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Quan s’acosten aquests dies de Nadal i
el final de l’any és un bon moment per
jutjar aquest 2011 que pròximament deixarem enrere. I, lamentablement, durant aquest 2011 a Banyoles també hem
viscut un nou any marcat per una gravíssima crisi econòmica. L’ocupació i la
promoció econòmica han passat a tenir
una altíssima prioritat per la ciutat i precisament per aquest motiu són les dues
úniques partides del proper pressupost
del 2012 que s’han mantingut.
Amb aquestes paraules vull agrair-vos
com a alcalde de la nostra ciutat el civisme i la solidaritat que els banyolins
i banyolines esteu demostrant durant
aquest dur any. Us vull agrair els gestos
de companyonia i d’amistat que demostreu tot l’any. M’omple de satisfacció
veure totes les iniciatives tant institucionals com de les entitats que estan sorgint per pal·liar les greus mancances de

molts banyolins i banyolines. Així doncs,
vull tenir un agraïment per a tots els qui
participeu a les entitats de Banyoles i
organitzeu activitats socials, culturals,
esportives, juvenils… L’Ajuntament de
Banyoles hem estat al seu costat i és de
justícia que així sigui, ara i en el futur.
Tot i les dificultats hem continuat tre
ballant il·lusionats per aconseguir fer
avançar Banyoles. Tanmateix, amb la
disminució del pressupost del consistori
no podem fer tot el que voldríem. Ha calgut estrènyer el cinturó per fer realitat
els nostres projectes. Però tenim molt
clar que no volem castigar les famílies
amb pujades d’impostos i per aquest
motiu l’any 2012 l’Ajuntament reduirà la
pressió fiscal real.
Per finalitzar només em queda desitjarvos unes bones festes i un bon 2012!

Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles

Subvencions
Títol

Import

Departament

Actualització de la xarxa de fibra òptica				

5.950 ¤		

Diputació de Girona

Rehabilitació dels vestidors i adequació de l'accessibilitat
exterior del camp de futbol nou					 80.000 ¤		

Consejo Superior de Deportes

Programa Minuts Menuts					 31.459 ¤		

Generalitat de Catalunya

Programa Educació Familiar					 2.871 ¤		

Generalitat de Catalunya

Programa Manteniment Centre Obert						 17.965 ¤		

Generalitat de Catalunya

Programes: Manteniment Centre Obert i Educació Familiar
(subvenció complementària)						 16.000 ¤		

Generalitat de Catalunya

Mediadors					 26.799 ¤		

Generalitat de Catalunya

Contractació agent d'acollida						 12.375 ¤		

Generalitat de Catalunya

Projecte de commemoració de diades significatives					 2.500 ¤		

Institut Català de les Dones

3.000 ¤		

Institut Català de les Dones
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Programació estable de teatre, música i dansa del Teatre Municipal					 18.450 ¤		

Generalitat de Catalunya

IV Fira de Nadal i Mostra d'oficis artesans					 3.000 ¤		

Diputació de Girona

Accions formatives adreçades prioritàriament a persones a l'atur				 79.660 ¤		

Servei d'Ocupació de Catalunya

Oficina Municipal d'Escolarització					 12.500 ¤		

Generalitat de Catalunya

Conveni marc Imserso-Fundació ONCE per la supressió de
barreres arquitectòniques a la via pública					 35.926 ¤		

Imserso

Conveni marc Imserso-Fundació ONCE per la supressió de
barreres arquitectòniques a la via pública					 2.293 ¤		

Fundació ONCE

Projecte "Banyoles activa locals"					 6.720 ¤		

Diputació de Girona

Fons de Cooperació Local de Catalunya 2011 - lliure disposició 				 237.595 ¤		

Generalitat de Catalunya

Fons de Cooperació Local de Catalunya 2011 - prestació
supramunicipal de serveis 					 17.085 ¤		

Generalitat de Catalunya

Preservació del jaciment arqueològic de la Draga 					 45.000 ¤		

Generalitat de Catalunya

Control de plagues urbanes 					 7.650 ¤		

DIPSALUT

Copa d'Europa Premium de Triatló 					 10.000 ¤		

Diputació de Girona

Funcionament Escola de Música 					 121.900 ¤		

Generalitat de Catalunya

Alcaldia
Un estudi recent de la Universitat d’Oviedo
situa Banyoles com la setena ciutat amb
més qualitat de vida de l’Estat espanyol i
la primera de Catalunya
L’estudi científic de la Universitat d’Oviedo titulat
“Rànquing de qualitat de vida als municipis espanyols”
s’ha fet públic aquest 2011 a través de la pàgina web
de la revista d’Economia Aplicada. És un meticulós
article de 26 pàgines, obra dels acadèmics Eduardo
González, Ana Cárcaba i Juan Ventura.
L’estudi, escrit en anglès, parteix de la recollida d’un
conjunt d’indicadors quantitatius rellevants que es
poden comparar entre els municipis. Aquest laboriós
article mesura la qualitat de vida de 643 municipis
de l’Estat espanyol de més de 10.000 habitants apli-

cant una anàlisi de dades segons el sistema conegut
com a Value Efficiency Analysis (VEA). Els indicadors
utilitzats abasten aspectes relacionats amb el consum, els serveis socials, l’habitatge, el transport i les
comunicacions; el medi ambient i l’entorn natural;
el mercat laboral (com ara la taxa d’atur); la salut; la
cultura i l’oci; l’educació i la seguretat.
Una vegada quantificades les dades, aquest article
científic situa Banyoles en la setena posició pel que fa
al nivell de vida del total de 643 municipis analitzats
i la primera de Catalunya. Les deu primeres ciutats
en qualitat de vida de l’Estat espanyol segons l'estudi
són, per aquest ordre, Pamplona, Laredo, Sòria, Jaca,
Torrelodones, Zafra, Banyoles, Getxo, Tres Cantos i
Burlada.

Cor de Teatre, Josep Maria Massip , el projecte Apadrinar un avi de Caritas Banyoles
i l’empresa PROMOLAC, guanyadors de la
tercera edició dels Premis Banyolí de l’Any
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El grup coral i teatral Cor de Teatre és el guanyador
del premi Banyolí de l’Any. El treball i l’esforç de
tots els membres que componen aquesta companyia,
actualment una vintena, els ha portat a la creació
d’espectacles d’alt nivell com, entre altres, Nu...s!!!,
Son(g)s de Cabaret, El Concert i, també, la producció
municipal Els Pastorets de Banyoles. Sens dubte, però,
és amb l’espectacle Operetta que Cor de Teatre ha
aconseguit el seu èxit més mediàtic.
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Cor de Teatre és el guanyador del premi Banyolí de l’Any. Foto: Pere Duran

El premi a la Trajectòria Personal ha estat per a Josep Maria Massip i Gibert. Massip, nascut a Banyoles
l’any 1948, és un naturalista vocacional i autodidacte
que ha escrit llibres sobre mamífers, amfibis, rèptils i
ocells del Pla de l’Estany i centenars d’articles sobre
la fauna. El premi a la Millor Iniciativa Social s’ha
concedit al projecte Apadrinar un avi, de Caritas
Banyoles. Aquest projecte té com a objectiu afavorir
la relació entre dos col·lectius, la gent gran i els joves.
Finalment, el premi a la Millor Iniciativa Empresarial
ha estat per l’empresa PROMOLAC, de Cornellà del
Terri, dedicada a la fabricació de productes alimentaris.
El lliurament d’aquesta tercera edició dels Premis Banyolí de l’Any va reunir gairebé 300 persones, en el decurs d’un sopar al monestir de
Sant Esteve de Banyoles. La vetllada la va presidir la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega.
La nit va acabar amb l’actuació de Cor de Teatre.
Els Premis Banyolí de l’Any són una iniciativa de
l’Ajuntament de Banyoles, que compta amb el suport

Cor de Teatre, Josep Maria Massip, Caritas Banyoles i PROMOLAC,
guanyadors dels Premis Banyolí de l’Any. Foto: Pere Duran

del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, la Diputació
de Girona, la Federació d’Organitzacions Empresarials
de Girona (FOEG), “la Caixa”, Agri-Energia, Bassols
Energia, Aigua de Sant Aniol, EPSA, Coca-Cola, Nestlé,
La Vanguardia, Damm, Raventós i Blanc, Frigorífics
Cornellà, Frit Ravich i Liderou. Ràdio Banyoles i Canal
Català Girona Pla són els mitjans de comunicació
col·laboradors.

