
Bny
Butlletí municipal

A
g

o
st

 d
el

 2
0

12

Edita:
Ajuntament de Banyoles
Realitza:
Masgrau-Yani, SL
Impressió:
Graficolor Banyoles
Dip. Legal:
GI-477-2008

Amb la col·laboració de la 
Diputació de Girona

16

Bny
Butlletí municipal

Banyoles torna a tenir barca de passeig a 

l’Estany. Creiem que, després de dos anys 

i dos mesos sense, a Banyoles es trobava 

a faltar. És una satisfacció i una il·lusió 

haver-ho aconseguit tot i les dificultats 

del procés. Semblava que faltava alguna 

cosa a l’Estany sense la barca ja que n’hi 

ha des de fa més de 350 anys.

L’Ajuntament no tenia previst comprar 

la barca, ni en tenia la intenció. Davant 

de l’oportunitat, després d’analitzar-ho i 

pensar que davant de la situació actual 

era difícil que ho fes la iniciativa priva-
Miquel Noguer i Planas

Alcalde de Banyoles 

da, i amb el tancament econòmic positiu 

del 2011, l’Ajuntament podia afrontar-ho. 

Vàrem creure que s’havia de fer per di-

namitzar turísticament i econòmicament 

la ciutat i per generar benefici a tota la 

ciutat (comerços, bars, hotels, restau-

rants...).  Ara caldrà continuar treballant 

amb projectes de foment del turisme, 

que és foment econòmic, que és el que 

ens fa falta. 

Benvolguts banyolins i banyolines,



02

A
g

o
st

 d
el

 2
0

12
B

an
yo

le
s 

In
fo

rm
ac

ió

03

Alcaldia

2

Subvencions

Títol Import Departament

Projecte socioeducatiu per a infants i joves en risc 
d'exclusió social  2.800 ¤ Diputació de Girona

Formació d'adults   3.650 ¤ Diputació de Girona

Reforma i ampliació del Museu Arqueològic de Banyoles  16.000 ¤ Diputació de Girona

Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica  3.000 ¤ Diputació de Girona

Activitats del Museu Arqueològic en el marc 
del Programa Indika  70% del cost Diputació de Girona

IV edició dels Premis Banyolí de l'Any   5.000 ¤ Diputació de Girona

Actualització del sistema d'emmagatzemament   2.915 ¤ Diputació de Girona

Fira Medieval i Fantàstica Aloja  3.000 ¤ Diputació de Girona

Fira de Nadal i Mostra d'oficis artesans   3.000 ¤ Diputació de Girona

Firestoc 2012  3.000 ¤ Diputació de Girona

Protecció, vigilància, salvament i socorrisme 
a la Caseta de Fusta  4.000 ¤ DIPSALUT

Fons de cooperació cultural local   18.757 ¤ Diputació de Girona

Neteja i desbrossament de marges de camins 
per a la prevenció d'incendis   1.126 ¤ Diputació de Girona

Copa de la Joventut de rem  5.000 ¤ Diputació de Girona

Copa del Món de Triatló de Banyoles  15.000 ¤ Diputació de Girona

9è Festival de la Veu (a)phònica  23.000 ¤ Diputació de Girona

Gestió i control d'instal·lacions de baix risc per 
a la transmissió de la legionel·losi  2.560 ¤ DIPSALUT

Comprar fons documental per a la Biblioteca   1.953 ¤ Diputació de Girona

La barca Tirona ja navega per l’Estany de 
Banyoles
El dimarts 14 d’agost del 2012 la barca Tirona va 

recórrer per primera vegada d’aquest nou cicle la 

volta a l’Estany. Hi van assistir l’alcalde de Banyoles, 

Miquel Noguer; el director general d’Administració 

Local de la Generalitat, Joan Cañada; el president 

del Consorci de l’Estany i alcalde de Porqueres, 

Salvador Ros; i diferents regidors de l’Ajuntament 

de Banyoles com ara Lluís Costabella, Anna Ribas, 

Jordi Congost, Joana Vilà o Ferriol Masó; entre 

d’altres personalitats. La Tirona recupera el nom 

d’una antiga barca en forma de cigne que navegava 

per l’Estany al final del segle XIX. La Comissió del 

Nomenclàtor va proposar el nom de Tirona i poste-

riorment l’Ajuntament de Banyoles va passar aquest 

nom i tres noms més perquè els alumnes de sisè de 

primària de la ciutat decidissin i també van escollir 

majoritàriament el nom de Tirona.

L’objectiu és recuperar els 40.000 passatgers a l’any 

que portava anteriorment la barca. I és que el mateix 

14 d’agost a la tarda ja van començar els viatges de 

la Tirona per l’Estany, una barca amb una capacitat 

de 80 passatgers i de motor elèctric. El punt de 

sortida i arribada de la barca és l’oficina de turisme 

de Banyoles. Pel que fa a les tradicionals barques de 

rem, pròximament també n’hi haurà 20 a l’Estany. 

 

La barca Tirona és de propietat municipal però 

l’adjudicatària de la concessió administrativa de 4 

anys, prorrogables a 2 més, és l’empresa Naviliera 

Les Goges. La intenció de l’Ajuntament és que no 

costi diners als banyolins i banyolines ja que cada 

bitllet inclourà 70 cèntims per amortitzar la barca. 

És a dir, els usuaris acabaran pagant la barca Tirona 

en un termini d’uns 16 anys. A més, 30 cèntims de 

cada bitllet s’abonaran al consistori com a ús del bé 

comunal de l’Estany. 

Els horaris de la barca seran cada hora de 10 del mati 

a 8 del vespre. El preu normal serà de 7 euros amb 

descomptes especials per a gent gran, nens menors 

de 5 anys, banyolins i banyolines, entre d’altres. 
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Aviat es podrà fer la volta a l'Estany amb un carril només per a bicicletes i vianants

L’Ajuntament de Banyoles firma els con-
venis amb les entitats de la ciutat
Són els convenis amb les entitats culturals, d’ense-

nyament, d’acció social, de promoció econòmica, 

de festes i esportives. L’Ajuntament de Banyoles ha 

demostrat una vegada més el suport a les entitats 

de la ciutat amb uns convenis que els hi aporten uns 

360.000 euros.  L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, 

va agrair “la feina que fan” i va destacar que si no 

fos per les entitats de Banyoles moltes de les activi-

tats que es fan a la ciutat no es podrien programar.  

Representants de les entitats culturals després de signar el 
conveni amb l'Ajuntament

L’Ajuntament aprova posar nom a l’Estadi 
Municipal i els noms dels nous carrers
En el ple va aprovar els nous noms dels carrers de 

Banyoles proposats per la Comissió del Nomenclàtor. 

Aquests nous carrer són la prolongació del carrer de 

Lleida, el carrer del doctor Josep Maria Corominas 

i Planellas, la prolongació del carrer Josep Ponsatí 

i Ponsatí, el carrer Josep Maria Mateu i Tarafa, i el 

carrer d’Odette Amigó i Grau. A més, s’ha creat el 

passatge de Martirià Font i Coll, i el passatge del Rec 

Major, des del carrer Muralla fins al carrer Torras i 

Bages. L’actual passatge del Rec Major canvia el nom 

per passatge Lluís Vilà i Vendrell.

Per altra banda, el ple va aprovar a proposta del Club 

Esportiu Banyoles, d’acord amb la seva assemblea 

ordinària de socis, i posteriorment a proposta de la 

Comissió del Nomenclàtor, que l’Estadi Municipal passi 

a dir-se Estadi Municipal Miquel Coromina i Moretó 

amb motiu del centenari del club.

