, al bell

mig de Banyoles, a la plaça Major. A la fira hi van

participar un total de 64 expositors i s'hi va poder

trobar, entre altres, productes d'alimentació ecològica,

artesania, energies alternatives, turisme rural i natu-

ralisme. Però a banda de la fira Econatur, del 15 al 21

de juny, i amb motiu de la Setmana del Medi Ambient,

es van celebrar tota mena d'activitats relacionades

amb el medi ambient, l'ecologia i la natura com ara

conferències, exposicions i seminaris.

Banyoles acull la primera jornada de dones
emprenedores

El passat 29 de maig l'Ajuntament de Banyoles va

celebrar, al Museu Darder, la I Jornada de dones em-

prenedores titulada “Sensibilització per a dones

emprenedores”. L'objectiu de la sessió era treballar

i presentar les iniciatives i experiències d'aquelles

dones que han emprès una iniciativa empresarial, i

crear un fòrum de debat i d'intercanvi d'experiències

entre totes les persones assistents. Al llarg de la jor-

nada van intervenir com a ponents Maria Rosa Agustí,

presidenta de l'Associació Gironina d'Empresàries

(AGE) i presidenta de la Federació d'Associacions

Empresàries de Catalunya (FAEC); Roser Estepa, de-

legada al Pla de l'Estany de l'Associació de Joves

Empresaris de Girona; Maria Romans, membre de

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC);

Anna M. Nogué, en representació del Viver d'empreses-

La Incubadora del Consell Comarcal del Pla de l'Estany;

i Joan Vicens, agent local d'igualtat d'oportunitats en el

treball dels ajuntaments de Banyoles i Porqueres. També

hi va haver la intervenció de casos pràctics representats

per Àngels Alcañiz, fundadora de l'Associació Elsa Inte-

gració de Girona i Mireia Tresserras, codirectora

d'Educ'Art, Serveis Educatius i Culturals, SL.

Comerç

L'Ajuntament de Banyoles subvenciona la
millora d'establiments comercials i de
serveis

L'àrea de Comerç de l'Ajuntament està desenvolupant

diferents accions encaminades a dotar el municipi

d'una política comercial que permeti consolidar i donar

suport als establiments comercials i de serveis perso-

nals de la ciutat. A causa dels canvis d'hàbits en els

consumidors, conjuntament amb l'aparició de noves

fórmules comercials altament competitives, com ara

les grans superfícies i els centres comercials periur-

bans, s'ha generat una pressió creixent sobre les

modalitats de comerç més tradicionals.

És per aquest motiu que l'Ajuntament de Banyoles ha

volgut donar continuïtat a la primera convocatòria de

L'alcalde de Banyoles, Miquel Moguer, i la regidora Joana Vilà presentant
les ajudes als establiments comercials, de serveis i turístics
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“Acabarem ben molls Summer Party”

El 18 de juliol, al parc de la Draga de Banyoles, es va

fer una divertida activitat adreçada als joves titulada

“Acabarem ben molls Summer Party”. Els joves, equi-

pats amb un banyador i una pistola d'aigua, van parti-

cipar a la guerra d'aigua amb l'acompanyament d'una

disco mòbil. Després de cinc Banyolinades, el Comitè

de Banyolinades va unir esforços amb el col·lectiu de

Garrinades Porqueres per organitzar aquesta activitat.

Joventut

El Comitè de Banyolinades es va unir amb Garrinades Porqueres

subvencions de l'any passat, adreçada als petits esta-

bliments comercials i de serveis de la ciutat, amb la

finalitat de promoure la renovació de la imatge dels

comerços del municipi, i amb el doble objectiu d'incidir

sobre l'establiment per tal de reforçar la seva compe-

titivitat, però també com a via de millora de l'espai

urbà en el qual s'integra.

Cartell dels Dijous Frescos 2009

Acció social

Mitja dotzena d'espectacles gratuïts a la
nova programació dels Dijous Frescos

Aquest juliol l'Ajuntament de Banyoles i el Consorci

de Benestar Social Pla de l'Estany-Banyoles van pro-

gramar 6 activitats dins dels Dijous Frescos. Concre-

tament l'oferta va ser per tots els dijous del juliol i

també un dimarts seguint el mateix format de l'any

passat. Les activitats van incloure el concert de Pau

Riba, la pel·lícula Road Spain, l'animació infantil de

Santi Ortiz, contes per a adults de Melenas de Ganga,

l'observació astronòmica Estels a la fresca a càrrec

d'Astrobanyoles i el concert d'Alfons Encinas Quintet.

A aquesta convocatòria s'hi han pogut acollir tots els

petits comerços (fins a 200m2), així com altres serveis

personals. La convocatòria d'ajut és vàlida tant per a

la reforma d'establiments com per a l'obertura de

nous negocis. A aquesta convocatòria s'hi han destinat

4.000 euros, sense que l'ajuda superi el 25% del total

de la despesa.