Actuació de Cor de Teatre a l'acte de lliurament dels Premis. Foto: Pere Duran

Miquel Noguer rep a títol personal la medalla de bronze del Real Orden del Mérito
Deportivo
El 5 d’octubre a la sala d’actes de l’INEF de Madrid
es va celebrar l’acte de lliurament de les distincions
del Real Orden del Mérito Deportivo. Un dels guardonats pel Consejo Superior de Deportes va ser Miquel
Noguer, que va rebre a títol personal la medalla de
bronze del Real Orden del Mérito Deportivo. Noguer
va rebre el premi per la seva tasca de promoció de
l’esport durant la seva trajectòria com a exàrbitre
de futbol i com a alcalde de Banyoles des del 2007.
Banyoles durant els últims anys ha estat l’escenari
de competicions internacionals, però al mateix temps
s’ha potenciat l’esport de base.
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El banyolí Fernando Climent, premiat amb la
medalla d’or del Real Orden del Mérito Deportivo
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El Consejo Superior de Deportes va concedir la
medalla d’or del Real Orden del Mérito Deportivo al
banyolí Fernando Climent, president de la Federació
Espanyola de Rem, pels seus mèrits i contribució a
l’esport. Fernando Climent, president de la Federació
des de 1993 i remador professional des de 1974, va
ser premiat anteriorment amb la medalla de plata
per la seva tasca com a esportista.

Joan Luengo, nou regidor d’Iniciativa per
Catalunya Verds-IdB-E
La regidora d’ICV-IdB-E, Núria Langa, va renunciar
al ple ordinari del setembre com a portaveu del grup

El President Mas a l'empresa banyolina escorxador Roca

municipal i regidora. L’ha substituït Joan Luengo, número dos de la candidatura d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Independents de Banyoles-Entesa, que va prendre possessió del càrrec al ple ordinari de l’octubre.

Jordi Bosch Lleó, regidor no adscrit
Al ple ordinari de l’octubre el regidor Jordi Bosch
Lleó va deixar el grup municipal de la Plataforma
Progressista de Banyoles – Partit dels Socialistes
de Catalunya-Progrés Municipal i va passar a ser
regidor no adscrit.

El president de la Generalitat de Catalunya,
Artur Mas, visita Banyoles
El 15 de setembre a dos quarts de cinc de la tarda
el president de la Generalitat, Artur Mas, va visitar
l’Ajuntament de Banyoles, on va firmar al llibre
d’honor de la ciutat i va parlar amb els regidors del
consistori. Posteriorment Mas es va desplaçar a
l’escorxador Roca, situat al polígon de la Farga, on
va visitar les instal·lacions acompanyat dels directius
de l’empresa, i de l’alcalde, Miquel Noguer, entre
d’altres autoritats.
Després de visitar l’Ajuntament de Porqueres, el
president Mas va inaugurar les noves instal·lacions
de Vidresif. Aquesta empresa ha posat en marxa
enguany un nou forn per trempar vidre de grans
dimensions, acompanyat de maquinària totalment
actualitzada, per a poder fer tot tipus de manufactures al vidre.

Medi ambient
La nova campanya amb falcons i àligues
redueix en un 65% els gavians a Banyoles
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Després de la prova pilot del 2009, a mitjan de
setembre es va començar la segona campanya per
fer fora els gavians de l’Estany de Banyoles i de la
ciutat. El projecte durarà fins al final del desembre
del 2011. Es tracta d’un acord, vigent durant el 2011,
entre l’Ajuntament de Banyoles, l’Agència Catalana
de Residus i els consells comarcals del Pla de l’Estany
i la Garrotxa, que consisteix en l’ús de falcons als
abocadors de Beuda (Garrotxa) i de Puigpalter (Pla
de l’Estany) i l’Estany de Banyoles.
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Concretament, uns operaris d’una empresa especialitzada fan servir una àliga i tres falcons per foragitar els
gavians, tant amb vols de marcatge com amb vols de
caça. S’actua de dilluns a dissabte en diferents horaris
a cada un dels tres espais, als abocadors de Beuda i
de Puigpalter, i l’Estany de Banyoles. I els resultats ja
eren palpables després del recompte de gavians dels
serveis tècnics de l’Ajuntament de Banyoles: al juliol
del 2011 hi havia uns 2.300 gavians a Banyoles i el
14 d’octubre la xifra s’havia reduït fins a uns 800. Un
descens del 65% de gavians. L’Ajuntament de Banyoles
pretén acabar amb les molèsties que provoquen els
gavians des de fa temps a la ciutat.

L'Ajuntament i Aigües de Banyoles milloren el servei de distribució i d'inversió en
matèria d'aigua potable
L'Ajuntament de Banyoles fa una modificació no
substancial de la concessió administrativa de l'aigua
potable amb 4 punts. L'Ajuntament cedeix unes canonades a Aigües de Banyoles valorades en 1.014.600
euros, que la companyia podrà amortitzar els propers
anys. A més, es crea una comissió mixta paritària,
presidida per l'alcalde de Banyoles, per prioritzar
les futures inversions i que seguirà un programa
d'actuacions. Al final de la concessió les inversions
no amortitzades les pagarà l'Ajuntament o la nova
companyia que agafi el servei. També, s'obre la
possibilitat de crear una associació de municipis
als quals la companyia envia l'aigua per unificar el
preu de l'aigua. En aquest sentit s'aprova aquesta
modificació contractual i queda sense efecte l'acord
de l'any passat de creació d'una empresa mixta. Tot
plegat millora la gestió i les inversions del servei de
distribució de l'aigua potable.

L’Ajuntament de Banyoles redimensiona
la recollida dels contenidors de rebuig per
estalviar 75.000 euros
A partir del 2 de novembre del 2011 es va canviar
la freqüència de la recollida del rebuig. Tots els
contenidors de rebuig, que són de color verd, del

Un operari de l’empresa especialitzada amb una àliga

centre de la ciutat i voltants es recullen diàriament
de dilluns a dissabte, i per tant els diumenges es
deixaran de recollir. Aquesta zona cèntrica comprèn
l’espai entre la ronda Fortià, el passeig de Mas Riera,
el camí de Can Trull Vell i l’avinguda Països Catalans.
Aquest sector es caracteritza per l’alta densitat de
comerç i habitatges. Per altra banda, a tota la resta
de Banyoles la recollida passa de cada dia a 4 dies a
la setmana, els dilluns, els dimecres, els divendres i
els dissabtes. Amb aquesta mesura l’Ajuntament de
Banyoles estalviarà 75.000 euros a l’any.

Adjudicats els primers horts urbans públics a la ciutat
A sota de la font de Can Puig, a tocar del passeig Lluís
Puig de la Bellacasa, s’han creat els primers horts
urbans públics de Banyoles. En aquests terrenys de
l’Ajuntament de Banyoles s’han condicionat una desena de parcel·les per a particulars que han obtingut
la llicència d’ús mitjançant un sorteig públic. A més,
el consistori ha reservat una parcel·la per a entitats i
escoles. Cada hort disposarà d’una petita caseta per
a les eines o altres materials. Aquests horts urbans
s’han d’usar per a conrear productes per a l’autoconsum familiar, la llicència d’ús privatiu és per 4 anys i
tenen un cost de 30 euros anuals.

La comporta del col·lector del rec de Ca
n’Hort s’activa mitjançant un telèfon mòbil
Des de fa poques setmanes funciona mitjançant el
telèfon mòbil. La comporta inclou un sensor de nivell
que permet tenir informació per obrir-la i tancar-la.
A més, la comporta es pot regular en diferents posicions segons les necessitats de desguàs. El 2009 es
va automatitzar la comporta del col·lector situada a
l’inici del rec de Ca n’Hort, a tocar de les instal·lacions
del Club Natació Banyoles. Aquest és un dels dos
col·lectors que serveixen per desguassar l’aigua de
l’Estany en moments de fortes pujades del nivell de
l’Estany i així evitar que vessi.