La Diputació de Girona aprova el projecte 
de millora de la carretera de l’Estany
La Diputació de Girona ha aprovat de forma de-

finitiva aquest projecte de millora. Es tracta del 

tan esperat projecte de modificació del condicio-

nament de la carretera de l’Estany de Banyoles 

i que permetrà fer la volta a l’Estany. Són uns 

2.200 metres, que transcorren per a la vora oest 

de l’Estany, entre Lió i l’església de Santa Maria 

de Porqueres. El projecte inclou la reducció de 

l’amplada de la calçada de 6 a 5 metres en tot el 

recorregut i es construirà, per separat, un vial de 

2,5 metres d’amplada per als vianants i ciclistes, 

que millorarà la seva seguretat.
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L'alcalde, Miquel Noguer, i els regidors Jordi Congost 
i Lluís Costabella a la presentació de Voluntaris x Banyoles

Via pública

L’Ajuntament de Banyoles continua cuidant 
els petits detalls de la via pública
Les últimes actuacions han afectat diferents barris de 

la ciutat. El parc infantil de la plaça dels Til·lers, a Can 

Puig, és usat pels més petits del barri. Així doncs, i per 

la proximitat amb el carrers transitats per vehicles, 

l’Ajuntament ha decidit ampliar la tanca del voltant 

del parc infantil. A tota la mateixa plaça dels Til·lers 

s’hi ha afegit sauló i s’ha compactat tot oferint una 

superfície més anivellada. Per altra banda, l’Ajunta-

ment ha acabat les obres que han reformigonat el 

carrer Escarola, també al barri de Can Puig.

Una altra millora del dia a dia és l’actuació consistent 

en afegir sauló i el seu posterior compactament a 

l’aparcament entre el carrer Sardana i la residència 

la Solana. També, la Brigada Municipal ha arranjat 

la vorera de l’avinguda Països Catalans en el tram 

des del carrer Abat Bonitus fins al carrer Masdevall. 

Una altra actuació és la instal·lació d’una barana per 

ajudar a pujar i baixar les escales del carrer Simó 

Dusay, des del carrer Circumval·lació i fins al carrer 

Puig d’en Colomer.

 

El regidor de Mobilitat i Via pública, Lluís Costabella, 

ha manifestat que “tot i els descens dels pressupost 

continuarem incidint en la millora de la via pública 

com fem insistentment des del 2007; sempre escoltant 

les necessitats dels veïns”.

L’Ajuntament i Cercle de Catòlics de Banyoles i comarca 
firmant els dos convenis històrics

L’Ajuntament aprova posar el nom de Joan 
Fuster a un carrer de la ciutat
El ple de l’Ajuntament de Banyoles ha aprovat 

instar a la Comissió del Nomenclàtor de la ciutat 

a posar el nom de l’escriptor i assagista valencià 

Joan Fuster a una de les noves vies públiques. 

Justament fa 50 anys de la publicació de l’obra 

més significativa de l’escriptor de Sueca, titulada 

“Nosaltres els valencians”.

L’Ajuntament de Banyoles i Cercle de Ca-
tòlics de Banyoles i comarca tanquen un 
acord històric després de 27 anys 
Han firmat els dos convenis per a la regulació de 

l’ús de l’Auditori de l’Ateneu, a Banyoles, i de com-

pensació econòmica en concepte d’indemnització 

substitutòria per una sala de l’Ateneu a la qual 

l’entitat tenia dret. Cercle de Catòlics podrà usar 

gratuïtament un màxim de 15 dies a l’any l’Auditori 

de l’Ateneu i rebrà una compensació econòmica 

a favor del Cercle de Catòlics de 149.576 euros 

en concepte d’indemnització substitutòria d’allò 

pactat a la clàusula quarta de l’escriptura pública 

de compravenda de data 20 de març del 1995.

Voluntaris x Banyoles, un projecte de ciutat 
per agrupar tots els voluntaris
L’Ajuntament de Banyoles ha impulsat un nou projecte 

de ciutat, però transversal i amb la participació de 

les entitats, que sota el nom de Voluntaris x Banyoles 

agruparà totes aquelles persones voluntàries que 

ajuden a fer tot tipus d’activitats a la ciutat. Fins ara 

ja hi havia voluntaris per esdeveniments puntuals, 

però amb Voluntaris x Banyoles es crea una marca 

que aglutina els voluntaris, una base de dades i un 

carnet identificatiu, que donarà dret a descomptes. 

Tots els interessats a apuntar-se ho poden fer al web 

www.voluntarisxbanyoles.cat.
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Noves actuacions a la plaça dels Til·lers, a Can Puig

Talen 60 pins de la ronda Monestir pels 
desperfectes que causaven a la via pública
S’han talat tots els pins de la ronda Monestir, a Ba-

nyoles. Es tractava de 60 arbres amb uns 20 anys 

d’antiguitat i que tenien unes arrels que provocaven 

desperfectes a les voreres i amenaçaven de fer-ho 

també amb els serveis soterrats. Les voreres s’ani-

ran arranjant per fases i posteriorment es plantaran 

arbres més adaptats a la ciutat.

L’Ajuntament gasta 21.500 euros menys 
a l’any en electricitat
L’Ajuntament de Banyoles estalvia en electricitat 

després de retardar l’hora d’encesa i apagada dels 

fanals, encendre la meitat dels llums en zones menys 

freqüentades i apagar línies senceres en espais no 

habitats. Per tant, uns dels objectius és ajustar-los al 

màxim a la llum natural i prescindir d’alguns punts de 

llum en zones on no se’n necessiten tants.

Seguretat ciutadana

La Policia Local de Banyoles renova amb 
austeritat un dels cotxes patrulla
Austeritat. Aquesta és la clara aplicació en la reno-

vació per part de l’Ajuntament de Banyoles d’un dels 

cotxes de patrullatge de la Policia Local. Es tracta 

d’un turisme de la marca Citroën model C3 Picasso 

amb un motor 1.6 HDI de 90 cv. L’Ajuntament l’ha 

comprat per 12.900 euros, i el preu inclou, el vehicle, 

la matriculació i la pintura per adequar el vehicle a la 

feina de policia. El consistori ha triat aquest vehicle 

per la seva bona relació qualitat-preu. A més, es 

tracta d’un vehicle que compleix les normes pel que 

fa a les emissions de CO2 i per tant està considerat 

ecològic. Així doncs, està bonificat i no paga impost 

de matriculació. Aquest nou vehicle en substituirà 

un altre de gairebé 8 anys.
Nou cotxe de la Policia Local de Banyoles 
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La regidora de Comerç, Consum, Turisme, Fires i Promoció 
econòmica, Joana Vilà, provant els codis QR 

Promoció econòmica i turisme

Banyoles té QR, punt d’informació digital 
de la ciutat 

Aquest projecte consisteix en proporcionar informació 

visual i pràctica dels principals elements patrimonials 

de la ciutat i, alhora, ampliar-la a partir de la informació 

continguda en codis QR. Sense el mòbil simplement 

els tòtems proporcionen informació bàsica del lloc on 

ens trobem i d’altres elements propers. Amb el mòbil 

permet ampliar aquesta informació bàsica utilitzant 

un telèfon smartphone i els codis QR que hi ha a cada 

fitxa. Hi ha quatre Punts d’informació digital repartits 

per la ciutat: l’Oficina de turisme, el Museu Darder, 

el Museu Arqueològic, i el monestir de Sant Esteve.

