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A les eleccions del passat 22 de maig
ens vàreu renovar la confiança per continuar governant la ciutat i ésser-ne el
vostre alcalde. Per mi, tal i com ja he
repetit en diverses ocasions, és un immens orgull i honor ésser-ho.
Després de fer-ne un profund anàlisi
hem valorat molt positivament el mandat anterior entre el 2007 i el 2011, i per
aquest fet vam oferir un nou pacte de
govern a la Plataforma ProgressistaPSC, que ha acceptat. Volem continuar

governant en la mateixa línia: per a tots
els banyolins i banyolines, amb esperit
constructiu i amb molt diàleg.
També, desitjo una bona harmonia entre els regidors de l’actual mandat ja
que ens esperen molts reptes per assolir amb l’objectiu de millorar i fer avançar la ciutat.

Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles
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Regidors que formen el plenari municipal
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Com a resultat de les eleccions municipals del passat 22 de maig es va
constituir un plenari amb la següent composició:
Convergència i Unió
1.		Miquel Noguer
2.		Miquel Vilanova
3. 		Lluís Costabella
4. Núria Palomeras
5. Joana Vilà
6. Lluís Butinyà
7.		Jordi Congost
8. Jordi Bosch Batlle
9. Nani Ribas
Junts per Banyoles-AM
1. Josep Vicens
2. Roser Masgrau
3. 		Xavier Bosch
4. David Juan
Candidatura d'Unitat Popular
1.		Alexandra Pazos
2. Ferriol Masó
Plataforma Progressista de Banyoles-PSC-PM
1. Jordi Bosch Lleó
Iniciativa per Catalunya Verds-IdB-E
1. Núria Langa

1 Miquel Vilanova, 2 David Juan, 3 Josep Vicens, 4 Ferriol Masó,
5 Núria Palomeras, 6 Xavier Bosch, 7 Miquel Noguer, 8 Nani Ribas,
9 Jordi Congost, 10 Lluís Costabella, 11 Jordi Bosch Batlle, 12 Jordi
Bosch Lleó, 13 Alexandra Pazos, 14 Roser Masgrau, 15 Núria Langa,
16 Joana Vilà, 17 Lluís Butinyà
Reportatge fotogràfic de Pere Duran

L’equip de govern
La votació d'investidura va nomenar Miquel Noguer i Planas (CiU) alcalde de la
nostra ciutat i va formar el següent equip de govern:
ALCALDE

• Lluís Butinyà (CiU), regidor d'Hisenda i Comunicació

• Miquel Noguer (CiU)

• Jordi Congost (CiU), regidor d'Esports, Ensenyament i
Joventut

TINENTS D’ALCALDE
• Miquel Vilanova (CiU), primer tinent d'alcalde
• Lluís Costabella (CiU), segon tinent d'alcalde

• Núria Palomeras (CiU), regidora d'Administració,
Oficina d'atenció al ciutadà i Recursos Humans.

• Jordi Bosch Batlle (CiU), tercer tinent d'alcalde

• Nani Ribas (CiU), regidora de Salut i Benestar social

• Joana Vilà (CiU), quarta tinent d'alcalde

• Joana Vilà (CiU), regidora de Comerç, Consum, Turisme,
Fires i Promoció econòmica

• Lluís Butinyà (CiU), cinquè tinent d'alcalde
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REGIDORS DE L'EQUIP DE GOVERN

Banyoles Informació

03

• Lluís Costabella (CiU), regidor de Via pública,
Seguretat, Mobilitat, Serveis públics i Participació

• Jordi Bosch Batlle (CiU), regidor de Cultura, Patrimoni
cultural i Festes
• Jordi Bosch Lleó (Plataforma Progressista de
Banyoles-PSC-PM), regidor de Medi ambient, Habitatge
i Programa de Barris

• Miquel Vilanova (CiU), regidor adjunt a l'alcaldia i
regidor de Planejament, Urbanisme i Activitats

Subvencions
Títol

Import

Departament

Organització de la 3a edició dels Premis Banyolí de l'Any			 5.000 ¤		

Diputació de Girona

Escenaris especials- Aula de teatre 2010-2011				 2.000 ¤		

Diputació de Girona

Fons de cooperació local de Catalunya any 2011				 34.436 ¤		

Generalitat de Catalunya

Projecte de taller socioeducatiu				 4.200 ¤		

Diputació de Girona

Projecte de protecció, vigilància, salvament
i socorrisme de la Caseta de Fusta				 4.000 ¤		

DIPSALUT

Millora de la via pública Banyoles 2011- corrents				 47.589 ¤		

Diputació de Girona

Millora de la via pública Banyoles 2011- inversió				 111.040 ¤		

Diputació de Girona
Diputació de Girona

Formació d'adults- Escola d'adults de Banyoles				 6.200 ¤		

Diputació de Girona

Copa d'Europa de Triatló de Banyoles 2011100.000 ¤				

Consejo Superior de Deportes

Fons de cooperació cultural local 2011				 24.416 ¤		

Diputació de Girona

Fons documental per a biblioteques municipals				 15.628 ¤		

Diputació de Girona

Reforma Museu Arqueològic - Àrea de gestió i biblioteca			 25.000 ¤		

Diputació de Girona
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Xarxa de serveis locals de promoció econòmica - Fira Aloja			 3.000 ¤		
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Medi ambient
El Consorci de l’Estany allibera exemplars
de barb de muntanya per repoblar l’estanyol
del Vilar
El Consorci de l’Estany ha alliberat exemplars de barb
de muntanya i bagra a l’estanyol del Vilar en el marc
del Projecte Estany. Els peixos procedeixen d’altres
punts de la conca fluvial i serviran per reforçar les
poblacions d’aquesta espècie de la que en queden
molt pocs exemplars a la zona.
El barb de muntanya és una espècie endèmica que
s’ha vist afectada per l’augment d’espècies exòtiques
invasores. Per aquest fet, la seva presència s’ha reduït
a petites poblacions que es concentren bàsicament en
dos rierols de la zona lacustre. Així doncs era necessari
reforçar les seves poblacions, sobretot a l’Estany de
Banyoles, mitjançant exemplars provinents d'altres
punts de la conca fluvial.