Un tècnic de l'Ajuntament activa, mitjançant un telèfon mòbil,
la comporta del col·lector del rec de Ca n’Hort
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L’Ajuntament de Banyoles inicia la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana entre la ronda Monestir i la riera
Canaleta
A la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de
Banyoles del 28 de novembre de 2011 es va adoptar
l’acord d’iniciar els treballs de Modificació Puntual
del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles
per a la delimitació i ordenació dels terrenys situats
darrere el casc històric, entre la ronda Monestir i
la riera Canaleta, tot aprovant els criteris i objectius que es pretenen assolir. També es va aprovar
el Programa de participació ciutadana a aplicar al
procés de formulació i tramitació de l'esmentada
modificació puntual del Text Refós del Pla General.
Per tal de facilitar la participació ciutadana l’Ajuntament de Banyoles va organitzar el 13 i 20 de desembre
unes jornades obertes, de debat de la Modificació
Puntual, per tal de debatre i definir els criteris i
objectius que han de servir de partida per a la seva
redacció. En aquestes jornades es van presentar els
estudis previs i la diagnosi urbanística, que han de
servir de base per al debat al llarg de diverses sessions
obertes al públic.

Rec 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. 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.
Les obres de reforma del carrer Canat, en el tram des
de la plaça de les Rodes fins al carrer Llibertat, es van
adjudicar per 405.000 euros (IVA inclòs). El projecte
no té contribucions especials i està inclòs en el Pla
Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat.

El carrer Nou, properament
El carrer Nou és un dels carrers emblemàtics de la
ciutat. El projecte d’arranjament del carrer Nou té
un pressupost de 495.000 euros i compta amb una
subvenció de 270.000 euros del Pla Únic d’Obres i
Serveis (PUOSC) i d’una altra subvenció de 150.000
euros de l’Incasol.

Millores al camp de futbol nou
L’Ajuntament de Banyoles ha rebut una subvenció de
80.000 euros del Consejo Superior de Deportes per a
la rehabilitació dels vestidors del camp de futbol nou
de Banyoles i per l’adequació de l’accessibilitat exterior.

Avancen les obres del carrer Canat
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 amb una pràctica 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, Can Quim del

El carrer Nou millorarà la seva imatge
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La senyera a la plaça Països Catalans

L’Ajuntament de Banyoles instal·la una
senyera de forma permanent a la plaça
Països Catalans
L’Ajuntament de Banyoles ha decidit commemorar
la Diada Nacional de Catalunya d’aquest 2011 amb
la instal·lació d’una gran senyera que presideix de
manera permanent l’entrada sud de Banyoles. Concretament, s’ha instal·lat un pal de 7 metres d’alçada
a la plaça Països Catalans i s’ha hissat una senyera de
3 metres de llarg per 1,8 metres d’amplada. Aquesta
actuació ha estat finançada gràcies a una donació de
l’empresari local Robert Gelmà a qui li agraïm aquest
destacable gest.

Continua la supressió de barreres arquitectòniques
L’Ajuntament de Banyoles vol continuar incidint amb
noves accions de supressió de barreres arquitectòni-

ques a la via pública. En aquesta línia, l’Ajuntament
de Banyoles ha firmat un conveni amb l’IMSERSO
i la Fundació ONCE per impulsar aquestes actuacions. Concretament, l’IMSERSO i la Fundació ONCE
finançaran el 50% del cost de la supressió de les
barreres arquitectòniques, un total de 38.219 euros.
L’Ajuntament de Banyoles pagarà els 38.219 euros
restants. Així doncs, s’invertirà un total de 76.438
euros en aquest projecte de marcat vessant social.
El projecte s’aplicarà durant el 2012 i inclou l’eliminació de barreres arquitectòniques en 8 cruïlles
del concorregut passeig mossèn Lluís Constans. El
consistori banyolí adaptarà 34 passos de vianants
amb la rebaixada de la vorera. A més, en els 34
passos de vianants es farà una franja de paviment
tàctil per avisar als invidents que es troben en un
pas de vianants.

Seguretat ciutadana
La forta pluja provoca incidents
Després de les fortes pluges del cap de setmana del
20 de novembre, el dia 21 de novembre la pluja va
acabar originant incidents a Banyoles. Es va acumular
aigua a molts carrers com ara als carrers del Bosc i
Figueres. Al barri de Mas Riera la Brigada Municipal
i la Policia Local van netejar embornals aconseguint
reduir l’acumulació d’aigua als carrers. També, es van
netejar embornals als barris de Mas Palau, Canaleta i
Can Puig, tot aconseguint que disminuïssin les grans
basses dels carrers. A l’aparcament de Can Castanyer
també s’hi va acumular molta aigua i es van avisar
els propietaris dels vehicles perquè els retiressin.

El mateix dia 21 de novembre a 1/4 d’11 de la nit es
va comprovar que la calçada del passeig Magdalena
Aulina estava inundat. La Policia Local va procedir
a tallar la carretera de circumval·lació de l’Estany a
l’altura del camp de futbol nou. Al mateix moment
la Policia Local ajudava a sortit un vehicle que havia
quedat atrapat per l’aigua davant el camp de futbol
nou. L’endemà, dia 22 de novembre, la situació es va
normalitzar.
Pel que fa a l’Estany les dues comportes de desguàs
estaven obertes des d’abans de l’inici de les pluges i
va arribar al límit de la seva capacitat.
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La nova rotonda de l’avinguda de la Farga

L’Ajuntament de Banyoles posa en funcionament la rotonda de l’avinguda de la Farga
El 30 de setembre, l’Ajuntament de Banyoles va posar
en funcionament la nova rotonda de l’avinguda de la
Farga, en el seu encreuament amb la ronda Monestir,
que ha costat 176.000 euros. Al mig de la rotonda s’hi
ha instal·lat una escultura cedida gratuïtament per
Josep Espinosa "Espi" a qui li volem agrair públicament aquest gest.

Aquesta rotonda millora la mobilitat de la zona, on
s’hi ubiquen la majoria de les indústries de Banyoles, ja que fins ara tots els vehicles que surten del
polígon industrial han de passar forçosament per
la plaça Països Catalans. A més, també provocarà
millores en la mobilitat dels veïns del barri de la
Farga i de Can Puig.

Benestar social
La Festa del voluntariat del Pla de l’Estany inclou la primera Mostra d’Entitats
d’Acció Social

El Consorci de Benestar Social del Pla
de l’Estany-Banyoles, contra la violència
envers les dones

El dissabte 1 d’octubre va tenir lloc a Banyoles la
Festa del Voluntariat del Pla de l’Estany. La festa
va incloure tallers per a totes les edats, espectacles
i diverses activitats ofertes pel voluntariat de la
comarca. A més, s’hi podia visitar la primera Mostra
d’Entitats d’Acció Social del Pla de l’Estany. La festa
commemorava l’Any Europeu del Voluntariat 2011 i
es va reconèixer la importància i el gran valor de la
tasca de les persones de la comarca que fan voluntariat. L’acte el va organitzar el Consorci de Benestar
Social del Pla de l’Estany-Banyoles, amb el suport de
l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del
Pla de l’Estany.

En el marc del Dia internacional per a l’eliminació
de la violència envers les dones, el 25 de novembre
de 2011, el Consorci de Benestar Social del Pla de
l’Estany-Banyoles va organitzar diverses activitats.
Així doncs, es pretenia sensibilitzar a la població
que la violència masclista és un fet que es basa en
creences i actituds que encara estan molt arrelades
en la nostra societat, tot i que sovint volem creure
que ja estan superades. Enguany, els principals protagonistes d’aquesta commemoració eren els més
de 150 homes que van participar a la campanya
“Homes contra la violència de gènere”. Tots ells van
condemnar la violència envers les dones a partir d’una
campanya, que consistia en fer-se una fotografia en
senyal d’estop i manifestar perquè estan en contra
de la violència masclista.