Neix l’associació Banyoles Comerç i 
Turisme 
L’associació Banyoles Comerç i Turisme neix fruit 

de la Taula de comerç i turisme, impulsada per 

l’Ajuntament de Banyoles. L’associació té com a 

objectius representar i gestionar els interessos 

generals i comuns dels associats, empresaris del 

sector comercial i del sector turístic del municipi; 

fomentar el desenvolupament del comerç de proxi-

mitat; i promoure una imatge atractiva del comerç 

i el turisme a Banyoles. L’associació engloba 4 de 

les 5 associacions de comerciants de Banyoles: les 

del Barri Vell, la Vila Olímpica, Sant Pere i la Farga. 

 

Cal Moliner, a la plaça Major de Banyoles, serà la seu 

de l’associació Banyoles Comerç i Turisme, i serà un 

punt d’informació pels comerciants associats i també 

pels associats del sector del turisme. Però, a més, serà 

un punt d’informació turística que complementarà 

l’Oficina de turisme de l’Estany. 

Creativitat i artesania a l’Estany de 
Banyoles
L’Associació d’Artesans Banyolins organitza cada 

diumenge d’estiu la primera Fira de la Ramona, a 

l’Estany de Banyoles. Són creacions úniques expo-

sades en un entorn natural i també únic. Hi partici-

pen un total de 20 creadors i artesans de Banyoles 

i rodalia, i de diferents disciplines i camps de les 

arts. S’hi poden trobar peces de joieria, de sorra, de 

llana, pintura, dibuix, sabons naturals, calçat, moda, 

bijuteria, vitralls... 

Presentació de la nova associació Banyoles Comerç i Turisme, que presideix en Jordi Puig (segon per la dreta)

6
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Comunicació

Banyoles, al programa Vent a Favor 
Vent a Favor consta d’un seguit de vuit capítols per 

promocionar la cultura, el turisme i la gastronomia de 

les comarques gironines. Un dels capítols fa referència 

al Pla de l’Estany i Banyoles. És un reportatge televi-

siu que es va veure a una cinquantena de televisions 

locals catalanes, entre elles TV Girona i Canal Català 

Girona Pla. L’Ajuntament de Banyoles, entre d’altres 

institucions, ha col·laborat en aquest programa que 

ha difós l’Estany i el Barri Vell.

L’Ajuntament aprova crear la seu electrònica 
al banyoles.cat
El ple de l’Ajuntament de Banyoles del 25 de juny del 

2012 va aprovar la creació de la seu electrònica del 

consistori i l’aprovació inicial del seu reglament. Es 

tracta d’un apartat de la pàgina web oficial banyoles.

cat on els ciutadans podran realitzar tràmits elec-

trònics amb l’Ajuntament, tant els que actualment 

ja s’estan desenvolupant com algunes novetats com 

ara les notificacions electròniques o les factures 

electròniques.

Neix Banyoles30, la nova comunitat de 
Banyoles 
Banyoles30 gira al voltant de les coses que passen a 

Banyoles, de les coses per fer i de les coses per veure. 

Amb el número de l’agost es va posar en marxa la nova 

guia d’activitats gratuïta de Banyoles. Banyoles30, 

a més d’oferir una versió impresa de la guia, també 

Edició de primavera del “Banyoles + i més”
El balanç positiu de la primera campanya ha fet plan-

tejar als impulsors fer-ne dues edicions a l’any, una a 

la primavera i l’altra a l’hivern. Per tant, els “menuts” 

van tornar a circular entre una cinquantena de co-

merços de diferents sectors, com ara l’alimentació, la 

roba i el calçat, el parament de la llar, la restauració 

o l’esport i la salut, entre d’altres. 

Banyoles enregistra un vídeo per potenciar 
el turisme familiar amb voluntaris de la 
ciutat
L’Ajuntament de Banyoles està preparant un vídeo 

per potenciar el turisme familiar, i alhora mostrar 

els atractius de Banyoles. Serà un vídeo musical, no 

caldran diàlegs perquè es reforçaran els sentiments i 

les sensacions. Després de l’edició es difondrà a partir 

del Canal Banyoles, canal de vídeos de l’Ajuntament 

de Banyoles, i a les xarxes socials. Es pot accedir al 

Canal Banyoles a partir del www.banyoles.cat.   

Noves actuacions del Banyoles Activa 
Locals, un projecte únic a les comarques 
gironines
Banyoles Activa Locals neix com a resultat del Pla 

estratègic comercial ja que va detectar que hi havia 

un excés de locals tancats a la zona centre de la ciutat 

i era necessari reactivar-hi l’activitat comercial. El 

projecte es divideix en sis fases: inventari de locals 

comercials tancats al centre de la ciutat, la creació 

d’una pàgina web amb la finalitat que sigui un cer-

cador de locals tancats, contacte amb els propietaris 

dels locals tancats i amb els agents de la propietat 

immobiliària, posada en funcionament del web www.

banyolesactivalocals.cat, contacte amb empreses, 

emprenedors dels sectors demandants per la ciuta-

dania, i campanya de promoció i difusió del projecte. 

Banyoles Activa Locals és un projecte de l’Ajuntament 

de Banyoles amb el suport de la Diputació de Girona 

i el Servei d’Ocupació de Catalunya.

L’Ajuntament potencia la unió de l’Estany 
i el Barri Vell amb una nova ruta del Tren 
Pinxo
El cost del viatge és un dels punts que l’Ajuntament de 

Banyoles ha volgut optimitzar ja que tindrà un preu de 

només 3 euros i inclourà el trasllat d’anada i tornada 

de l’Estany al Barri Vell, o al revés, i també l’entrada 

al Museu Darder i el Museu Arqueològic. Pel que fa als 

horaris de sortida de l’Estany seran a les 11 del matí i a 

la 1 del migdia, i a les 4, i a les 7 de la tarda; i els horaris 

de sortida de la plaça Major seran les 11:20, les 13:20, 

les 16:20, i les 19:20. El projecte durarà el juliol, agost i 

setembre, de dijous a diumenge. Per la resta de l’any el 

servei es cobrirà durant els caps de setmana i festius.

La finalitat és que els turistes o usuaris del trenet que 

visiten la ciutat puguin gaudir a un preu molt reduït 

d’una visita als dos museus i, alhora, disposar de 

temps per a poder gaudir d’una passejada, comprar 

en els comerços, o consumir la restauració i altres 

serveis de la ciutat.

El primer número en paper de Banyoles30



08

A
g

o
st

 d
el

 2
0

12
B

an
yo

le
s 

In
fo

rm
ac

ió

09

Joventut

L’Ajuntament crea un espai d’exposicions 
per a joves que s’inicien com a artistes, 
El Mirador de Cal Drac 

No puc exposar a cap espai perquè sóc jove i no tinc 

currículum! Aquesta frase ara ja no es podrà dir a 

Banyoles ja que el consistori banyolí ha creat l’espai 

d’exposicions El Mirador de Cal Drac, en una sala de 

l’espai jove Cal Drac, precisament per tenir un espai 

per als artistes que comencen la seva carrera. Els 

joves de 15 a 35 anys podran exposar il·lustracions, 

fotografies, audiovisuals… La primera exposició es 

titulava “Cabòria 1”, obra del jove l’artista banyolí 

Dídac Lírio. Lírio hi va exposar fotografia, obres 

gràfiques i un vídeo. 

El regidor de Joventut, Jordi Congost, va explicar 

que “tenim un espai perquè els joves de la ciutat de 

manera gratuïta puguin exposar les seves creacions, 

mostrar les seves inquietuds i difondre la seva obra”.