de setembre. Tanmateix, enguany la Caseta de Fusta
presenta importants novetats i és que s’han acabat
les obres de reforma.
És una obra que ha comportat dificultats i s’ha allargat
en el temps, ja que havia d’acabar a final del 2010. L’objectiu era arranjar la zona i especialment el mur, ja que
estava en males condicions. El sistema usat per al mur
és tradicional, basat en estaques per tal de mantenirne l’estabilitat. La passera de fusta d’accés també és
nova, s’ha plantat herba amb un rec automàtic, s’han
renovat les escales d’accés a l’aigua, s’hi ha fet arribar
la llum, s’hi ha instal·lat una font i, a més, cal sumar-hi
els nous lavabos. Per altra banda, s’ha creat una entra-

S’ha previst que durant aquest 2011 s’alliberin 1.000
exemplars de barb de muntanya a l’estanyol del Vilar, 500 a la bassa de la Draga i 4.000 exemplars a
l’Estany de Banyoles, aquests últims previstos per la
tardor. Aquestes quantitats s’incrementaran pel que
fa a l’Estany de Banyoles fins a 7.000 exemplars que
es preveuen alliberar l’any 2012 i 2013.

S’acaben les obres de reforma de la Caseta
de Fusta, a l’Estany de Banyoles
El divendres 24 de juny va començar la campanya de
bany a la Caseta de Fusta, l’espai gratuït per banyarse de l’Estany de Banyoles, i s’allargarà fins el dia 11

El regidor de Medi ambient, Jordi Bosch Lleó, al costat de
la nova caseta per al socorrista de la Caseta de Fusta
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Perspectiva de la remodelada zona de bany de la Caseta de Fusta

da més amplia a la Caseta de Fusta per si cal entrar-hi
per qualsevol incidència i disposa d’una entrada amb
rampa a l’Estany per a les persones amb dificultats
de mobilitat i els nens i nens, que també tenen un nou
espai amb poca fondària. El cost total de l’obra és de
220.000 euros, finançats íntegrament pel Fons Estatal
per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Per complementar l’obra l’Ajuntament de Banyoles va
instal·lar una línia de vida que afegeix més seguretat
a la zona de bany. Concretament, aquesta línia de
vida s’ha instal·lat a tot l’espai del mur de formigó
i tots els banyistes s’hi podran agafar en cas que
ho necessitin. Per altra banda, s’ha instal·lat una
caseta per al socorrista que serveix per guardar-hi
material, com ara una cadira per al bany per a les
persones amb problemes de mobilitat. A més, és del
mateix model que els lavabos de l'Estany però amb
la sobreimpressió de la recreació de l'antiga caseta
de fusta que dóna nom a l'espai de bany.

L’Ajuntament de Banyoles dóna suport
al sistema de dipòsit, devolució i retorn
d’envasos i s’adhereix a la Xarxa Retorna
“Retornar per al Futur”
El 17 de setembre de 2010 es va constituir a Catalunya
la Xarxa Retorna, que té com a missió contribuir a

que s’adoptin polítiques per a invertir les tendències
insostenibles d’augment de residus i malbaratament
dels recursos per avançar cap a una Estratègia Catalana Residu Zero.
El ple ordinari del 25 juliol del 2011 va aprovar per
unanimitat la moció presentada per la CUP sobre
l’adhesió de l’Ajuntament de Banyoles a la Xarxa
Retorna “Retornar per al Futur” i donar suport al
sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos. La
moció, entre d’altres aspectes, demana com a primer
pas el canvi de model de gestió dels envasos a través
del desplegament dels sistemes de dipòsit, devolució
i retorn d’envasos com a sistema general de gestió
d’alguns envasos.

Presenten el conte titulat “En blauet i les
històriques dels seus veïns”
Aquesta publicació forma part de la campanya de
divulgació del Projecte Estany en el marc del programa Life+Natura impulsat per la Comissió Europea.
El setè volum de les històries d’en Blauet tracta la
problemàtica de les espècies exòtiques invasores
de l’Estany de Banyoles. En aquesta edició el conte
incorpora una novetat, 34 adhesius de les principals
espècies autòctones i introduïdes, per completar les
fitxes de fauna i flora.

Urbanisme
S’acaben les obres del nou parc Pompeu
Fabra i Poch
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El divendres 8 de juliol al matí l’alcalde de Banyoles,
Miquel Noguer, i el representant de l’empresa MicalóRamió, Francesc Micaló, van visitar l’acabament de
les obres del nou parc Pompeu Fabra i Poch, situat al
costat de l’espai jove Cal Drac. Micaló-Ramió ha promogut un bloc de pisos que suposava la urbanització del
parc públic i, per tant, l’empresa banyolina ha pagat
els aproximadament 150.000 euros que ha costat.
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El parc té 3.486 metres quadrats i està al centre de
la ciutat al servei de tots els banyolins i banyolines.
A més, forma part d’una millora integral de la zona
amb Can Quim del Rec, el camp de futbol vell, entre
d’altres, amb importants millores els últims anys.
També, serà de gran utilitat el carril bici que unirà el
centre amb l’Estany de manera ràpida.

Aquest rotonda millorarà la mobilitat de la zona, on
s’hi ubiquen la majoria de les indústries de Banyoles,
ja que fins ara tots els vehicles que surtien del polígon
industrial havien de passar forçosament per la plaça
Països Catalans i després de la construcció de la rotonda tindran una connexió més ràpida amb la C-66.
A més, també provocarà millores en la mobilitat dels
veïns dels barri de la Farga i de Can Puig.

L’Ajuntament de Banyoles adjudica les
obres de reforma del carrer Canat
Les obres de reforma del carrer Canat, en el tram
des de la plaça de les Rodes fins al carrer Llibertat,
s’han adjudicat per 405.000 euros a l’empresa
Salvador Serra S.A. D’aquest total del pressupost
els veïns no hauran d'aportar-hi contribucions
especials.

L’Ajuntament de Banyoles construirà una
rotonda a l’avinguda de la Farga

El carrer Canat seguirà el mateix concepte del tram
ja reformat entre el carrer Llibertat i el carrer Sant
Martirià. Així doncs, serà a un sol nivell amb espai
per a vianants i que facilita l’entrada de vehicles
als garatges. En aquesta zona hi ha molta circulació de vianants, ja que, a més de ser al centre de
la ciutat, s’hi ubiquen el nou espai jove Cal Drac i
el camp de futbol vell, i fins ara les voreres eren
estretes, d’uns 70 centímetres. A més, es renovaran els serveis d’aquest tram de carrer ja que es
troben en mal estat.