Ocupació
Jornada de formació d’empresaris titulada
“La metodologia e+d+r i l’eliminació de
malbarataments”

Desembre del 2011

Aquest dijous 24 de novembre s’ha impartit a la sala
d’actes del Museu Darder aquesta jornada sobre bones
pràctiques empresarials. Durant la jornada s’ha analitzat la metodologia e+d (equip + malbaratament) per
millorar els equips de treball, i per parar-se a pensar
i dedicar temps a parlar dels temes importants de
l’empresa aprofitant el talent de l’equip de treballadors. A més, s’ha proposat el e+d+r que afegeix la
responsabilitat social empresarial.
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L’Ajuntament de Banyoles rep l’homologació de dues aules per impartir formació
ocupacional
La resposta del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) ha estat positiva i, per tant, el consistori banyolí ja compta amb dues aules de l’espai jove Cal
Drac homologades per oferir formació ocupacional.
L’Ajuntament a partir d’ara ha entrat al registre de
centres i entitats de formació del SOC. Es tracta de
formació gratuïta i adreçada a persones en situació
d’atur (un 60%) i la resta per les persones que volen
millorar la seva qualificació professional (un 40%).
Així doncs, l’Ajuntament de Banyoles ampliarà l’oferta
de formació que ja ofereix regularment.

Lliuren els diplomes als vint-i-vuit alumnes
del programa Noves Cases per a Nous Oficis
L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i la regidora
de Comerç, Consum, Turisme, Fires i Promoció econòmica, Joana Vilà, han lliurat els diplomes als vinti-vuit joves d’entre 16 i 24 anys que han participat al

La regidora de Comerç, Consum, Turisme, Fires i Promoció econòmica,
Joana Vilà, en una de les dues aules homologades

programa Noves Cases per a Nous Oficis, promogut
per l’Ajuntament de Banyoles, que es va iniciar el
14 d’octubre de 2010. El programa s’emmarca en
el projecte Impuls-Treball, amb la voluntat d’oferir
una alternativa a les desaparegudes Escoles Taller.
Les Noves Cases per a Nous Oficis és un projecte
cofinançat per la Generalitat, mitjançant el Servei
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.
La Casa d’Oficis de Banyoles han ofert tres especialitats: tècnic d’espectacles, jardineria i promoció
turística. Dins de cada mòdul s’impartia la preparació
teòrica i pràctica en cada especialitat, així com la
formació complementària en matèries bàsiques, amb
l’afany de millorar les competències dels alumnes.

Fotografia de grup amb alumnes del programa Noves Cases per a Nous Oficis

Comunicació
15 números del Banyoles Informació

Desembre del 2011

Amb l’edició d’aquest desembre del 2011 el butlletí
municipal Banyoles Informació arriba al número 15, ja
que va tenir una edició número 0. Des del seu inici, a
l’abril del 2008, s’ha fet arribar el Banyoles Informació
a cada habitatge de la ciutat amb les novetats més
destacades dels últims mesos a Banyoles.

La Generalitat de Catalunya ha atorgat
la concessió definitiva a Ràdio Banyoles
EL Consell Executiu de la Generalitat va atorgar
definitivament la concessió per a la prestació
del servei públic de radiodifusió sonora en ones
mètriques amb modulació de freqüència a l’Ajuntament de Banyoles, com a titular de Ràdio Banyoles, emissora municipal del Pla de l’Estany. El
consistori ja disposava de la concessió provisional
d’una emissora de freqüència modulada de tipus
municipal des de l’any 1993. En els darrers mesos,
el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha avalat
el projecte tècnic i les instal·lacions de l’emissora,
que té els estudis a l’Ajuntament de Banyoles i
l’antena repetidora al Puig d’en Colomer.

Ràdio Banyoles estrena un programa a
càrrec d’usuaris de la Fundació Estany
Ràdio Banyoles ha estrenat aquest novembre el
programa “Els Quatre Cantons”. Es tracta d’un espai
d’una hora de durada, que està redactat, produït i
locutat per la Fundació Estany, amb la col·laboració de
l’Obra Social “la Caixa” i Ràdio Banyoles. Els principals
protagonistes són els usuaris de l’entitat, persones
amb discapacitat intel·lectual, que en cada programa
es posaran davant el micròfon per dur a terme un
magazín. “Els Quatre Cantons” s’emetrà cada primer
dilluns de mes a partir de 2/4 de 12 del migdia.
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Joventut
El Pla–B de l’octubre al desembre inclou
una desena de propostes per als joves de
Banyoles
Les activitats van incloure jocs de rol, un curs de
primers auxilis i de reanimació cardiopulmonar, un
torneig de Pro Evolution Soccer, una quedada per jugar
a la Play Station 3 o el punt de salut per la Festa Major
de Sant Martirià. El cinema durant tres diumenges a la
tarda a l’espai jove Cal Drac era una altra alternativa
gratuïta d’oci. Pla-B és la programació d’activitats
dirigides als i les joves, impulsada per l’Ajuntament
de Banyoles amb la participació de diferents entitats
juvenils de la ciutat i del Pla de l’Estany.

L’Ajuntament de Banyoles concedeix la
segona edició de les beques pel transport
pels estudiants de Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles ha ofert per segon any

consecutiu una ajuda pel transport dels estudiants de
Banyoles que han de desplaçar-se a estudiar fora de la
capital del Pla de l’Estany. La iniciativa té la voluntat
de donar suport als joves estudiants de la ciutat en
un moment on més que mai cal una bona formació.
L’Ajuntament hi destina uns 4.000 euros i compta amb
la col·laboració de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat
(ATM) de l’àrea de Girona i de l’empresa TEISA.
Amb l’objectiu d’ajudar a la gent jove, però també
de potenciar el transport públic, el consistori banyolí
ha facilitat gratuïtament 20 targetes 10/30 de l’ATM
de l’àrea de Girona pels alumnes que es desplacen
a Girona. Per altra banda, l’Ajuntament ha lliurat 7
targetes universitat de la TEISA carregada amb 8
viatges pels estudiants que es desplacen a Barcelona
o Bellaterra. Per als 3 estudiants que es dirigeixen a
Olot la beca ha inclòs un abonament de 10 viatges.

Hisenda
L’Ajuntament de Banyoles aprova un pressupost de 17,3 milions d’euros per al 2012

Com a novetat es bonificarà el 50% en les tarifes
d’obertura de comerços, establiments i altres activitats per fomentar el comerç i l’ocupació del municipi.

L’Ajuntament de Banyoles i el Consell
Comarcal del Pla de l’Estany firmen un
conveni per a la prestació de serveis d’interès comú

L’Ajuntament redueix la pressió fiscal real

L’objectiu és generar economia d’escala i maximitzar
els recursos humans de les dues institucions tenint
en compte la situació econòmica actual. D’aquesta
manera, el personal de l’Ajuntament desenvoluparà
serveis professionals per al Consell Comarcal del Pla
de l’Estany tot realitzant tasques d’elaboració d’estudis tècnics i gestió de la comptabilitat energètica,
assignades a l’Agència comarcal de l’energia. A més, el
personal de l’Ajuntament de Banyoles desenvoluparà
serveis professionals per al Consell Comarcal realitzant
les tasques de cartografia i depuració cadastral, pel
manteniment de les dades del cadastre dels ajuntaments de la comarca a través del Consell Comarcal.

El ple ordinari de l’octubre de l’Ajuntament de Banyoles
va aprovar les ordenances fiscals del 2012. L’increment
mitjà ponderat és del 2,51%, per sota de l’IPC català
previst. També, es congelen l’impost de vehicles i
l’impost de construcció. Així doncs, les ordenances
fiscals del 2012 preveuen una reducció de la pressió
fiscal real del 0,69%. L’objectiu és millorar les finances

Per altra banda, el personal del Consell Comarcal
prestarà els seus serveis a l’Ajuntament de Banyoles
en referència a les tasques de control d’execució,
econòmic i de coordinació de seguretat i salut de les
obres municipals i el suport de la resta de tasques
pròpies de l’aparellador municipal.

Totes les àrees s’estrenyen el cinturó. Tanmateix, es
mantenen les partides de Benestar social i Promoció
econòmica per fer front a la situació de crisi actual.

Increment de la pressió fiscal real acumulada per mandats
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La despesa corrent disminueix un 3,4% del pressupost
ordinari. Cal destacar que en quatre anys s’ha reduït la
despesa corrent en un 23%. Per altra banda, el capítol
d’amortitzacions, amb 1,8 milions d’euros, s’incrementa
en gairebé un 10%. Així doncs, tenint en compte que
el recurs de crèdit serà de 550.000 euros, el deute
viu de l’Ajuntament continuarà baixant i se situarà
per sota del 80%.