Activitats de l’àrea de Joventut
L’aula d’estudi, ubicada a l’espai jove Cal Drac, és un 

servei que s’ofereix durant èpoques d’exàmens. Els 

joves de la comarca la poden utilitzar per estudiar, 

fer treballs en grup, utilitzar l’ordinador... Aquest any 

2012 ha estat oberta del 28 de maig al 13 de juny, els 

dilluns, dimecres i divendres de 4 de la tarda a 8 del 

vespre, i els dissabtes i diumenges de 6 de la tarda a 

12 de la nit. Han gaudit d’aquest servei, entre setmana 

o durant els cap de setmana, un gran ventall de joves 

dels quatre instituts de la comarca.

Per altra banda, el 25 de juny van començar els 

Cinemes d’Estiu a l’Herba de l’espai jove Cal Drac, 

amb els suport i la constant col·laboració del Comitè 

de Banyolinades. A la primera sessió es va passar la 

pel·lícula “A todo gas 5” amb uns 50 assistents, la 

gran majoria joves d’entre 15 i 25 anys. 

disposa d’un portal en línia, posarà en funcionament 

una aplicació per a dispositius mòbils, i és present a 

les xarxes socials de Facebook i Twitter.

Ràdio Banyoles estrena pàgina de Facebook 
i compte de Twitter
La presència de l’emissora en aquestes xarxes socials 

servirà per complementar el web www.radiobanyoles.

cat, i permetrà a tots aquells que ho desitgin co-

nèixer l’actualitat del Pla de l’Estany d’una manera 

més ràpida, i a través d’altres mitjans com pot ser 

el telèfon mòbil. 

“Els quatre cantons”, menció de qualitat a 
la 12a edició dels Premis Ràdio Associació
El programa de Ràdio Banyoles, conduït per persones 

amb discapacitat intel·lectual, ha estat reconegut al 

costat de programes com ara “No me les puc treure 

del cap”, de TV3 o Catalunya Música. “Els quatre 

cantons” ha estat escollit pel jurat dels Premis Ràdio 

Associació amb una menció de qualitat per “acostar 

a la població en general la realitat diària del centre 

Fundació Estany”. El programa s’emet cada primer 

dilluns de mes a partir de 2/4 de 12 del migdia.

L’artista banyolí Dídac Lírio i el regidor de Joventut, Jordi Congost, inaugurant El Mirador de Cal Drac 

8
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Ensenyament

Volem fer un hort! Una experiència inno-
vadora d’aprenentatge, servei i cooperació 
entre la Balca i el COIET
Des de l’escola bressol municipal la Balca, a Banyoles, 

entre molts altres objectius, situen l’infant en el centre 

del procés d’ensenyament-aprenentatge, i promouen 

d’una forma especial el treball conjunt amb les famílies 

i amb l’entorn. En el moment que a l’escola bressol van 

voler posar en funcionament un hort van tenir clar 

que qui millor els podia assessorar en aquest procés 

eren els nois i professionals del Centre Ocupacional i 

Especial de Treball (COIET), un organisme autònom 

del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

És un projecte en el qual cada 15 dies els usuaris del 

COIET van a la Balca a ensenyar com treballar l’hort a 

una vintena de nens i nenes de la Balca. Anteriorment 

els usuaris del COIET preparen el què ensenyaran als 

nens i nenes de la Balca. Pel que fa als nens i nenes 

de la Balca a part de la descoberta de l’entorn, tre-

ballen uns valors i connecten emocionalment amb 

els usuaris del COIET.

Aquest projecte d’hort el van iniciar ja fa uns dos anys 

i amb aquest temps l’hort pròpiament dit ha deixat 

d’estar en primer pla i ha esdevingut el motiu per 

a treballar tota una altra sèrie d’objectius comuns: 

la socialització, l’empatia, l’acceptació de persones 

diferents, l’autoestima, el respecte i la responsabilitat.

Banyoles oferirà aquest curs el batxillerat 
en arts escèniques i un cicle formatiu de 
grau mitjà en salvament i socorrisme
Banyoles tindrà novetats en els estudis postobli-

gatoris aquests curs 2012-2013. Es podrà cursar a 

la capital del Pla de l’Estany el batxillerat en la via 

d’arts escèniques, de música i dansa, en el marc del 

batxillerat artístic de l’INS Josep Brugulat i el cicle 

formatiu de grau mitjà en salvament i socorrisme a 

l’INS Pere Alsius. 

L’Ajuntament de Banyoles ha posat a disposició de 

l’INS Josep Brugulat la Factoria d’Arts Escèniques per 

poder impulsar la formació pràctica del batxillerat en 

arts escèniques. Aquest batxillerat tindrà matèries 

com història de la música, anàlisi musical, arts escè-

niques, llenguatge musical, entre d’altres. Per altra 

banda, el cicle formatiu de grau mitjà en salvament 

Els usuaris del COIET i els nens i nenes de la Balca a l’hort



10

A
g

o
st

 d
el

 2
0

12
B

an
yo

le
s 

In
fo

rm
ac

ió
i socorrisme capacita per tutelar o dirigir activitats 

aquàtiques, i sobretot per garantir la seguretat de 

les instal·lacions esportives i piscines. Aquest cicle 

formatiu també té la col·laboració de l’Ajuntament de 

Banyoles i altres entitats com el Club Natació Banyoles.

10 línies d'escola pública i les 11 línies 
públiques per a l'ESO de cara al curs 
2012-2013
Pel que fa a P3, es confirma que pel curs 2012-13 són 

necessaris tots els grups escolars de P3 previstos, 10 

a l’escola pública i 1 a la privada. Només quedaran 

algunes vacants en 3 escoles. S’han atès les primeres 

opcions de les famílies gairebé en un 90%. La po-

sada en funcionament de l’Escola Nova s’ha valorat 

com un èxit, ja que ha rebut més de 20 sol·licituds 

en primera opció i la resta han estat sol·licituds de 

segona opció. Per altra banda, en educació secundària 

s’han omplert els 11 grups públics previstos i el grup 

concertat. En aquest cas, s’han atès el 99% de les 

primeres opcions de les famílies.

El Festival FutbolNet arriba a Banyoles
La Fundació FC Barcelona i l’Ajuntament de Banyoles, 

amb el suport de la Diputació de Girona, van orga-

nitzar el Festival FutbolNet a Banyoles. Més de 100 

joves d’entre 8 i 16 anys van participar-hi i van jugar 

als 3 camps de la plaça de les Rodes, aglutinats en 

una dotzena d’equips. FutbolNet és un projecte que 

pretén educar els infants i joves a través del foment 

dels valors positius que es deriven de la pràctica espor-

tiva, concretament del futbol. Durant les 24 setmanes 

del FutbolNet es va incidir en sis valors, marcats com 

a essencials pel desenvolupament personal, que es 

debaten abans, durant i després del joc. Aquest valors 

són: el compromís, el respecte, la tolerància, el treball 

en equip, la responsabilitat i l’esforç.

El projecte d'intervenció socioeducativa de 
Canaleta-Can Puig fa cinc cursos que roda
Aquest curs ha continuat, amb la col·laboració activa 

de l’Ajuntament de Banyoles, la dinamització de la 

Rajoleria i s'han consolidat els grups de treball amb 

infants de 6 a 12 anys, joves de 13 a 16 anys, i joves de 

més de 16 anys. En horari extraescolar s'hi han seguit 

organitzant tallers de suport a l'estudi i activitats 

de lleure educatiu i d'aprenentatge-servei. El grup 

de joves ha seguit editant mensualment el butlletí 

El Rajol, a més d'organitzar el cinefòrum mensual i 

aquest any han participat activament amb la comissió 

d'organització de la festa del barri de Canaleta, que 

es va celebrar el 7 de juliol. Amb l'arribada de l'estiu 

el projecte no s'ha aturat i segueix oferint moltes 

activitats per a joves i infants durant els mesos de 

juliol i agost.