L’Ajuntament de Banyoles ha adjudicat la urbanització de la rotonda de l’avinguda de la Farga, en el seu
encreuament amb la ronda Monestir, per 176.000
euros a l’empresa Salvador Serra S.A.

Per altra banda, com a millores de l’obra del carrer
Canat s’actuarà al carrer Colom amb la millora de les
connexions de serveis.

L’alcalde, Miquel Noguer, ha agraït la feina a l’empresa
Micaló-Ramió i ha afegit que “la zona ens els últims 4
anys ha millorat moltíssim, n’hem d’estar orgullosos i
l’hem de respectar”. Per altra banda, el representant de
l’empresa Micaló-Ramió, Francesc Micaló, ha manifestat
que “estem orgullosos d’haver pogut col·laborar amb
l’Ajuntament per fer aquesta zona verda”.

L'alcalde, Miquel Noguer, i Francesc Micaló al nou parc Pompeu Fabra i Poch
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Via Pública
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El regidor de Via pública, Lluís Costabella, al carrer del Terme

L’Ajuntament de Banyoles asfalta el carrer
del Terme
Era una reclamació històrica dels veïns d’aquest carrer. El carrer del Terme està situat entre Canaleta i
el Barri Vell de Banyoles, just al darrere del Monestir.
És un carrer habitat i envoltat d’horts que fins ara
estava sense asfaltar. Així doncs, tenien una situació
precària per accedir tant a la carretera de Vilavenut
com al carrer Orient, que són els dos carrers limítrofs
amb el carrer del Terme. Per millorar la mobilitat, i
també minimitzar les molèsties de tenir un carrer
de terra, l’Ajuntament de Banyoles ha asfaltat tot el
carrer. També, s’ha aprofitat per reparar i reasfaltar
un tram del carrer Orient que es trobava en mal estat. Els dos asfaltatges han costat uns 13.000 euros,
pagats íntegrament pel consistori banyolí.

d’un Pla d’ocupació i tindrà una durada de 6 mesos.
Tot i que aquest 2011 tampoc no hi haurà la figura de
l’informador de l’Estany, els agents cívics també hi seran
presents per garantir el compliment de les incidències
detectades els anys anteriors pels informadors de l’Estany. Durant aquest primer mes els tres agents cívics,
que no tenen capacitat per sancionar, han detectat com
a incidència principal el llançament de papers al terra i
el no recollir les defecacions dels gossos.

Els papers a terra i les defecacions de gos
són les principals problemàtiques detectades pels agents cívics de Banyoles
Des del començament del juny tres agents cívics
es desplacen pels diferents barris de Banyoles per
fomentar el civisme, garantir uns usos adequats dels
espais públics i educar sobre alguns comportaments.
Els agents cívics van vestits i identificats clarament,
ja que s’han de distingir bé per garantir la seva tasca
informativa. A més, estan connectats amb la Policia
Local de Banyoles per si es necessités la seva presència. Aquesta iniciativa de l’Ajuntament de Banyoles
ha rebut una subvenció del Servei d’Ocupació de
Catalunya per la totalitat del projecte en el marc

L'agent cívic controla l'estacionament d'una bicicleta

Mobilitat
La nova parada d’autobús de l’Hort de les
Monges entra en funcionament

Agost del 2011

Fins ara les línies urbanes i interurbanes d’autobusos
efectuaven parada a l’avinguda Països Catalans, a
tocar de l’encreuament amb el passeig de la Indústria,
al centre de Banyoles. Tot i ser el punt de parada més
utilitzat i cèntric, es tractava d’un espai molt reduït, poc
preparat per a l’estacionament d’autobusos i sense cap
marquesina, de manera que els viatgers s’havien d’esperar a la vorera, sense possibilitat de resguardar-se de la
pluja i el vent. D’altra banda, com a conseqüència de la
manca d’espais per a l’estacionament dels autobusos,
l’antiga parada comportava alteracions en la fluïdesa
del trànsit a l’interior de la ciutat i en la seguretat de les
maniobres de pujada i baixada dels viatgers.
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Amb l’objectiu de dotar la ciutat d’un espai més
ample i adequat a les necessitats de mobilitat dels
viatgers, l’Ajuntament de Banyoles ha executat obres
de remodelació de la plaça del Doctor Rovira i la plaça
de l'Hort de les Monges, amb l’objectiu d’encabir un
nou punt de parada d’autobusos que millori la qualitat
del servei de transport públic a la ciutat. L’actuació,
impulsada per l’Ajuntament de Banyoles, ha comportat
un cost de 122.758 euros, dels quals el Departament
de Territori i Sostenibilitat n’ha aportat 100.000.
La nova parada es localitza a la plaça de l’Hort de
les Monges, a uns 50 metres de l’antiga parada i, per
tant, s’ubica igualment al centre de la ciutat. Es tracta
d’un calaix a la plaça i d’una marquesina que evitarà
que els viatgers s’hagin d’esperar a la intempèrie.
L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el director
general de Transports i Mobilitat, Ricard Font, van
posar en marxa la parada el 19 de juliol.

Les autoritats durant la inauguració de la nova parada

Després de la posada en funcionament de la parada
d’autobusos a la plaça de l’Hort de les Monges, calia
redefinir l’antiga parada situada a l’avinguda Països
Catalans. Així doncs, s’ha despintat l’antiga parada
d’autobús de l’avinguda Països Catalans per pintar-hi
sis aparcaments de zona blava.
Per altra banda, i també en referència a la reordenació de l’espai, s’ha senyalitzat un aparcament per
a 10 motos al passeig de la Indústria que substitueix
el que hi havia a la plaça Doctor Rovira i, a més, s’ha
ampliat l’aparcament de bicicletes de la plaça de
l’Hort de les Monges.