1992

Desembre del 2011

El ple ordinari de l’octubre de l’Ajuntament de Banyoles
va aprovar un pressupost de 17,3 milions d’euros per al
2012. Es tracta d’un pressupost lleugerament inferior
al del 2011 i amb una previsió d’estalvi net de 34.000
euros. El pressupost ordinari és de 15,3 milions d’euros
i les inversions de 2 milions d’euros, 300.000 euros
menys que aquest 2011.

municipals amb una bona gestió de la despesa i no
afectar la butxaca les famílies de Banyoles.

Grups municipals

Desembre del 2011

Banyoles en positiu
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En aquest primer mig any des de les passades eleccions municipals el govern de Banyoles està aplicant el nostre lema de
campanya: Banyoles en positiu. Amb aquest objectiu s’estan
aplicant les primeres actuacions i al mateix temps arriben les
primeres bones notícies.

urbans, són algunes de les últimes actuacions del govern
banyolí. Però, en una conjuntura de crisi econòmica, també
s’ha potenciat la reducció de la despesa de l’Ajuntament, i les
polítiques socials i d’ocupació. I sempre tenint ben present el
programa electoral amb el qual Convergència i Unió ens vam
presentar a les eleccions municipals.

La reforma de la Caseta de Fusta, el nou parc Pompeu Fabra (al costat de l’espai jove Cal Drac), la nova parada d’autobusos de l’Hort de les Monges, la Copa d’Europa Prèmium
de Triatló, la rotonda de l’avinguda de la Farga, la segona
fase de remodelació del Museu Arqueològic, els nous horts

Estem construint una Banyoles en positiu. Una Banyoles millor. Per aquest motiu ens va alegrar que un estudi científic
recent de la Universitat d’Oviedo situés Banyoles com la setena ciutat amb més qualitat de vida de l’Estat espanyol i la
primera de Catalunya.

El sota Monestir, una segona oportunitat

temps hem de ser capaços d’entendre el valor d’aquest àmbit, l’únic que ens queda a la ciutat per la seva dimensió i
qualitat. Cal saber integrar-lo a la ciutat de Banyoles d’una
forma correcte, atenent a les directrius del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme i del propi Pla Director Urbanístic, però al
mateix temps essent conscients que tenim una oportunitat
única per reequilibrar la ciutat urbanísticament. Si finalment per aconseguir-ho necessitem del conjunt del territori
municipal, hem de ser capaços de trobar aquests mecanismes de compensació per fer prevaler els valors que el sota
Monestir representa.

Fa pocs dies s’ha obert el procés participatiu per tal de concretar quins criteris han de prevaler a l’hora de tractar urbanísticament l’anomenada àrea de sota Monestir. Aquesta àrea
afecta uns 250.000m2 i, com tots sabem, ha quedat estancada
durant els darrers 30 anys malgrat que el Pla General donava
eines pel seu desenvolupament. La complexitat dels múltiples
petits propietaris, i les propostes poc adaptades a la realitat
actual, han fet fracassar qualsevol intent per ordenar la zona.
Podem coincidir en que aquest és un bon moment per debatre les idees, lluny de la pressió dels mercats. Al mateix

Redistribució de la riquesa
Recentment s’han aprovat les ordenances fiscals i el pressupost
públic municipal de l’any 2012 per part de l’equip de govern
(CIU + 1). Des de la CUP creiem que qüestions importants com
aquesta s’han d’exposar amb temps i buscar aportacions a
partir de les eines de què ja disposa l’Ajuntament (Consell
econòmic). Tot plegat amb l’objectiu de reforçar les accions
que s’emprenguin en un moment difícil com l’actual. Perquè
ells ja feien els seus números amb l’AIGUA DE TOTS.
Nosaltres apostem per uns impostos i taxes més progressius
o bonificats, que vagin cap a la redistribució i socialització
de la riquesa. També defensem que s’expliqui com s’utilitzen
aquest ingressos realitzant una audiència pública amb els
veïns i veïnes.

L'Estany, els recs, les hortes… La identitat i el
patrimoni de Banyoles
Fa molt poc, la ciutadania s'ha resignat a pagar part del
deute de l'Ajuntament en el rebut d'aigua del seu propi Estany, pel qual va lluitar durant segles i que va adquirir amb
el seus diners.
Ara s'inicia el procés d'ordenació de la zona de sota-monestir,
i la proposta inicial de l'Equip de Govern és eliminar gran part
de les hortes, que durant mil dos-cents anys han existit gràcies
a l'aigua de l'Estany, al treball dels banyolins i banyolines i

Des de la CUP volem treballar per una economia social i
cooperativa, que fomenti els valors de solidaritat i cohesió
social i que posi per damunt de tot les persones i les seves
necessitats. Cal doncs divulgar i incentivar aquest model a
través de jornades formatives per tal de donar-lo a conèixer
entre els ciutadans.
El 2012 serà l’any internacional de les cooperatives, estaria
bé que des de Banyoles hi participéssim amb l'organització
d’algun acte per plantejar alternatives al model econòmic que
ens ha dut a la crisi actual.
Ens trobareu cada dilluns de 6 a 8 del vespre a l’Ajuntament.
a/e: spazos@ajbanyoles.cat
www.banyoles.cup.cat

a la creativitat i l'esforç de cinquanta generacions. Se'ns
diu que hi haurà carrers funcionals, casetes molt boniques i
alguns equipaments. I on són els estudis històrics, sociològics,
paisatgístics, arquitectònics i econòmics que demostrin que
la ciutat hi sortirà guanyant i no perdent? El Pla Director
afirma que les hortes tenen un valor patrimonial...valdrà més
Banyoles posant-hi asfalt a sobre? Pensem-hi…
Aprofitem per desitjar-vos unes bones festes!
http://www.iniciativa.cat/plaestany

Ensenyament
Segona edició del projecte Eduquem en
família
El dijous 17 de novembre les AMPA dels centres escolars de Banyoles, amb el suport de l’Ajuntament de
Banyoles, van encetar la segona edició del projecte
Eduquem en família. En aquesta ocasió van escoltar i
dialogar amb Ramon Casals, professional de l’educació
amb una àmplia experiència, que va parlar sobre “Com
prevenir el fracàs escolar des de casa”. Aquesta és la
primera activitat del curs 2011-2012 i s’han programat
tres xerrades més amb l’objectiu d’oferir als pares i
mares formació per a l’educació.

Desembre del 2011

La nova escola de Banyoles aviat tindrà
una ubicació provisional
L'augment sostingut de grups escolars al municipi,
l'augment del padró pels dos propers anys i un estudi
sobre la realitat escolar encarregat per l'Ajuntament de

Banyoles, han provocat que la Generalitat de Catalunya
tingui previst posar en funcionament una nova escola
a Banyoles de cara al proper curs escolar.
L'Ajuntament de Banyoles i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya estan treballant
per tal de poder anunciar ben aviat la seva ubicació
provisional.

En funcionament les activitats del Pla
Educatiu d'Entorn del curs 11-12
Dins el Pla Educatiu d'Entorn Banyoles-Porqueres ja s'han
iniciat els tallers de suport a l'estudi, el projecte Rossinyol,
el projecte d'Intervenció Socioeducativa Canaleta-Can
Puig i que des del darrer cap de setmana de novembre
s'ha establert un nou horari pels Patis oberts a l'institut
Josep Brugulat, que serà de 3 a 6 de la tarda els dissabtes,
diumenges i festius fins al final d'any.
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Un any més, i ja en són 5, continua el projecte Rossinyol

Barris
El carrer Barcelona, propera actuació
El Pla de rehabilitació integral del barri de la Farga
encara una nova fase del seu procés amb el projecte
d’arranjament d’un tram del carrer Barcelona, entre
el carrer Girona i el carrer Paper. El 21 de novembre
es va aprovar definitivament el projecte. Una de les
peticions dels veïns del barri és mantenir el nombre
d’aparcaments de que disposa el carrer en l’actualitat,
per facilitar la mobilitat i l’accessibilitat als comerços.
La nova ordenació en preveu la seva preservació, i amb
la senyalització adequada es calcula que se’n podran
assolir entre dos i tres més. Un altre dels beneficis

de la intervenció és l’adequació de la vorera situada
davant del Centre Cívic Banyoles que quedarà ampliada
des de la cruïlla amb el carrer Girona facilitant el pas
d’entrada i sortida, així com l’accessibilitat òptima en
els casos de mobilitat reduïda.