Participants al Festival FutbolNet jugant a la plaça de les Rodes
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Medi ambient

Alliberen 100 exemplars d’anguila d’uns 
50 centímetres de longitud a l’Estany de 
Banyoles
El Consorci de l’Estany i el Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural han alli-

berat aquest juny 100 exemplars d’anguila de longitud 

compresa entre 34 i 74 cm, i de 62 a 1.200 g de pes, 

tots ells destinats a incrementar la població existent a 

l’Estany. La repoblació efectuada constitueix, juntament 

amb altres mesures de gestió, un dels principals eixos 

d’actuació previstos en els plans de gestió aprovats per 

la Comissió Europea que han de garantir la recuperació 

de l’anguila. Així doncs, cal destacar, que després de 

2 anys de treballs de descastament de peixos exòtics 

invasors a l’Estany en el marc del Projecte Estany, s’ha 

preparat per anar potenciant les especies autòctones 

d’aquest espai natural i l’anguila és un clara candidata.

Nou naixement de cigonyes al Pla de 
l’Estany 
Un altre èxit del projecte de reintroducció de cigonyes. 

Aquesta primavera han nascut 3 polls que ja volen 

lliurement després d’abandonar el niu on hi han estat 

els seus primers 2 mesos. Els tres polls són cries de 

la nova parella reproductora formada l’any passat i 

que havia intentat criar sense èxit el 2011. La zona de 

cria de les cigonyes es pot observar seguint la ruta 

de la Puda i les Estunes, i des del passeig Magdalena 

Aulina, al sud de l’Estany. 

Alliberen exemplars de Barb de muntanya 
i Bagra per repoblar a l’Estany 
El Consorci de l’Estany ha alliberat exemplars de 

Barb de muntanya i Bagra a l’Estany de Banyoles en 

el marc del Projecte Estany. El Barb de muntanya 

és una espècie autòctona que s’havia vist afectada 

per l’augment d’espècies exòtiques invasores. S’ha 

previst que durant aquest 2012 s’alliberin un mínim 

de 7.000 exemplars de Barb de muntanya a l’Estany 

de Banyoles, 1.000 a l’estanyol del Vilar, i 500 a la 

bassa de la Draga.  

S’avança la temporada de bany de la Caseta 
de Fusta, a l’Estany de Banyoles
La temporada de bany per aquest 2012 a la zona de 

la Caseta de Fusta va començar el 2 de juny del 2012 

i acabarà aquest 11 de setembre del 2012, ambdós 

dies inclosos. Així doncs, es va avançar la temporada 

de bany. Durant aquest període hi ha el servei de 

salvament i socorrisme de la Creu Roja – Assemblea 

del Pla de l’Estany. El regidor de Medi ambient, Jordi 

Bosch Lleó, va explicar que “esperem que aquesta 

Moment d'alliberament de les anguiles a l'Estany

1
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Sorteig públic dels pisos de lloguer del carrer Orfes 

Habitatge

Sortegen públicament 10 pisos protegits 
de lloguer del carrer Orfes 
Es tracta de 10 habitatges d’un dormitori que es-

taven buits i que es lloguen a un preu de 177 euros 

al mes. Dels 10 habitatges 5 estaven destinats a 

menors de 35 anys i 5 pisos restants eren per famí-

lies monoparentals, persones amb discapacitats o 

dificultats de mobilitat, entre d’altres perfils de règim 

especial. Els interessats no afortunats han entrat en 

una llista d’espera que serà vigent durant 3 anys. 

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va explicar que 

“en pocs dies hem adjudicat 80 pisos de lloguer as-

sequible o protegit a Banyoles”.

Sortegen públicament els pisos protegits 
de lloguer de Cal General
El 22 de juny es va celebrar a la sala d’actes de l’Ajun-

tament de Banyoles el sorteig per a l’adjudicació dels 

pisos de protecció oficial en règim de lloguer de Cal 

General, al barri de la Vila Olímpica, a Banyoles. Con-

cretament, es tractava de 7 habitatges d’un dormitori 

i d‘un habitatge de 2 dormitoris. Els interessats no 

afortunats han entrat en una llista d’espera que serà 

vigent durant 3 anys. El preu del lloguer mensual oscil-

la entre 129 euros i 173 euros.

L’Obra Social “la Caixa” lliura a Banyoles les 
claus de 62 habitatges de lloguer assequible 
El divendres 27 de juliol del 2012 al Teatre Municipal de 

Banyoles es van lliurar les claus als adjudicataris. Van 

assistir a l’acte l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer; la 

sotsdirectora general d’Habitatge Assequible de l’Obra 

Social “la Caixa”, Mireia Ferrer; i la delegada general 

de “la Caixa” a Girona, Maria Alsina. 

Els pisos, d’entre 60 i 75 m2, tenen 2 o 3 habitacions, 

així com plaça d’aparcament vinculada, i estan 

especialment orientats a famílies. El preu de lloguer 

d’aquest pisos, situats al carrer Llibertat a l’altura de la 

ronda Fortià, se situa a partir dels 250 euros mensuals, 

sempre per a rendes inferiors a les establertes en 

el règim d’habitatge de protecció oficial (HPO). Els 

habitatges es van adjudicar per rigorós sorteig un 

cop tancat el període de presentació de sol·licituds. 

Els contractes d’arrendament tindran una validesa de 

5 anys, amb opció de pròrroga.

aposta de l’equip de govern d’avançar les dates de 

la temporada de bany a la Caseta de Fusta al comen-

çament del juny tingui l’acceptació de la gent”. La 

Caseta de Fusta és un espai situat a la zona nord de 

l’Estany i per arribar-hi s’ha de seguir el camí que fa 

la volta a l’Estany.

Alliberen 25 Tortugues d’Estany
Aquests 25 exemplars alliberats a la llacuna dels 

Amaradors, s’afegeixen als 50 exemplars alliberats 

per primer cop el 2011 a les llacunes de Can Morgat. 

Els bons resultats de la reintroducció iniciada l’any 

passat preveuen un èxit d’aquest actuació que ha de 

suposar la recuperació definitiva de l’espècie a l’Estany. 

La Tortuga d’Estany és una tortuga de mida petita, 

de coloració negre amb taques grogues, adaptada a 

viure en ambients aquàtics. Es considera l’espècie de 

tortuga aquàtica pròpia de l’Estany. 

El regidor de Medi ambient, Jordi Bosch Lleó, amb un exemplar 
de Tortuga d’Estany 
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33

4a edició dels premis Banyolí de l'Any

Enguany celebrem la 4a edició dels premis Banyolí de 
l’Any. Uns premis que tenen com a objectiu guardonar 
empreses, persones i entitats de la nostra ciutat que 
s’hagin distingit per la seva tasca al llarg de l’any.

Els premis s’atorgaran en un acte el 28 de setembre 
del 2012 com en cada edició a la Millor Iniciativa 
Empresarial, la Millor Iniciativa Social, a la Trajectòria 

Candidat/ta al Premi Banyolí de l'Any

Banyoles, setembre de 2012

Nom i cognoms del candidat/ta

Motiu pel qual es proposa aquest/ta candidat/ta

Personal i al Banyolí de l’Any. Aquest darrer premi 
serà fruit d’una candidatura popular i entre els 3 més 
proposats, que es consideraran finalistes, els jurats 
dels anteriors premis n’escolliran el guanyador o 
guanyadora.