L’Ajuntament de Banyoles instal·la cinc
cartells amb el plànol de la ciutat
Els cartells facilitaran la mobilitat per Banyoles i
també milloraran la informació turística als visitants
de la ciutat. Es tracta de 5 cartells que inclouen un
gran plànol amb els carrers de la ciutat, però també
informen sobre serveis com ara aparcaments, farmàcies, entre d’altres. Per altra banda, s’incorpora
informació d’interès per als turistes que s’acosten
a Banyoles, com ara la ubicació dels museus de
Banyoles.
Els 5 cartells estan situats al passeig de la Indústria
(al costat de l’Ajuntament), al carrer Àngel Guimerà,
a la plaça Turers, al passeig Gaudí i al passeig mossèn Lluís Constans (a tocar de l’oficina de turisme).
D’aquest cinc cartells, dos estan col·locats en zones
d’entrada al Barri Vell, al carrer Àngel Guimerà i a
la plaça Turers, i per aquest motiu s’ha aprofitat per
afegir a l’altre costat del cartell informació sobre la
mobilitat al Barri Vell.

Benestar social
El Consorci de Benestar Social organitza
propostes emmarcades en l’Any Europeu
del Voluntariat
Sabíeu que el 2011 és l’Any Europeu del Voluntariat?
Per això des del Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany-Banyoles fan una crida a tot el Pla de l’Estany
per organitzar diferents activitats com ara relats que
expliquin experiències de voluntariat, que totes les
entitats de la comarca enviïn anuncis de voluntariat
per fer-ne difusió i trobar més voluntaris, i la mostra
d’entitats d’acció social, que estan organitzant per al
dissabte 1 d’octubre.
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Acte de reconeixement de persones cuidadores del Servei de Suport a Famílies
Cuidadores
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Des de l’any 2004 el Consorci de Benestar Social
Pla de l’Estany-Banyoles implementa el Servei
de Suport a Famílies Cuidadores. Aquest grup de
familiars cuidadors i altres cuidadors no professionals,
estan coordinats per un professional, comparteixen
experiències i reben suport per millorar les seves
situacions de dificultats.
En aquest acte de reconeixement públic es volia
agrair a totes aquestes persones la cura dels avis
que són dependents, dels malalts o discapacitats; una
tasca que requereix un gran esforç, amor, entrega i,
paciència. Una tasca poc reconeguda, poc agraïda i
en canvi, molt destacada.

Des del Consorci tracten d’ajudar les famílies, amb
suport personal i psicològic, recursos d’ajuda a la
persona dependent al domicili, accés a centres de dia
i, juntament amb l’administració estatal, un suport
econòmic, per la Llei de la Dependència.

El projecte Inter 12/90, un petit programa
que genera grans valors
El projecte Inter 12/90, que el Consorci de Benestar
Social Pla de l’Estany-Banyoles va implementar amb
la col·laboració de l’escola Pla de l’Ametller, va guanyar el premi d’Implantació de bones pràctiques als
programes intergeneracionals al concurs Interage
de programes intergeneracionals que atorga cada
dos anys Arc Llatí. El premi el va recollir, en nom del
Consorci de Benestar Social, el tinent d’alcalde Lluís
Costabella.
Inter 12/90 és un projecte intergeneracional i intercultural d’intercanvi d’experiències. D’aquesta iniciativa
del Pla de Ciutadania i Immigració i el servei Fem
companyia del Consorci se n’han desenvolupat ja dues
edicions, al 2010 i al 2011, a l’escola Pla de l’Ametller.
Els nens i les nenes del 6é curs, al llarg de 6 sessions,
van poder intercanviar les seves experiències amb
les d’un grup de persones grans del Pla de l'Estany.

Ocupació
L’Ajuntament continua la formació oberta
a tothom
Amb més de 25 cursos aquest 2011 l’Ajuntament de
Banyoles pretén millorar la formació del banyolins i
banyolines. S’imparteixen cursos sobre tècniques de

comunicació i vendes, gestió empresarial, aplicació
de mercat, coaching empresarial i informàtica bàsica. Són cursos gratuïts, però amb inscripció prèvia
obligatòria al Servei d'Ocupació Municipal (SOM).

Joventut
Noves activitats del Pla-B i la VIII
Banyolinada
El Pla-B és la programació bimensual d’activitats
dirigides als i les joves, impulsat per l’Ajuntament
de Banyoles amb la participació de diferents entitats
juvenils de la ciutat i de la comarca del Pla de l’Estany.
Durant les últimes setmanes s’ha programat l’aula
d’estudi, jocs de rol, jugar amb la Playstation 2, un
taller d’iniciació a la caricatura o un curs de pedicura,
entre d’altres activitats.

I emmarcada en les Festes d’Agost es va organitzar
la VIII Banyolinada titulada Carnaval Ensèrie! Així
doncs, el 14 d’agost a la nit es va celebrar la gran rua
Verano Azul, que va desfilar del centre de Banyoles
fins al parc de la Draga, on la festa va continuar amb
el concert del grup de funk i versions Se Atormenta
Una Vecina, i amb un torneig d’arts frikals.

Comunicació
banyoles.cat, el web oficial de l’Ajuntament

Agost del 2011

La pàgina web www.banyoles.cat no és només el
mitjà de comunicació digital oficial de l’Ajuntament
de Banyoles. És, a més, l’altaveu on es difonen les
notícies d’actualitat de l’Ajuntament, els documents
oficials, les ofertes de treball de la borsa de treball...
També es publiquen les activitats programades per
les entitats i pel consistori i emet el Canal Banyoles,
el canal de vídeos d’actualitat del consistori banyolí.
El banyoles.cat inclou informació molt completa del
potencial turístic de la ciutat en català, castellà, anglès, basc, francès, holandès i alemany; amb l’objectiu
d’acostar els visitants a Banyoles.
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El banyoles.cat és el lloc web oficial de l'Ajuntament

radiobanyoles.cat supera el seu rècord
de consultes amb més de 9.500 visites
en un mes
El portal web de Ràdio Banyoles, www.radiobanyoles.
cat, va superar aquest mes de maig el seu rècord, amb
més de 9.500 visites. Les consultes es van centrar
en les notícies sobre el seguiment de la campanya
electoral de les eleccions municipals a Banyoles i el
Pla de l’Estany. El màxim nombre de visites va ser el
23 de maig, l'endemà de les eleccions, amb gairebé
700 consultes. La majoria de visites estaven ubicades a les comarques de Girona, però també se'n van
comptabilitzar més de 1.000 de servidors informàtics
de la demarcació de Barcelona i hi va haver consultes
d'una dotzena de països.