Esports
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Èxit de la Copa del Món de Rem a Banyoles

Després de mesos de preparació, els dies 29, 30 i 31

de maig es va celebrar a Banyoles una prova de rem

de màxim nivell: la Copa del Món de Rem. En l'aspecte

esportiu cal destacar que la banyolina Teresa Mas de

Xaxars i la sudafricana Úrsula Grobler van aconseguir

la plata en el doble escull lleuger femení. Tanmateix,

els bots de Gran Bretanya van dominar les proves

amb onze medalles, nou d'elles d'or.

La Copa del Món de Rem va tenir una repercussió

molt positiva per a Banyoles amb, per exemple, el ple

de tots els allotjaments disponibles, la retransmissió

de la prova pel Canal 33 i també es va poder veure

per tot el món a través de canals esportius. A més,

cal destacar que la prova esportiva va anar lligada en

tot moment al respecte dels valors naturals de l'Estany.

L'èxit de l'organització va quedar ben clar quan la

Federació Internacional de Rem (FISA) va avalar la

feina feta i va proposar Banyoles com a seu puntual

de proves internacionals. Els esportistes, àrbitres,

visitants i federacions també van quedar molt satisfets.

De ben segur que per aconseguir aquest objectiu va

ser important el suport i la gran feina dels 150 voluntaris.

Educació

El gimnàs de l'escola de la Vila serà final-
ment una realitat

Està previst que pròximament s'adjudiquin les obres

i que al principi de l'any vinent es pugui inaugurar el

gimnàs del CEIP Baldiri Reixach de Banyoles. Cal recor-

dar que, per tant, s'arribarà al final d'un tema reivindicat

durant anys per pares i professors. El gimnàs ocuparà

uns 200 metres quadrats del pati de l'escola.

Jornada titulada Dinàmiques intercultu-
rals: de la tolerància a la convivència

El Pla Educatiu d'Entorn Banyoles-Porqueres va orga-

nitzar el 20 de maig la segona edició dels Espais de

reflexió dedicats a les Dinàmiques interculturals: de la

tolerància a la convivència. La jornada tenia com a

finalitat analitzar l'estat actual de la situació de la

immigració i obrir noves perspectives de treball.

El projecte Sakhanu del CEIP Pla de
l'Ametller

Amb una festa senzilla, berenar, jocs amb la mainada

i molta germanor es va cloure al parc de la Draga el

Sakhanu del CEIP Pla de l'Ametller. La primera tongada

del projecte Sakhanu ha impartit classes de llengua i

formació personal a 18 mares gambianes de l'escola

des del mes de febrer i fins el juny en dues sessions

setmanals.

CEIP Can Puig, centre acollidor

En el darrer trimestre l'escola de Can Puig es va anar

transformant per acollir tots els treballs sobre el tema

de centre acollidor d'aquest curs: el Marroc. L'entrada

de l'escola parlava del Marroc i també les parets dels

passadissos. S'han treballat cançons, s'ha pintat amb

henna, s'han decorat mosaics...

Tercera trobada del Taller de famílies de
l'IES Pere Alsius

En aquesta ocasió es van visitar dos llocs més de Ban-

yoles: el Servei d'Ocupació Municipal i la Biblioteca. Hi

van assistir una família marroquina, tres de xineses i

una de tailandesa.

El regidor d'Educació, Jordi Congost, parlant durant la jornada

El doble escull de la banyolina Teresa Mas de Xaxars i Úrsula Grobler
van aconseguir la medalla de plata. Foto: Toni León.
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IV Open Internacional de Catalunya, V
Trofeu Ciutat de Banyoles, i el V Memorial
Pedro Abreu

Es va disputar el 16 i 17 de maig a l'Estany de Banyoles

amb la participació de 700 esportistes de 32 clubs

diferents i amb més bots que l'any passat. El Club

Natació Banyoles va estar representat per 25 embar-

cacions i va acabar en la novena posició.

Albert Corominas i Antoni Oliva, guanya-
dors dels guardons al millor esportista de
l'any i al forjador de l'esport banyolí

El 8 de maig es va celebrar la festa de l'esport banyolí

al Club Natació Banyoles, una festa que té com a

objectiu retre un petit homenatge a tots aquells es-

portistes, equips i clubs que al llarg de l'any s'han

distingit pels seus resultats. El piragüista Albert Co-

rominas va ser nomenat el millor esportista de l'any

i l'escaquista Antoni Oliva va ser distingit amb el trofeu

de forjador de l'esport banyolí.

Jordi Camps i Xavier Pascual, ponents del
curs universitari d'estiu

La Càtedra d'Esport i Educació Física de la Universitat

de Girona i UdG Formació, amb la col·laboració de

l'Ajuntament de Banyoles, va organitzar a Banyoles el

curs universitari d'estiu titulat “L'entrenament de la

tècnica, la tàctica i la preparació física en els esports

col·lectius”. El professorat del curs era d'un altíssim

nivell amb personatges coneguts com ara l'entrenador

del Sant Josep Girona, Borja Comenge; el seleccionador

català d'hoquei patins, Jordi Camps; i l'entrenador de

la secció d'handbol del FC Barcelona, Xavier Pascual.