Avancen les obres de la plaça de la Pau
Les obres del projecte d’ordenació i enjardinament de
la plaça de la Pau encaren el tram final durant aquest
mes de desembre. Aquest obra forma part del Pla de
rehabilitació integral del barri de la Farga finançat
pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la

Les obres de la plaça de la Pau, al bell mig del barri de la Farga

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Banyoles.
Les obres contemplen una intervenció sobre una
superfície de 4.719 metres quadrats. L’ús general de
la plaça de la Pau oferirà diversos espais diferenciats,
entre els que destaquen, una zona d’estada, dues
zones infantils, una zona d’activitats polivalents i
zona d’aparcament marcat. Aquests espais estaran
dotats de jocs infantils diferenciats per grups d’edats,
de 3 a 7 i de 7 a 12 anys, bancs en les diverses zones
i daus de formigó com a seients pensats per a espai
per la gent gran, zona de pícnic, i dunes arbrades que
segmentin l’espai interior i el perímetre de la plaça.

Cultura
Desembre del 2011

estructurals. En un primer moment el projecte
integral, que és obra dels arquitectes banyolins
Jeroni Moner, Marc Riera i Josep Callís, es va valorar
en 5 milions d’euros però durant l’execució s’està
comprovant que la quantitat serà bastant menor.
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El 3r Congrés Internacional d’Arqueologia
Experimental, a Banyoles

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el regidor de Cultura,
Jordi Bosch Batlle, visitant la segona fase de remodelació
del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles

Inauguren la segona fase de remodelació del
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles
És la tercera fase planificada però la segona fase de
remodelació d’un projecte global que permetrà tenir
un nou Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.
Enguany l’Ajuntament de Banyoles, a través del
Ministeri de Cultura, ha aportat uns 235.000 euros.
Aquesta segona fase de remodelació ha consistit en
una nova entrada del Museu, una escala de cargol i
un ascensor d’accés a les oficines tècniques i administratives, una sala de consultes i d’investigadors,
i una biblioteca. A més, s’ha equipat amb mobiliari
gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona.
En un futur l’escala construïda serà una de les dues
sortides d’emergència del Museu.
Durant 3 anys seguits, incloent la següent fase
que començarà els propers dies, el Ministeri de
Cultura hi ha aportat 235.000 euros. I és que ja
està licitada la propera fase que durant els propers
mesos millorarà els magatzems i d’altres aspectes

El 17, 18 i 19 d’octubre de 2011 es va celebrar a l’Auditori
de l’Ateneu el 3r Congrés Internacional d’Arquelogia
Experimental, organitzat per l’Associació Espanyola
d’Arqueologia Experimental– Experimenta, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Banyoles. Es tracta
d’un esdeveniment de gran importància per a tots
els arqueòlegs interessats en conèixer metodologies
experimentals, per tal de contrastar hipòtesis sobre
diversos aspectes del passat.
La celebració d’aquest Congrés Internacional a Banyoles es pot considerar com un premi als esforços
de difusió dels mètodes experimentals en arqueologia que s’han realitzat al parc neolític de la Draga
durant els dos darrers decennis. En aquest sentit,
cal destacar que, durant el Congrés, es va presentar
la tercera monografia del parc neolític de la Draga.
A més, precisament les troballes dels objectes de
fusta del parc neolític van ser les protagonistes de
l’exposició inèdita que es va preparar per a l’ocasió.
Es van poder veure per primera vegada peces de
fusta agrícoles, com ara falç o pals cavadors, armes
per la cacera i projectils, atuells d’ús domèstic com
ara olles o remenadors.

S’inaugura l’exposició “Aliens! La invasió
de les espècies exòtiques” al Museu Darder
– Espai d’interpretació de l’Estany
Els humans estem modificant la natura i l’entorn. Si
a aquest fet hi sumem les bioinvasions podem entreveure que les espècies autòctones poden resultar
afectades molt negativament. “Aliens! La invasió de
les espècies exòtiques” és una exposició que analitza
les espècies exòtiques en general i la seva presència

L’Ateneu de Banyoles acull artistes de la
talla de Loyko, Jabier Muguruza i Mazoni

Desembre del 2011

Un dels comissaris de l'exposició, Miquel Campos, i el regidor de
Cultura, Jordi Bosch Batlle, a l’exposició “Aliens! La invasió de
les espècies exòtiques”
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a l’Estat espanyol i a Catalunya. Evidentment l’Estany
de Banyoles també té un espai important. I més tenint
en compte que s’està aplicant el projecte Estany (20102013), del programa LIFE+NATURA, que té l’objectiu
de recuperar espècies autòctones que actualment es
troben en perill de desaparèixer de l’Estany.
L’exposició és al Museu Darder – Espai d’interpretació
de l’Estany i és oberta al públic de forma gratuïta els
dissabtes de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i de 4 a 2/4 de 7 i els diumenges de 2/4 d’11 a 2. Està produïda per l’Ajuntament
de Banyoles i el Consorci de l’Estany, i els comissaris
de l’exposició són Miquel Campos i Georgina Gratacós.

De setembre a desembre han preparat més de quaranta
activitats amb característiques molt diferenciades entre si, tant en els apartats d’exhibició, amb l’Auditori i
el Bar, com en el de formació. En aquest últim apartat,
s’han iniciat els cursos de l’Escola Municipal de Música
de Banyoles, amb més de 280 alumnes, i del Taller de
Música de Banyoles, amb un centenar alumnes. Pel
que fa a la programació de l’Auditori de l’Ateneu, han
passat pel seu escenari Jabier Muguruza, Els Berros
de la Cort, Mazoni, Loyko o el Trio Mozart de Deloitte,
conjunt resident a l’Auditori de l’Ateneu el 2011.

Yllana i Pocapuc Teatre han actuat aquesta
tardor al Teatre Municipal
Des d’aquest setembre i fins el desembre s’han programat 10 espectacles de teatre, dansa i música al Teatre
Municipal de Banyoles. D’aquest total, 3 espectacles
són de teatre familiar, 4 de teatre professional, 2 de
teatre independent i un de dansa tradicional. Del total
de les obres també, com sempre, n’hi ha de banyolines,
com ara “Dallas” de la companyia Pocapuc Teatre,
que van representar l’obra per la Festa Major de Sant
Martirià. De teatre professional tampoc n’ha faltat, amb
“Tennessee”, “Sensormen”, el nou espectacle de la
companyia Yllana, “La presa”, de Conor McPherson,
i “No som res”, de Xuriguera i Faixedas.

Festes
La Festa Major de Banyoles- Sant Martirià 2011
inclou una programació variada i de qualitat
Enguany la Festa Major es va celebrar els dies 20, 21,
22, 23 i 24 d’octubre del 2011. Durant el cap de setmana central de la Festa les activitats eren variades.
Teatre amb l’obra "Dallas" de la companyia Pocapuc
Teatre, música gospel amb The New Gospel X-perience,

música clàssica, cercavila de gegants i capgrosssos,
l’ofici solemne, exposicions, els correfocs, la jornada
de Sant Martirià al CNB o el campionat de petanca
eren alguns dels protagonistes.
Tampoc no van faltar a la Festa Major de Sant Martirià
2011 les tradicionals atraccions de les fires, el 34è fes-

La presentació de la Festa Major 2011 amb la presència de l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, el regidor de Festes, Jordi Bosch Batlle,
el vicepresident del Foment, Joan Parnau, el vicepresident de l’Agrupació d’entitats culturals de Banyoles, Adrià Dilmé, i de l’autor del
cartell de la Festa, Amadeu Fabra.

tival d’aeromodelisme, els concerts de Barraques amb
grups com ara El último ke zierre, 5 elements, Cesk
Freixas, Kitsch o l’Orquestra Sant Martirià. Evidentment
les sardanes i la música per a cobla també eren les
protagonistes gràcies a la programació del Foment.
Com a novetat el Motor Club Parc del Pla de l’Estany va
organitzar la primer edició de la Cursa de resistència.