Ensenyament
L’Ajuntament de Banyoles fa millores i
manteniment a les escoles

Dues alumnes de l’institut Pla de l’Estany
premiades en el concurs de fotografia EFIM

Aprofitant el període de vacances dels centres escolars de Banyoles, l’Ajuntament cada estiu millora les
instal·lacions amb manteniments i petites inversions.
Enguany el consistori ha disposat d’una brigada específica, gràcies a una subvenció del Servei d’Ocupació
de Catalunya, per fer aquests arranjaments als quatre
centres amb 9 persones treballant-hi. Les millores s’han
pactat entre el consistori, les direccions dels centres
i els consells escolars de centre.

L'Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments, l'EFIM, és un certamen anual que va iniciar
la Generalitat de Catalunya el 1992. El seu objectiu
és apropar els joves al patrimoni monumental
mitjançant la fotografia. Les alumnes Clàudia
López i Beatriz Herranz, matriculades a 4t d'ESO
a l'Institut Pla de l'Estany de Banyoles, han estat
dues de les deu premiades per les seves fotografies del Monestir de Sant Pere de Rodes. Per altra
banda, l'alumna Judit Capell, també matriculada
a 4t d'ESO a l'Institut Pla de l'Estany, ha obtingut
un accèssit als premis.
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Nous jocs al patí o arranjar un talús han estat algunes de
les millores. A més, s’ha treballat en multitud de petites
reparacions i manteniments de tanques, bancs, teulades...

3a edició dels premis Banyolí de l'Any
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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.

Enguany celebrem la 3ª 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 com en cada edició a la Millor
Iniciativa Empresarial, la Millor Iniciativa Social, a
la Trajectòria Personal i al Banyolí de l’Any. Aquest

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 2 al 18 de setembre de 2011.

Si us és més còmode, també podeu votar
al web municipal www.banyoles.cat

Candidat/ta al Premi Banyolí de l'Any

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

Banyoles, setembre de 2011

Grups municipals

Gràcies!
La majoria de banyolins i banyolines van confiar en el
projecte de Convergència i Unió (CiU) en les eleccions
municipals del 22 de maig i van valorar la feina feta al
govern municipal conjuntament amb el grup municipal de
la Plataforma Progressista-PSC. I aquest fet el considerem
especialment gratificant, ens omple d’orgull que els nostres
veïns hagin posat una molt bona nota a la feina dels nostres
regidors.

I sempre presentant-nos amb les nostres sigles, amb
transparència i orgullosos del nostre projecte de ciutat.
Ens sentim orgullosos dels bons resultats a Banyoles i,
amb humilitat, celebrem que hem guanyat. Tot plegat ens
anima a continuar encara amb més força, treballant per
tots i cada un dels ciutadans, restant a la seva disposició a
l’Ajuntament o on calgui.
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A més, volem destacar l’actitud totalment positiva i la
il·lusió dels membres de la candidatura de CiU durant la
precampanya i la campanya electoral. Ens vam dedicar

a explicar en positiu, a tots els barris i habitatges de
Banyoles, la feina feta i les nostres propostes de futur per
la ciutat.

Banyoles Informació

12

Front d’Estany – El Cisne
En el darrer ple CiU-PSC van aprovar definitivament el
canvi de l’àmbit anomenat “ED3”. Per entendre’ns, la
parcel·la on s’ubicava l’antic Cisne. Es va canviar la qualificació urbanística de l’illa, per passar de zona de front de
carrer comercial, a zona d’ús exclusiu d’habitatge.
L’antic Cisne és en una parcel·la que dóna la benvinguda
a l’Estany. És l’entrada al front d’Estany per a la majoria
de forasters que ens visiten. És on hi trobem l’oficina de
turisme, bars, restaurants, un hotel, fins fa poc les barques
de passeig, i esperem i reclamem un nou espai de serveis
al Bon Repòs. En definitiva, aquest és en bona part, i hauria de ser en la seva totalitat, un tram dedicat a serveis i

comerç, convertit, segons el nostre parer, en un tram sense
accés als vehicles.
JxB no compartim aquest canvi de model. Primer perquè
no va en concordança amb el POUM que varen aprovar els
grups municipals unànimement; segon, perquè volent encabir-hi 7 nous habitatges s’està estancant la promoció turística de la ciutat, i finalment perquè tampoc parteix de cap
reflexió raonada, només de la decisió del propi promotor.
Se’ns dubte s’ha desaprofitat l’oportunitat de crear un pol
turístic-comercial on més hi fa falta.

Una oportunitat perduda
Amb la recent aprovació del canvi d’ús de la parcel·la del
“Cisne” per tal de construir-hi 7 habitatges unifamiliars,
l’equip de govern (CiU i PSC) deixa clar que aposta per
un front d’estany basat en l’ús residencial de baixa densitat enfront d’un model que prioritzi els espais de trobada i
passeig. Aquesta parcel·la té un gran valor estratègic pel fet
de trobar-se en el punt principal d’arribada a l’estany, i ha
perdut tot el seu potencial amb la construcció de 7 xalets que
beneficiaran únicament a les poques famílies que es puguin
permetre el luxe de comprar-los.

La CUP va presentar 3 al·legacions al canvi d’ús, que han
estat desestimades per l’equip de govern. Seguim manifestant el nostre absolut desacord amb aquesta actuació, i continuem exigint que qualsevol actuació que es dugui a terme
en aquest sector formi part d’un projecte global i digne de
front d’estany.
Ens trobareu cada dilluns de 6 a 8 del vespre a l’Ajuntament.
A/e. spazos@ajbanyoles.org

Recs-ciutat
El rec de Ca n’Hort, Can Teixidor, de la Figuera d’en Xó,
el Major i el de Guèmol són els 5 recs de construcció artificial situats a l’àmbit est, on s’estén la ciutat i zona de
sobreeixidor natural de l’Estany.