Per aquest motiu, et demanem que omplis la butlleta 
que hi ha a continuació i la dipositis a les urnes que hi 
haurà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament 
(passeig de la Indústria, 25) o a l’Oficina de Turisme 
de l’Estany (pesquera número 10). També trobareu 
butlletes en els llocs de votació. Les dates per emetre 
el vot són del 5 al 21 de setembre de 2012.

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

L’Ajuntament de Banyoles divideix la zona 
blava d’aparcament de la ciutat en dos 
sectors
El ple ordinari va aprovar novetats a la zona blava 

de Banyoles. Així doncs, es diferencia en dues zones, 

separant la perifèrica, els carrers amb uns índexs 

d’ocupació més baixos i que és més barata. Els carrers 

d’aquesta zona blava perifèrica són: l’avinguda Països 

Catalans (des de carrer Coromina fins al carrer Pare 

Claret), el carrer Pere Alsius (des del carrer pintor 

Pigem fins el passeig Indústria, el carrer Coromina 

(des del carrer Girona fins l’avinguda Països Catalans) 

i el carrer Estricadors (des del carrer Muralla fins al 

Mobilitat

carrer Torras i Bages). Pel cas de la zona blava centre 

la durada màxima d’estacionament continuarà en 

dues hores, però serà de tres hores a la perifèrica. 

La sanció per no tenir el tiquet continua en 30 euros, 

però s’ha inclòs que es pugui anul·lar el mateix dia de 

la infracció pagant 8 euros.

L’Ajuntament aprova eliminar la zona verda 
del front d’Estany
Es tractava de 132 aparcaments, a tocar de l’Es-

tany de Banyoles, de pagament només pels vehi-

cles no registrats al Pla de l’Estany. Una vegada 

eliminada la zona verda, els aparcaments són lliures. 
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Grups municipals

La barca Tirona passeja per l’Estany!

Per Convergència i Unió (CiU) era un objectiu estratègic de 
ciutat, volíem aconseguir tornar a tenir una barca de passeig, 
i també les barques de rem, a l’Estany. I ho hem aconseguit! 
CiU porta més de dos anys treballant per aquest objectiu. 
No ha estat un procés fàcil, ni tenir una barca a l’Estany ni el 
procés del concurs públic per la seva gestió mitjançant una 
concessió administrativa. Des de CiU valorem molt positiva-
ment la tasca de l’equip de govern en referència a la barca.

CiU volíem que la compra de la barca no costés diners als 
banyolins i banyolines. Per aquest motiu tots els usuaris de 
la barca pagaran 70 cèntims en cada tiquet en concepte 
d'amortització de la barca i, per altra banda, 30 cèntims més 
en cada tiquet per a ús del bé comunal de l'Estany. 

Nosaltres creiem que suposarà una promoció turística im-
portant per Banyoles. Alhora ha de ser un revulsiu econòmic, 
juntament amb altres activitats, pel comerç, el turisme, la 
restauració, els bars...

Podem confiar en aquest Govern Municipal? 
Un exemple de mal fer

Fa un any, seixanta famílies van rebre carta de l'Ajuntament 
reclamant el pagament de la taxa d'escombraries dels darrers 
quatre anys. Com que viuen en veïnats sense contenidors, 
algunes van reclamar, primer al propi Ajuntament i, davant 
de la negativa a reconsiderar el tema, al Síndic de Greuges. 
Ara, el Síndic de Greuges ha donat la raó a les famílies recla-
mants, i demana a l'Ajuntament la devolució dels imports i 

interessos de demora, perquè els afectats no reben el ser-
vei en les condicions necessàries. Però l'Alcalde, en el Ple 
Municipal de 30/07, ha afirmat que l'Ajuntament incomplirà 
la recomanació, i ha desqualificat la institució del Síndic de 
Greuges. Seixanta famílies veuran el seus drets trepitjats, o 
hauran d'anar a judici.

Potser és que cal treure diners d'on sigui per pagar els 
“serveis prestats” a regidors trànsfugues?

http://www.iniciativa.cat/plaestany

Bé comú vs propietat privada

Des de la CUP volem denunciar la falta de voluntat de l'equip 
de govern per treballar conjuntament per tal d'alleugerir la 
situació actual al major nombre de ciutadans i ciutadanes 
possible. Existeixen mesures i lleis que podríem utilitzar a favor 
del conjunt de la població i no les aproven perquè podrien 
arribar a perjudicar a algun gran propietari o als interessos 
d'alguna entitat privada. Continuen defensant amb dents i 
ungles la propietat privada per sobre del bé comú. Si els que 

tenen més no estan disposats a perdre res en benefici de 
la societat, no serem nosaltres els que els defensarem. Ja 
tenen molts polítics que ho faran. 

La nostra gent són les que posen el bé comú per sobre dels 
interessos personals. Si alguns volen fer el joc als que han 
promogut l'estafa o s'hi han lucrat, endavant. Nosaltres 
continuarem treballant pels estafats.

Ens trobareu cada dilluns de 6 a 8 del vespre a l’Ajuntament.

a/e. spazos@ajbanyoles.org

Deslleialtats 

El passat Ple Ordinari de maig el Sr. Noguer ens acusava de 
deslleials per haver comunicat a la premsa que el primer 
concurs per a la gestió de la barca de passeig quedaria 
desert.  El nostre grup, veient que l’Ajuntament no deia res 
sobre aquest tema, va decidir anunciar-ho. Qui va ser el 
deslleial? El nostre grup per anunciar-ho o l’equip de govern 
per amagar-ho a la ciutadania?

L’equip de govern veu sovint deslleialtat en les declaracions 
de l’oposició. Nosaltres el que veiem  és que la crítica se’ls 
posa molt malament. Sense anar més lluny, l’article del nostre 
grup en el darrer  “Banyoles informació” va haver de ser 

modificat davant les queixes del Sr. Noguer i no és la primera 
vegada que l’alcalde aprofita per renyar el nostre grup per 
haver expressat la seva opinió lliurement. 

Repassant els darrers temes importants de ciutat – canvi de 
model de gestió de l’aigua, sota monestir o retorn de la barca 
de passeig- el nostre grup agrairia que abans d’acusar-nos 
de deslleials l’equip de govern fes un esforç i recordés que 
tots aquests temes han estat aprovats d’urgència, amb una 
informació limitada als grups de l’oposició i quasi sempre 
amb una política de fets consumats demanant opinió amb 
les decisions ja preses. Més valdria que l’equip de govern fes 
autoreflexió i deixés estar els judicis de valor.
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Urbanisme

Acaben les obres del carrer Església
L’Ajuntament de Banyoles ha acabat les obres del carrer 

Església, que uneix la plaça del Teatre amb l’església 

de Santa Maria. El carrer Església ha quedat a un sol 

nivell i és prioritàriament per als vianants seguint el 

criteri dels carrers limítrofs i de bona part del Barri 

Vell. S’han deixat al descobert tres petits trams del rec 

de la Figuera d’en Xo i s’hi ha col·locat un paviment de 

travertí. A més, cal destacar que s’han renovat tots 

els serveis i s’ha aprofitat per posar tubs més amples 

d’aigües pluvials i de sanejament.  