Primer triatló popular per relleus de Ban-
yoles

El dia 11 de juliol es va celebrar a Banyoles per primera

vegada el triatló popular per relleus amb l'organització

del consistori banyolí i la col·laboració de la secció de

triatló del Club Natació Banyoles. Hi van participar

equips de tres persones en els quals cada esportista

havia de fer una de les tres parts de la prova: natació,

cursa a peu o bicicleta de muntanya a l'entorn de

l'Estany de Banyoles.

La Festa de l'esport banyolí es va celebrar al Club Natació Banyoles

El públic va gaudir des de la grada de l'espectacle esportiu. Foto: Toni León.

Els participants del curs universitari d'estiu amb el professor Jesús Escosa i el seleccionador català d'hoquei patins, Jordi Camps



Els guanyadors de les proves de la Copa del Món de Rem van rebre els premis per part de les autoritats. Foto: Toni León.
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Telèfons a mà

AJUNTAMENT DE BANYOLES
Oficina d’atenció ciutadana ......................................972 570 050
oac@ajbanyoles.org
www.banyoles.cat
Àrea de Cultura ......................................................972 58 18 48
Àrea d’Hisenda .......................................................972 57 50 07
Àrea de Promoció Econòmica ............. ....................972 58 11 20
Àrea d’Urbanisme ...................................................972 57 52 11

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS
Ateneu –Centre Municipal d’Estudis Musicals ......... 972 57 60 49
Biblioteca Pública ...................... ............................972 57 16 02
Casal de Barri de Sant Pere ......... ...........................972 57 13 82
Centre Cívic Banyoles .............. ...............................972 58 07 41
Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany-Bny......972 58 03 88
Consorci de l’Estany ............................................... 972 57 64 95
Escola Oficial d’Idiomes ..........................................972 58 49 29
Espai Jove Comarcal ...............................................972 58 32 11
Jutjat de Pau...........................................................972 57 02 05
La Balca – Centre Educatiu Municipal ....................972 57 35 36
La Nau Provisional d’Arts Escèniques .....................972 58 18 48
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles ..............972 57 23 61
Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany.......972 57 44 67
Oficina Municipal de Turisme La Pesquera ..............972 58 34 70
Oficina Municipal de Turisme Cal Moliner ................972 57 55 73
Oficina Pla de Barris i Habitatge ..............................972 58 48 16
Policia Local ............................................................972 57 57 57
Pavelló de la Draga .................................................972 58 20 00
Pavelló de Can Puig ................................................972 57 01 00
Ràdio Banyoles ...............................972 58 03 08 / 972 58 04 33
Servei d’Ocupació Municipal (SOM).........................972 58 13 52
Teatre Municipal .............................972 57 25 07 / 972 58 18 48

Unitat d’Escolarització Compartida (UEC).................972 58 07 94

ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS
AFA Pla de l’Estany (escola d’adults) .......................972 57 10 80
Aigües de Banyoles .................................................972 57 01 01
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany...........................972 58 40 70
Ateneu Obert de la Dona ........................................972 57 18 41
Bombers .........................................972 57 40 80 / 972 58 20 85
Casal de la Gent Gran..............................................972 57 11 62
Càtedra d’Esports i Educació Física ........................972 57 64 93
/ 972 41 83 32
CEIP Baldiri Rexach ...............................................972 57 06 60
CEIP Pla de l’Ametller .............................................972 57 15 28
CEIP Can Puig ........................................................972 57 44 65
CEIP La Draga.........................................................972 57 23 56
Centre d’Assistència Primària . .........972 57 25 10 / 902 111 444
Centre de Recursos Pedagògics ..............................972 57 34 56
Clínica Salus Infirmorum ........................................972 57 02 08
Consell Comarcal del Pla de l’Estany....................... 972 57 35 50
Correus ...................................................................972 57 09 99
Creu Roja ...............................................................972 57 24 50
Escola Casa Nostra Educació infantil ......................972 57 12 97
Educació primària i secundària ...............................972 57 09 66
Escola de Natura.................................................... 972 58 13 16
IES Josep Brugulat .................................................972 57 14 31
IES Pla de l’Estany...................................................972 58 07 93
IES Pere Alsius....................................................... 972 57 09 91
La Incubadora.........................................................972 58 32 58
Mossos d’Esquadra ................................................972 18 16 50
Taxis .......................................................................972 57 05 14
Teisa.......................................................................972 57 00 53
Telestany ...............................................................972 57 65 08

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

I EN EL PROPER NÚMERO...
Més millores en els petits detalls a la via pública, estat de les obres de diferents carrers i
de nous equipaments de la ciutat, més activitats culturals i esportives...

16