Agost del 2011

El que varen significar els recs i el que són en l’actualitat
tenen molt poc a veure, però el que no han perdut és el
seu caràcter de sistema propi i característic dins el teixit
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urbà. Han de ser un potencial en la millora de la qualitat de
vida de la ciutat, per això, és necessària una regulació per
resoldre una sèrie de mancances en la relació recs- ciutat.
És evident que el centre d’interès de la ciutat rau en l’Estany però sense el seu desguàs fet amb la construcció artificial de la seva canalització no es pot entendre el funcionament hidràulic de la conca de l’Estany.

Banyoles quart any de crisi
Les esperances que la crisi escampi per sí sola es van esvaïnt.
I en un marc social i econòmic on dominen els grans propietaris, els efectes negatius es van apartant dels poderosos i
es dipositen en les esquenes més febles: mentre s'eliminen
els impostos a les grans fortunes, es retallen les pensions,
s'escatima en la PIRMI dels qui no tenen res (i encara sel's
presenta com a defraudadors), es tanquen serveis sanitaris, es
modifiquen les normes per cobrar més per l'aigua, s'apugen
les tarifes universitàries.

trolar els especuladors ni les agències de rating; ni evitar
que milers de famílies, després de perdre les seves llars,
segueixin devent diners als bancs que, ells sí, han de seguir
guanyant sempre.

Sembla que les administracions triades en les urnes poden
fer tot això, però no nacionalitzar els bancs; no poden con-

http://www.iniciativa.cat/plaestany

No estarem arribant a la situació que ha fet que els islandesos, per sobreviure a la crisi, canviessin les seves
lleis i institucions (democràtiques) per unes altres més
democràtiques?

Promoció econòmica i turisme
Banyoles continua les activitats de descoberta de l'entorn natural i patrimonial
Un any més l’àrea de Turisme de l'Ajuntament de
Banyoles ofereix activitats i visites guiades per tal
d'apropar l'entorn natural i patrimonial del municipi
tant als visitants com als banyolins i banyolines. Algunes de les activitats programades són les Visites
teatralitzades, Un Estany de llegendes, Visita al poblat
Neolític de la Draga, El Monestir de Sant Esteve: la vida
monàstica a la ciutat de l’aigua, Pere Alsius i Torrent:
una vida dedicada a la ciutat…
Les activitats són gratuïtes, tot i que es recomana
fer reserva prèvia al telèfon 972 58 34 70, ja que

algunes tenen aforament limitat. Les dates i horaris
de cadascuna de les activitats es poden consultar a
la pàgina web www.banyoles.cat

La 34a Exposició de flors de Banyoles
inclou com a novetat la primera Trobada
d’acordionistes
La 34a Exposició de flors de Banyoles es va celebrar
els dies 3, 4 i 5 de juny del 2011. Es va inaugurar amb
l’actuació del Cor i de la Jove Orquestra de Banyoles
al claustre del Monestir. Durant el cap de setmana
es van programar molts actes com ara l’actuació de
Sòpuls (sobre musicoteràpia), la ballada de gegants,
capgrossos i cavallets, el taller floral infantil o el

taller de bonsais. Tanmateix, la novetat d’enguany
era la primera Trobada d’acordionistes Ciutat de
Banyoles. A la ciutat s’hi van aplegar un total de 12
acordionistes vinguts de diferents localitats de les
comarques gironines.
En referència al X Concurs de balcons del Barri Vell
i del VIII Concurs d’aparadors, en aquesta edició hi
han participat el mateix nombre del 2010 amb uns
45 aparadors i una dotzena de balcons.

El VII Juny gastronòmic del Pla de l’Estany inclou plats dedicats al desaparegut
artista banyolí Lluís Vilà

Agost del 2011

Un total de 6 restaurants van participar amb els
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Presentació de l'exposició de flors a la plaça Major

El Juny gastronòmic del Pla de l’Estany arriba a la setena edició

seus menús a la setena edició del Juny gastronòmic del Pla de l’Estany, del 3 de juny al 3 de juliol
del 2011. El Grup gastronòmic del Pla de l’Estany
organitza aquesta proposta amb els suport de
diverses institucions, entre elles l’Ajuntament de
Banyoles.
A més, es van preparar activitats paral·leles com
ara la presentació en societat del VII Juny gastronòmic, el clàssic tast de vins i formatges, un tast de
gintònics, un sopar degustació, l’(a)rtista al plat i
la sessió de combinats i música. Una altra novetat
era la targeta promocional amb un descompte del
10% al segon menú, del 20% al tercer menú i del
25% de descompte a partir del tercer.

Festes
Les Festes d’Agost de Banyoles inclouen
una programació variada

Agost del 2011

Del dijous 11 al dimarts 16 d’agost van tornar amb força
les Festes d’Agost de Banyoles. La festa va incloure
activitats per tots els gustos com ara cinema a la
fresca, llegendes, jocs per als nens i nenes, la visita
al Parc Neolític, sardanes, la final del campionat de
la petanca als barris, circ al carrer, la cercavila amb
gegants, correfocs, exposicions...
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Pel que fa als concerts, van venir a Banyoles els grups
Ella Elèctrica i Moya Kalongo Afrobeat el divendres a
la plaça Perpinyà. El dissabte va ser el torn de Tercer
Classe, Banda Jachís i Animal Radical Beat al parc de
la Draga. El dimarts 16 d’agost va actuar a Banyoles el
grup Setson, a les 8 a la plaça de les Rodes, i la festa
va acabar amb les havaneres del grup Voramar a les
10 de la nit a la plaça Xesco Boix.
Una de les activitats destacades va ser l’obra de teatre
“El Xarlatan” de la companyia Teatre de Guerrilla del
dilluns 15 d’agost al Club Natació Banyoles. A més, les
Festes d’Agost també van incloure la 62a Fira del cop
d’ull, una jornada de portes obertes als museus de
Banyoles i el concurs extraordinari de pesca.

Bosc, al bosc de Can Puig. L'edició d'aquest any va
mantenir els dos dies de propostes i tots els que s’hi
van acostar van gaudir de valent amb Jazz'up, el dj
Soffah, Pequeño Formato, Hola a todo el Mundo, Le
Croupier i el dj The farm project.

59è Aplec de la Sardana de Banyoles
El paratge dels Desmais va ser l’escenari, un any més,
del tradicional Aplec de la Sardana. Enguany es van
organitzar activitats com ara el Firaplec, una trobada
de puntaires i patchwork i dinar popular, entre d'altres.
Però les principals protagonistes van ser les sardanes
de les cobles Principal de Porqueres, Baix Empordà
i Mil·lenària.