Les obres del carrer Església es van licitar conjuntament 

amb el carrer Porta del Forn per 426.000 euros. De fet, 

l’obra estava emmarcada en la remodelació del carrer 

Porta del Forn i la plaça del Teatre, i per tot plegat s’ha 

comptat amb una subvenció de 450.000 euros del 

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), de 

150.000 euros de la Generalitat de Catalunya i de 30.400 

euros del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya.

La Diputació de Girona destina 40.000 
euros a la conservació de dos conjunts 
monumentals de Banyoles
La Diputació invertirà 24.000 euros en la reparació de 

la coberta de l’església del monestir de Sant Esteve de 

Banyoles, propietat del Bisbat. Serà per la substitució 

parcial de la coberta, actualment molt malmesa, conso-

lidació de l’estructura i reparació general de les teules. 

El carrer Església acabat i a un sol nivell

La Creu Roja comparteix part de la seu de 
la Vila Olímpica amb Càritas
Creu Roja del Pla de l’Estany cedirà part del local, 

propietat de l’Ajuntament de Banyoles, que ocupa 

actualment a la Vila Olímpica, a Càritas Arxiprestal de 

Banyoles. El local que Càritas té al carrer Muralla s’ha 

quedat petit i l’entitat necessita més espai per a ubicar 

algun dels serveis que ofereix, com ara el servei de 

rober o la distribució d’aliments. La feina de les dues 

entitats socials es pot complementar i unir esforços 

per ajudar els més necessitats. 

Benestar social

Banyoles i el Pla de l’Estany se solidaritzen 
amb la Marató per la Pobresa de TV3
4.102 euros és el total recaptat al Pla de l’Estany a 

través de les iniciatives organitzades per una vintena 

d’entitats coordinades pel Consorci de Benestar Social 

Pla de l’Estany-Banyoles en motiu de la Marató per la 

Pobresa de TV3. Del total recaptat, la meitat es va fer 

a través de les 150 guardioles que s’havien repartit 

en establiments i equipaments de la comarca. I l’altra 

meitat amb l’organització d’una caminada popular i 

un acte a la plaça Major de Banyoles. Aquests diners 

es destinaran a finançar projectes presentats per 

entitats del tercer sector.
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L’Estadi municipal Miquel Coromina amb totes les millores finalitzades

el nord i el sud de la ciutat com a continuïtat del 

carrer Joan XXIII; la redacció d’un Pla Especial de 

recs, actualment en procés de contractació i, inclou 

també, la normativa per a la protecció i conservació 

de diferents elements amb valor històric i patrimonial 

( rentadors, molins, ponts...).

El termini d’informació publica finalitza el proper 13 

d’octubre. 

Acaben les obres de l’Estadi municipal 
Miquel Coromina i Moretó
L’Ajuntament de Banyoles ha acabat les obres de 

l’Estadi municipal Miquel Coromina i Moretó. Aques-

tes millores consten dels nous excessos a l’Estadi 

amb una amplia entrada principal i el nou nom de 

l’Estadi amb a la part superior de l’entrada, sortida 

d’emergència pel carrer de la Sardana i una zona 

enjardinada davant de la porta principal, a tocar del 

passeig Darder. A més, s’han eliminat les barreres 

arquitectòniques i a l’entrada també s’hi ha instal·lat 

un espai polivalent. Cal destacar l’habilitació d’un nou 

local social i bar a dins de l’Estadi. Aquestes obres 

de millora han tingut un cost de 367.000¤ i estan 

impulsades per l’Ajuntament. S’han finançat gràcies 

als diners aportats per les travesses, aprofitant que 

l’1 % de les travesses es destina a esport de base, la 

UFEC, el PUOSC i el Consejo Superior de Deportes.

A aquests 24.000 euros s’hi sumaran uns 20.000 euros 

que aportarà l’Ajuntament i uns 20.000 euros més 

del Bisbat. En total 64.000 euros amb l’objectiu que 

pròximament es tornin a celebrar misses a l’església 

del monestir de Sant Esteve. 

Pel que fa al Museu Arqueològic de Banyoles, propi-

etat de l’Ajuntament, la Diputació de Girona invertirà 

16.000 euros en la reforma i ampliació de l’edifici de 

Can Paulí, per tal de destinar-lo a espais d’investigació 

i magatzem, juntament amb una sala d’introducció a 

l’exposició permanent.

S’aprova inicialment la proposta de reor-
denació  de Sota Monestir
Des del 1984 tots els terrenys de Sota Monestir són 

urbanitzables. En aquest marc, i seguint les indicaci-

ons del Pla director comarcal, el ple de l’Ajuntament 

de Banyoles ha aprovat inicialment la modificació 

puntual del text refós del Pla general d’ordenació 

urbana (PGOU) en l’àmbit entre la ronda Monestir i 

la riera Canaleta. 

El text, en aprovació inicial, vol actualitzar i reordenar 

Sota Monestir, un espai de 25 hectàrees. La propos-

ta d’ordenació preveu, pel cas que és desenvolupi, 

entre d’altres, un sector de 25.000 metres quadrats 

d’horts municipals; un parc urbà de protecció de la 

Riera Canaleta; el manteniment d’un vial que enllaci 
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7

Festes

35a Exposició de flors de Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles va organitzar l’Exposició 

de flors amb la col·laboració d’un llarg llistat d’enti-

tats, empreses, comerços i particulars. Durant el cap 

de setmana es van programar concerts, ballada de 

gegants, capgrossos i cavallets, tallers o la II Trobada 

d’acordionistes ciutat de Banyoles. Però l’espai central 

era, com cada any, el claustre del Monestir de Sant 

Esteve. Tanmateix, d’espais amb flors n’hi havia al pati 

de Càritas, a la Pia Almoina, a la plaça dels Estudis, a 

la plaça del Monestir o a la Llotja del Tint. 

Intens segon cap de setmana de juny ple 
d’activitats
El cap de setmana, dies 8, 9 i 10 de juny del 2012, hi 

havia quatre propostes culturals i festives destacades 

a Banyoles. El Nit de Bosc arribava als 10 anys amb 

actuacions com ara La Puça diatònica, Litoral o el dj 

Sofah. També es celebrava el II Festival de màgia al 

carrer de Banyoles, Troba’m, que va omplir de màgia 

els carrers de la ciutat amb mags com ara Luís Arza 

o Miguel Ángel Gea.

Per altra banda, es va organitzar la primera Fira del 

llibre Vell a la plaça Major, amb 16 parades de llibres 

vells i antics, cartells de cinema, gravats i postals, i 

col·leccionisme de paper. I tancava les activitats la 

novena edició de la Batucada amb la participació de la 

Banda d’en Pere Botero, Els Dracs de la Bisbal, Pàtitis, 

Tabalers de les Corts i Gàrgoles de Foc.

19è Festival de Jazz de Banyoles
Banyoles va tornar a ser protagonista del món cultural 

amb el 19è Festival de Jazz de Banyoles. El Festival 

de Jazz va incloure les actuacions de Superfly Party, 

Seitons Tuff, una Marxing Band, Esther Condal Trio, 

Astrio o del popular Pícnic Jazz al parc de la Draga. El 

Taller de Música de Banyoles organitza aquest festival 

amb el suport, entre d’altres, de l’Ajuntament.