Joan Parnau, pregoner de la Festa Major
Joan Parnau té un llarg bagatge en el foment de l’associacionisme cultural. Va ser president del Foment de
la Sardana des del 1984 fins el 2010, i actualment és
vicepresident de l’entitat. Des de l’any 1970 ha estat
vinculat en el món associatiu de la sardana, i també ha
estat membre de la junta del Cercle de Catòlics, i president i membre de la junta del Club Rotary de Banyoles.

Banyoles commemora la Diada Nacional

Desembre del 2011

L’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del
Pla de l’Estany van organitzar novament un acte
institucional de commemoració de la Diada Nacional.
Aquest 11 de setembre va consistir en una ofrena floral
davant de l’escultura "Catalan Power", de l’escultor
valencià Andreu Alfaro, la cantada dels Segadors amb
la participació de la coral del Casal de la Gent Gran de
Banyoles i l’actuació l’Esbart Dansaire Fontcoberta.
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Parnau durant el pregó del 16 d’octubre va detallar les
seves vivències en la seva participació dins del món
associatiu, que treballa per fomentar i impulsar les
activitats culturals i festives a Banyoles. En un Teatre
Municipal ple, Parnau va destacar que “he passat 40
anys vinculat al món de les sardanes i aquesta ha
estat la meva contribució a la ciutat de Banyoles”.

Amb la XII Festa de la diversitat torna el
passeig pel món sense sortir de Banyoles
La Festa de la diversitat, que se celebra al barri de la
Farga, és una molt bona representació de les diferents
cultures que conviuen a Banyoles. Aquest any l’Associació de Veïns de la Farga va programar la Festa
de la diversitat el dia 4 de setembre i va incloure un
dinar popular, l’apadrinament de la Fira per part de la
vocalia del Pla de l’Estany de l’Associació de Donants
de Sang, Mariachis amb Mexico Lindo, Enriquet El
Pallaso, jazz de Nova Orleans amb el conjunt Lazy
Chickens, danses tradicionals catalanes amb l’Esbart
Dansaire Fontcoberta o dansa del ventre amb Hara.
L’Associació de veïns de la Farga va ser premiada a
la segona edició dels premis Banyolí de l’Any com a
Millor iniciativa social.

El pregoner Joan Parnau amb l'alcalde de Banyoles,
Miquel Noguer. Foto: Pere Duran

Promoció econòmica i turisme
Banyoles potencia i consolida el seu centre
comercial a cel obert

Banyoles activa locals, un programa pioner
per fomentar nous comerços

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, el director del
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya,
Josep Maria Recasens, i el president de l’associació
Unió de Comerciants del Barri Vell, Joan Frigola, han
signat el conveni de col·laboració de l’any 2011 per a
la consolidació del centre comercial a cel obert de Banyoles. Així doncs, el consistori banyolí i la Generalitat
donen suport a la Unió de Comerciants del Barri Vell per
les seves campanyes comercials com ara la de Nadal,
primavera, estiu i tardor, la pedalada del Barri Vell,
el concurs de fotografies i la campanya de rebaixes.

El programa Banyoles activa locals neix amb l’objectiu
de captar emprenedors en els sectors comercials i
de restauració, per a generar activitat econòmica i
ocupació. El programa compta amb la col·laboració de
la Diputació de Girona i s’ha desenvolupat a partir de
les conclusions del Pla estratègic comercial 2011-2014.
En els treballs del Pla estratègic es van identificar
fins a 66 locals tancats en l’àrea central de Banyoles.
Els locals han estat inventariats per l’Ajuntament
de Banyoles i es divulgaran en col·laboració amb
la propietat i els agents immobiliaris al web www.
banyolesactivalocals.cat

El conveni també inclou activitats culturals i turístiques, en les que la Unió de Comerciants del Barri
Vell col·labora com ara la fira Aloja, la fira de Nadal
o la Festa Major. En el marc d’aquest conveni la Generalitat aportarà 11.500 euros i l’Ajuntament 11.000
euros. Fa 12 anys que se signa aquest conveni i està
previst renovar-lo el 2012.

La campanya “Comprant + a Banyoles més
hi guanyes” regala uns 200.000 euros en
vals de descompte
És una iniciativa que va sorgir dels mateixos comerciants de Banyoles i de l’associació de comerciants
de la Vila Olímpica, amb el suport de l’Ajuntament de

Desembre del 2011

Roda de premsa de presentació de la campanya “Comprant + a Banyoles més hi guanyes”
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Banyoles. Des del 17 d’octubre i fins el 17 de desembre
del 2011, fent les compres als 70 comerços que formaven
part de la campanya “Banyoles + i més”, es rebien uns
€Menuts en funció de l‘import de la compra, que es
poden bescanviar alhora per altres objectes o serveis.
Durant aquest dos mesos els comerços de Banyoles
adherits han regalat més de 200.000 euros per tal de
gastar amb el què es desitgi. El €Menuts de Banyoles
és el nom de la nova moneda banyolina, presentada
en dos bitllets-vals diferents per valor d’1 i 5 euros.
Hi havia dos tipus d’establiments: el blau i el lila. Als
establiments blaus regalaven o descomptaven 1€Menuts per cada 5 euros de compra i als establiments
liles regalaven o descomptaven 1€Menuts per cada
10 euros de compra.

Quatre restaurants de Banyoles participen
a la 6a edició de les Jornades Gastronòmiques de la Carbassa i l’All
La Fira de l’All de Cornellà del Terri i la Fira de la
Carbassa d’Esponellà es van celebrar el primer cap
de setmana d’octubre. Cal destacar que enguany a
la 6a edició de les Jornades Gastronòmiques de la
Carbassa i l’All hi van participar 17 restaurants del Pla
de l’Estany, 4 dels quals de Banyoles. Els restaurants
banyolins eren el Vora Estany, Ca l’Arpa, La Cisterna,
i la Fonda La Paz.

Els cavalls són uns dels protagonistes de la Fira de Sant Martirià

La Fira de Sant Martirià creix en la seva
33a edició, però queda una mica deslluïda
per la pluja
La 33a edició de la Fira de Sant Martirià, a Banyoles,
es va celebrar els dies 18, 19 i 20 de novembre del
2011. És una fira perfecte pels amants del cavall i pels
amants dels animals autòctons catalans. I és que la
Mostra de races autòctones catalanes amb uns 400
animals és perfecte per ensenyar als nens i nenes. Així
doncs, un any més, les escoles podien visitar aquesta
mostra de races autòctones i estava obert també a
les escoles de fora del Pla de l’Estany. Hi van passar
més de 1.000 nens i nenes.
El cap de setmana era ple d’activitats amb concursos
morfològics, la participació d’alumnes d’hípiques de
la comarca, tast de productes catalans, la medalla
del “Burro d’or” de l’associació Foment de la raça
asinina catalana, 120 parades al Mercat d’artesania o
la Fira del dibuix i la pintura. A més, per qui volgués
hi havia el bar-restaurant de la Fira. La fira multisectorial i comercial Firestany dins del pavelló de la
Draga era un dels atractius i enguany va arribar als
60 expositors. Tanmateix, la pluja del dissabte a la
tarda i el diumenge a la tarda van deslluir la Fira i va
provocar una disminució de visitants respecte de les
edicions anteriors.

Desembre del 2011

La Fira Aloja atrau molts visitants
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Banyoles aposta per la Fira Aloja i en
aquesta tercera edició dura un dia més
El 7, 8 i 9 d’octubre del 2011 es va celebrar la tercera
edició de la Fira medieval fantàstica de BanyolesAloja. Tot i la seva joventut és una fira totalment
consolidada gràcies a l’alta afluència de visitants. Tot
i que el pressupost ha disminuït aquest any, la Fira
va passar de dos a tres dies. A més, es va ampliar el
concorregut Mercat medieval fins al carrer Major i es
van assolir les 90 parades. El dissabte els comerços
podien obrir fins a les 12 de la nit, i per als amants de
la gastronomia alguns restaurants de Banyoles van
cuinar menús medievals.
Durant el cap de setmana les activitats eren variades.
La demostració de vol de falconeria, la representació
de l’entrada de l’Abat de Banyoles, el torneig d’herois
fantàstics, l’escola de cavalleria per als més petits,
visites guiades, ambientacions o el tir a l’orc, eren
algunes de les activitats programades. La majoria dels
espectacles eren obra de la companyia banyolina Alma
Cubrae. La Fira està organitzada per l’Ajuntament de
Banyoles, Alquimia Medieval i Alma Cubrae.