Primera edició del Festival de màgia al
carrer "TROBA'm"
L'associació juvenil Tenim Poca Feina i Tertulias Mágicas han creat aquest festival amb la intenció d'apropar
el món de la màgia a Banyoles. Durant el tercer cap
de setmana de juny es va celebrar a diferents punts
de la ciutat, tot combinant la presència de mags col·
laboradors amb altres mags de renom com ara Luís
Arza, Kayto i Javi Benítez.

3a edició de L'Estrany
El creador i dissenyador del cartell, Carles Cabra, va
explicar que el cartell “és una imatge fresca i usa més
la il·lustració que el disseny gràfic, jugant amb la similitud del mític I love New York transportat a Banyoles”.

Hola a todo el mundo i Le Croupier al NitdeBosc
Des de l'any 2003 cada juny es programa el Nitde-

L'Estrany és el Festival de música insòlita i electrònica
de Banyoles i es va celebrar del 21 al 23 de juliol. Les
actuacions van incloure el pianista i compositor Carles
Viarnès sota el pseudònim "d'Urban Tactus", l'artista
gràfic i músic barceloní "Ilia Mayer" acompanyat de
"Dr. Case", "DJ None & Mudo", "Loser Superhero", "An
Der Beat", "No Parfum" o "Bzzzbip". Els grups que van
actuaran a Banyoles eren de diferents nacionalitats.

L'autor del cartell, Carles Cabra, amb l'alcalde, Miquel Noguer, i el regidor de Cultura, Jordi Bosch Batlle, durant la presentació

Agost del 2011

Cultura
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El Festival (a)phònica tanca la vuitena
edició amb un cap de setmana intens dedicat a la veu

Troben una gran estaca i una pala de fa
més de 7.000 anys a les excavacions del
poblat neolític de la Draga

El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, ha
tancat la seva vuitena edició amb un gran èxit de
públic. Durant el cap de setmana del 24 al 26 de
juny, més de 18.000 persones vingudes de tot Catalunya han seguit alguna de les 16 actuacions i la
desena d’activitats paral·leles que s’han programat,
amb la veu com a fil conductor. Els concerts més
concorreguts han estat els de Sílvia Pérez Cruz &
Javier Colina Trio, Antònia Font, The Pepper Pots
i Najwa Nimri.

La Draga és un poblat neolític, situat al centre de
la vora oriental de l’Estany de Banyoles, i que s’ha
datat per C-14 entre els 5300-5000 aC. Pertany
a la cultura Cardial del Mediterrani occidental,
un grup del neolític antic que s’estén des de la
Provença fins a Andalusia, tot resseguint la costa
i les planes o muntanyes prelitorals.

El cartell, d’estils molt diferents (pop, rock, soul,
cançó d’autor, jazz, clàssica, beatbox...), i la qualitat
de les propostes és una de les claus de l’èxit del
festival, ja que permet acostar al públic artistes
reconeguts, però també dóna l’oportunitat de
descobrir noves formacions amb un gran potencial artístic. També cal destacar que la gratuïtat
de més del 75% de les activitats fa d’aquest un
festival obert a la ciutadania. En aquest sentit, cal
esmentar la gran implicació en el festival d’entitats
i associacions banyolines.
El Festival de la Veu de Banyoles, està organitzat
per l’Ajuntament i produït per l’empresa Alter
Sinergies.

Sílvia Pérez Cruz & Javier Colina Trio a l'(a)phònica

En el marc del nou projecte d’excavacions a la Draga
que s’allargarà entre els anys 2008-2013, aquest any
2011 les excavacions enguany s’han dividit entre les
subaquàtiques i un nou espai de 50 metres quadrats

La pala de fusta de més de 7.000 anys

Agost del 2011
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L'alcalde, Miquel Noguer, i el regidor de Cultura, Jordi Bosch Batlle, amb algunes de les troballes

al mateix poblat. Durant les excavacions d’aquesta
campanya s’han trobat puntes de fletxa, eines de pedra
polida o restes de ceràmica de recipients. Tanmateix,
una de les dues troballes principals d’aquest any ens
l’ha proporcionada les prospeccions subaquàtiques que
s’han realitzat a la Punta Freixenet i la Cuaranya, a la
banda oest de l’Estany, i també prop de la pesquera
número 11, a la vora oriental. Aquestes sondeigs, que
s’han fet amb l’ajuda de submarinistes professionals,
han servit per identificar dos nivells de torba negrosa
sota l’antiga vora neolítica de l’Estany, un a 2,5 metres
i l’altre a uns 10 metres de fondària. Dins d’aquests
nivells han aparegut un tronc i una gran estaca de
fusta amb la punta treballada en bisell.
Per altra banda, la segona troballa destacada és
una pala de fusta de 90 centímetres de llargada
treballada de forma molt minuciosa. A la Draga
s’han trobat un centenar de peces de fusta com
ara cistells, arcs, pals per remenar la terra... Tot i
això encara no s’havia trobat cap pala i aquest fet
ens ofereix més informació de com vivien fa uns
7.000 anys.

Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany
han unit esforços, per segona vegada, per coeditar
aquest llibre.
Es tracta d’una presentació àmplia i detallada del
que van representar aquests anys a la comarca del
Pla de l’Estany. Es detalla l’esclat de la revolució i la
situació que se’n va derivar, la formació dels nous
ajuntaments a l’octubre del 1936, la contribució de
la comarca a la guerra, entre molts altres temes.

Un nou premi per "Operetta", de Jordi
Purtí i Cor de Teatre
L'Obra Social d'Unnim va convocar la desena edició
dels premis Unnim de Teatre i el premi que atorga
el públic l’ha guanyat "Operetta", de la companyia
banyolina Cor de Teatre de Banyoles i direcció
de Jordi Purtí. Una distinció que té una dotació
de 3.000 euros. "Operetta" continua el seu camí
d’èxits després d’actuar al Teatre Nacional de Catalunya. Al setembre passarà pel Teatre Poliorama
de Barcelona.

18è Festival de Jazz de Banyoles
Presenten el llibre Temps de guerra i revolució al Pla de l’Estany (1936-1939)
Jordi Galofré i Miquel Rustullet Noguer són els
autors del llibre titulat "Temps de guerra i revolució
al Pla de l’Estany (1936-1939)". L’Ajuntament de

El festival, que va tenir lloc del 26 al 29 de maig,
va incloure onze propostes. Blues de Rostoll, el
5è Jazztronòmic, el Vermut Jazz amb la formació
Champagne Sparkle i el tradicional Pícnic-Jazz al
parc de la Draga van ser alguns dels protagonistes.

Esports
Albert Corominas i Jordi Serra, guanyadors
dels guardons al millor esportista de l’any
2010 i al forjador de l’esport banyolí 2010

Agost del 2011

Aquest divendres dia 1 de juliol al vespre es va celebrar al Club Natació Banyoles la 4a edició de la Festa
de l’esport banyolí. Una festa que té com a objectiu
retre un petit homenatge a tots aquells esportistes,
equips i clubs que durant l’any 2010 es van distingir
pels seus resultats.
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Es van fer públics els noms dels dos guanyadors dels
trofeus especials de la nit. El piragüista Albert Corominas i Bertran va ser nomenat el millor esportista de
l’any 2010 i Jordi Serra i Lagares va ser distingit amb
el trofeu de forjador de l’esport banyolí del 2010 per
la seva dedicació a l’esport. Els guanyadors van ser
escollits per una comissió formada per representants
dels clubs esportius locals.
La seva constància i esforç en el piragüisme ha portat
a Albert Corominas a ser el subcampió del món en
K2 de piragüisme en marató. Una prova disputada a
Banyoles amb molt públic i que va esdevenir un dia
històric per l’esport banyolí. Per altra banda, Jordi Serra
ha dedicat molts esforços a l’esport del Horse Ball ja
que durant anys ha exercit d’entrenador, de capità de
l’equip de la selecció catalana, de l’equip estatal i les
darreres temporades seleccionador català i estatal en
diferents campionats i amb resultats molt destacables.

Albert Corominas rep el premi de millor esportista de l’any 2010

Desena edició de les 12 hores de resistència
slot de Banyoles
La desena edició de les 12 hores de resistència slot
2011 de Banyoles - Memorial Miquel Castanyer i Dolors
Formatger es va celebrar el 24 juliol al local de l’entitat,
situat al passeig de la Puda, amb la participació de 9
equips inscrits, amb una davallada d’equips respecte
altres anys. Es van acostar a Banyoles dos equips de
Barcelona i dos més de les comarques gironines, a
més dels equips locals. El muntatge va ser novament
espectacular amb un circuit de 40 metres de longitud
i de 8 carrils.

Ricky Rubio participa a Banyoles al Campus
de bàsquet Jordi Trias
El divendres 9 de juliol a la tarda una de les estrelles
del bàsquet català i estatal, i futur jugador de la NBA,
Ricky Rubio, va participar en el Campus de bàsquet
del popular jugador Jordi Trias que se celebrava al
pavelló de la Draga.

III Triatló popular per relleus de Banyoles
El III Triatló popular per relleus de Banyoles 2011 es va
disputar el 2 de juliol del 2011 a partir de 2/4 de 6 de la
tarda al parc de la Draga organitzat per l’Ajuntament de
Banyoles i l’associació Triatló Banyoles, i amb el suport
del Club Natació Banyoles. Per reforçar el caràcter

Ricky Rubio i Jordi Trias a Banyoles

popular de la prova es va preparar una botifarrada
i es va premiar la vestimenta més original, al millor
equip familiar i als millors classificats de les categories masculines, femenines i mixta. Pau Castellvell,
Dani Martí i Jordi Quintanas van guanyar la prova.
Una vegada més va quedar demostrat que Banyoles
és un paratge extraordinari per organitzar triatlons.

El campió del món, Javier Gómez Noya,
vencedor de la prova masculina de la Copa
d’Europa de Triatló de Banyoles

Agost del 2011

El 31 de juliol Banyoles va tornar a ser l’escenari d’una
prova internacional de l’elit de l’esport. En aquest
cas la Copa d’Europa Prèmium de Triatló. La bona
organització va ser elogiada pels participants que
també destacaven l’immillorable paratge de l’Estany.
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A la prova masculina, el favorit Javier Gómez Noya va
guanyar còmodament amb 1h45’50”, amb 39 segons
d’avantatge respecte el francès Etiènne Diemunsch.
El tercer va ser el britànic Harris que va superar José
Miguel Pérez (4t) i al seu compatriota Bishop (5è) en
un llarg i ajustat esprint de 200 metres. Gómez Noya
va declarar al final de la cursa al micròfon de Canal
Banyoles que “ha estat una carrera dura i bastant
complicada perquè la calor ha passat factura” i a
més a més va felicitar Diemunsch per demostrar ser
“un gran corredor”.
L’australiana Sheedy-Ryan va vèncer a la Copa d’europa femenina per davant d’Irina Abysova i la txeca
Radka Vodickova. Sheedy-Ryan va creuar la meta
en solitari amb un temps de 1h58’11”. Cal destacar el
bon paper de la banyolina Carolina Routier, amb una
remarcable onzena posició.

Els triatletes amb bicicleta al recorregut vorejant l'Estany

La prova masculina de la Copa d’Europa de Triatló de Banyoles
a punt de començar

Agost del 2011
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Gómez Noya va guanyar a Banyoles i el van acompanyar al pòdium Diemunsch i Harris. (Reportatge fotogràfic de l'àrea de Comunicació de la Copa d'Europa de
Triatló de Banyoles)

Telèfons a mà
AJUNTAMENT DE BANYOLES
Oficina d’atenció ciutadana ………………………… 972 57 00 50
oac@ajbanyoles.org
www.banyoles.cat
Àrea de Cultura ……………………………………… 972 58 18 48
Àrea d’Hisenda ……………………………………… 972 57 50 07
Àrea de Promoció Econòmica ……………………… 972 58 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 Cal Drac ………………………………… 972 58 32 11
Jutjat de Pau ……………………………………… 972 57 02 05
La Balca – Centre Educatiu Municipal …………… 972 57 35 36
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 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

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 Reixac ………………………………… 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 Recusos 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