Encenen els llums de Nadal a Banyoles
Un any més el primer divendres de desembre l’Ajuntament de Banyoles va encendre els llums de Nadal que
guarneixen els carrers i places durant aquestes dates
nadalenques. Enguany l’Ajuntament ha mantingut els
carrers i places il·luminats. S’han guarnit diferents
espais del centre de la ciutat com ara el carrer Major,
la plaça de les Rodes, la plaça Major o la plaça de la
Font. Tanmateix, es continuen decorant zones més
allunyades del centre de la ciutat com ara la plaça
Catalunya a la Vila Olímpica, la plaça Sant Pere o la
plaça Vilarrubias a la Farga. Aquest any també s’ha
continuat amb la mateixa línia i s’ha guarnit la plaça
Canigó al barri de Mas Palau i la plaça Pere Plantés i
Badosa al barri de Can Puig. Sempre seguint el criteri
de l’estalvi energètic, utilitzant únicament llums LED
en tots els llums de Nadal de l’Ajuntament de Banyoles.

L’Ajuntament de Banyoles potencia la IV
Fira de Nadal i Mostra d’oficis artesans
L’esperit nadalenc en aquestes dates és present
arreu i per aquest motiu l’Ajuntament de Banyoles
va tornar a organitzar la IV Fira de Nadal i Mostra
d’oficis artesans els dies 10 i 11 de desembre a la
plaça Major. S’hi podien veure demostracions d’oficis
tradicionals com ara marroquiner, llauner, forjador,
armurer, sarronaire o picapedrer. Les diferents demostracions d’oficis s’ubicaven al centre de la plaça
Major i estaven envoltades de les diferents parades
d’artesania, alimentació i objectes de decoració nadalenca. Les ambientacions de Nadal anaven a càrrec
d’Alma Cubrae i el Grup Gastronòmic va cuinar el seu
deliciós brou de Nadal a la plaça.

Els llums de Nadal del carrer Àngel Guimerà

Esports

Desembre del 2011

La Unió Internacional de Triatló (ITU)
confirma Banyoles com a seu de la Copa
del Món 2012
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La ITU ha fet públic el calendari de proves per l’any
2012. Coincidint amb l’any dels Jocs Olímpics de Londres es celebraran 9 Copes del Món repartides en 4
continents. La principal novetat és la incorporació de
Banyoles al calendari de Copes del Món 2012, gràcies,
en gran part a l’èxit organitzatiu i d’assistència de
la Copa d’Europa de Triatló celebrada el 30 de juliol
d’aquest any. La ITU ha escollit la capital del Pla de
l’Estany com a amfitriona d’una de les Copes del Món
prèvia als Jocs Olímpics, el proper 17 de juny de 2012.
L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha manifestat la
seva satisfacció per la notícia. Per Noguer, “després
de l’èxit de la Copa d’Europa, es premia Banyoles.
L’elecció com a seu significa un reconeixement a tota
l’organització i els voluntaris”. A més, l’alcalde de
Banyoles, Miquel Noguer, ha destacat que “tornarà a
posar Banyoles com a punt de referència de l’esport
amb una nova prova internacional, que servirà per
promocionar Banyoles, però també Catalunya, al món.
Com en les anteriors proves s’aconseguirà la promoció
turística i econòmica de Banyoles”.
Calendari de les Copes del Món de Triatló ITU 2012:
24-25 de març: Mooloolaba, Austràlia
22 d’abril: Ishigaki, Japó
6-7 de maig: Huatulco, Mèxic
17 de juny: Banyoles
1 de juliol: Guatape, Colòmbia
8 de juliol: Edmonton, Canadà
15 de juliol: Tiszaujvaros, Hongria
22 de setembre: Tongyeong, Corea del Sur
7 d’octubre: Cancún, Mèxic

V Marxa popular Ciutat de Banyoles
Es va celebrar el 27 de novembre i hi van participar
uns 200 esportistes. Daniel Martí (C.A. Palafrugell)
va ser el guanyador amb un temps de 31 minuts i 48
segons. La prova era oberta a partir de 12 anys amb
classificacions tant per homes com per dones segons
les categories següents: de 12 a 14 anys, de 15 a 18 anys,
de 19 a 39 anys, de 40 a 49 anys i de 50 o més anys.
La distància del recorregut era de 9 quilòmetres i a
l’arribada hi havia un aperitiu per a tothom. Cal destacar que la Diputació de Girona, Estrella Damm, Frit
Ravich i Mundo Deportivo van col·labora amb la prova.

El regidor d’Esports, Jordi Congost, el director de l’institut Pere
Alsius de Banyoles, Víctor Pérez, i el director de les jornades,
David Martí, a la presentació de les jornades

i les inscripcions es van enfilar fins als 190 apuntats.
La jornada va néixer amb la intenció de ser el punt
de trobada per a centres, professorat, professionals,
representants de les administracions educatives i
esportives, de Catalunya i de l’Estat espanyol, que
estan implicats en la formació de professionals tècnics
d’esports. Durant dos dies van passar per Banyoles
l’exentrenador de FC Barcelona de handbol, Xesco
Espar, el preparador físic del Girona FC, Toni Masferrer,
l’exentrenador del Nàstic de Tarragona, Joan Carles
Oliva, psicòlegs esportius, preparadors físics personals, o membres de l’staff tècnic del Lleida Esportiu.

Campionat de Catalunya Open Hand-bike
a Banyoles
Banyoles va tornar a ser protagonista d’una prova
esportiva rellevant els dies 17 i 18 de setembre amb
el Campionat de Catalunya Open Hand-bike de ciclisme en carretera tant en ruta com en contrarellotge.
Aquesta prova es desenvolupa amb una bicicleta de
tres rodes preparada per a esportistes amb discapacitat
i que s’impulsa amb el moviment dels braços. Hi van
participar uns 30 esportistes, la meitat en la categoria
d’elit i la meitat en la categoria de promoció. La prova
d’elit de ruta era de 40 quilòmetres i la de promoció
de 20 quilòmetres.

Banyoles és l’escenari d’una jornada de
formació de tècnics de futbol que és una
novetat a nivell de Catalunya
La primera jornada de formació de tècnics de futbol
de l’institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles es va
impartir el 25 i 26 de novembre i s’emmarcava dins
del projecte ARCE, en el qual hi participa l’institut banyolí. La jornada és titulava “Aprendre per entrenar”
La presentació del Campionat de Catalunya Open
Hand-bike amb una de les bicicletes

26a edició del Triatló de Banyoles, el més
antic de l’Estat espanyol

Laura Terrades rep un reconeixement pel
seu subcampionat del món de rem sub-23
El 19 d’octubre a la tarda en una sala d’actes de l’Ajuntament de Banyoles plena de gom a gom el consistori
banyolí va organitzar un acte de reconeixement a la
banyolina del Club Natació Banyoles Laura Terrades,
subcampiona del món de rem sub-23 en la modalitat
de doble escull a la prova celebrada a Amsterdam i
fent parella amb la tortosina Verònica García. Terrades
també va firmar al llibre d’honor de la ciutat i va rebre
un quadre acreditant el reconeixement del consistori.

Desembre del 2011

El Triatló de Banyoles, organitzat per l’Ajuntament de
Banyoles, es va disputar el 3 de setembre a partir de
2/4 de 4 de la tarda. La prova, que al mateix temps és
el Campionat de Catalunya, arribava consolidada a la
26a edició i és el triatló més antic de Catalunya i el
més antic que se celebra consecutivament de l’Estat
espanyol. Com sempre van començar nedant 1.500
metres, seguidament van recórrer 40 quilòmetres
en bicicleta pel Pla de l’Estany i van acabar amb 10
quilòmetres a peu al parc de la Draga. Cal destacar
l’augment de participants, ja que s’ha passat del gran
registre de 500 del 2009, a 900 el 2010, i a 1.000
d’aquesta edició del 2011. Rodrigo Torres, del CN Prat,

va aconseguir emportar-se la victòria amb un temps
d’una hora, 58 minuts i 44 segons, i en categoria
femenina la guanyadora va ser Núria Pubill.
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Laura Terrades rep el reconeixement acompanyada de l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer

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