Les Festes d’Agost inclouen novetats com 
ara el ball de festa a la plaça Major
Les Festes d’Agost, organitzades per l’Ajuntament de 

Banyoles, van venir carregades de sorpreses des del 

14 al 19 d’agost del 2012. La Festa va incloure impor-

tants novetats com ara l’actuació de l’Orquestra de 

Cambra de París, i els concerts de Teràpia de Shock, 

i els DJ Roger Carandell i Andreu Presas. També, 

cal destacar com a novetat, el ball de Festa Major 

a la plaça Major amb l’Orquestra de Sant Martirià i 

Removida, el sopar popular i la Festa Adolescents.

cat. Tampoc hi van faltar la cercavila de gegants i 

capgrossos, circ, petanca, la Fira del Cop d’Ull, jocs 

infantils, la cercavila de pescadors, teatre, sardanes, 

correfocs, havaneres, exposicions, o diferents concerts. 

Un dels espais amb flors del Monestir de Sant Esteve
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Cultura

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el regidor de Cultura, Jordi Bosch Batlle, entre d'altres, mirant l’arc 

Troben al jaciment neolític de la Draga 
l’arc neolític més antic d’Europa
Les investigacions arqueològiques que s’han dut a 

terme en el jaciment neolític antic de la Draga, a la 

vora de l’estany de Banyoles, han permès la desco-

berta d’una peça única a la mediterrània occidental i 

a Europa. Es tracta d’un arc sencer que ha aparegut 

en un context datat al voltant del 5400-5200 aC, 

que correspon al moment més antic d’ocupació del 

jaciment. Es tracta d’una peça singular ja que és el 

primer arc que apareix sencer en el jaciment. Per la 

seva datació es pot considerar com el més antic de 

cronologia neolítica que es troba a Europa. Es tracta 

d’un arc que té una llargada de 108 cm i presenta 

una secció planoconvexa. És interessant destacar 

que està fet en fusta de teix (Taxus baccata) com la 

majoria dels arcs neolítics europeus.

En campanyes anteriors s’hi havien trobat fragments 

de dos arcs (anys 2002 i 2005) també de la mateixa 

cronologia, però en estar fragmentats no permetien 

analitzar les característiques d’aquests instruments. 

La troballa actual obre noves perspectives per a 

comprendre com eren aquestes societats camperoles 

i com s’organitzaven. Aquests arcs podrien haver 

tingut diverses funcions. La cinegètica n’és una, però 

si es té en compte que la cacera és una activitat poc 

representada en el conjunt de la Draga, els investi-

gadors no descarten que els arcs fossin elements de 

prestigi o estiguessin vinculats a activitats defensives 

o de confrontació. 

La recerca en el jaciment de la Draga està finançada 

pel Departament de Cultura de la Generalitat de Ca-

talunya i el Ministerio de Economía y Competitividad. 

Es tracta d’un projecte de recerca coordinat des del 

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, institució 

de l’Ajuntament de Banyoles, en el qual hi participen 

el departament de Prehistòria de la Universitat Autò-

noma de Barcelona (UAB), el departament d’Arqueo-

logia i Antropologia de la Institució Milà i Fontanals 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), el Museu Nacional d’Arqueologia de Catalunya 

i el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. 

El Museu Darder augmenta els usuaris 
per dia d’obertura durant el 2011 i obrirà 
entre setmana bona part d’aquest 2012
El 2011 el Museu Darder ha tingut 110 usuaris cada dia 

d’obertura, que per aplicació del Pla de Sanejament 

era obert el cap de setmana i entre setmana estava 

tancat menys en els casos de grups concertats. Cal 

destacar que aquests 110 usuaris per dia d’obertura 

són molt més que els 78 usuaris per dia d’obertura 

del 2010, els 73 del 2009 o els 58 del 2008. Una altra 

bona dada és que tot i la reducció d’hores d’obertura 
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Més de 100 persones procedents de diferents universitats han participat a la campanya d’excavacions a la Draga del 2012

el 2011 han passat pel Museu Darder un total de 14.399  

usuaris. Si analitzem les dades dels dos museus de 

Banyoles (el Museu Darder i el Museu Arqueològic) 

durant el 2011 han usat els museus més de 26.000 

persones, 11.639 usuaris al Museu Arqueològic. 

Lligades a les exposicions temporals del Museu Darder 

aquest 2012 s’ampliaran els horaris i s’obrirà entre 

setmana durant les exposicions temporals de dimarts 

a divendres de 4 a 8 de la tarda. És a dir, bona part 

d’aquest 2012 Banyoles tindrà el Museu Darder obert 

entre setmana. 

Presenten un llibret sobre els vitralls de 
Santa Maria dels Turers
El llibret és obra de Jordi Galofré, Josep M. Massip i 

Miquel Rustullet, amb fotografies de Joaquim Ejarque. 

El llibret recull el procés històric que va seguir l’ela-

boració dels vitralls, la tècnica dels vitralls, i inclou 

una descripció detallada dels vitralls des del punt de 

vista iconogràfic.

Nova imatge dels Museus de Banyoles
Amb l’objectiu de donar a conèixer i reforçar la 

marca Museus de Banyoles s’ha creat una nova 

imatge corporativa i gràfica. Una imatge que ha de 

ser desplegable amb altres submarques, perquè el 

Museu Arqueològic compta ara per ara amb diverses 

subseus com són el parc neolític de la Draga i la vil·la 

romana de Vilauba. El logotip final que simbolitza 

un pedestal, un element genèric en els museus que 

serveix de suport als objectes exposats a les sales. 

Presenten la Xarxa de museus i Jaciments 
arqueològics de Catalunya
Arqueoxarxa està encapçalada pel Museu d’Ar-

queologia de Catalunya i aplega les seves seus 

territorials, així com els set museus més represen-

tatius de la disciplina arqueològica a Catalunya, 

entre ells, el Museu Arqueològic de Banyoles. 

Compartir rutes arqueològiques, generar pro-

grames de formació i debat, promoure l’ús de les 

noves tecnologies i crear una borsa de treball 

El regidor de cultura, Jordi Bosch Batlle, i el director dels Museus de Banyoles, Lluís Figueras, amb la nova imatge dels Museus
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compartida per dinamitzar el mercat laboral, 

són algunes de les accions que desenvoluparà 

Arqueoxarxa.

Una exposició difon la vida del coronel i 
sacerdot Francesc Rovira
L’exposició es titulava “La guerra de mossèn 

Rovira. La sorpresa de Figueres (1811)”. Con-

cretament estava dividida en dues parts: a 

l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany es podien 

veure documents històrics de l’època i al Museu 

Arqueològic es podien apreciar armes i frag-

ments d’uniformes militars. Paral·lelament a 

l’exposició es van programar conferències dels 

historiadors Josep Grabuleda, Jordi Bohigas i 

Pablo de la Fuente, dues projeccions i una visita 

teatralitzada. En plena Guerra del Francès, l’abril 

del 1811, un miler de persones comandades per 

Francesc Rovira prengueren una de les majors 

fortaleses d’Europa que es trobava en mans dels 

francesos, el castell de Sant Ferran de Figueres.

S’extreuen mostres de les mòmies i caps 
momificats del Museu Darder per a un 
estudi científic
El 4 de juny membres de l’Instituto de Estudios Cientí-

ficos en Momias (IECIM) van extreure diverses mostres 

de les mòmies peruana i mexicana del Museu Darder, 

així com de diversos caps momificats. L’objectiu de la 

seva investigació és estudiar la presència de substàn-

cies estupefaents i metalls pesants, en col·laboració 

amb la Universidad de Chile. També s’analitzaran 

proves relacionades amb l’alimentació, procedència 

i datació de les mòmies, així com proves d’ADN.

L’Escola Municipal de Música i el Taller de 
Música s’uneixen
L’Escola Municipal de Música de Banyoles (EMMB) i 

el Taller de Música de Banyoles fusionaran els seus 

projectes musicals a partir d’aquest curs, per tal de 

confluir en una única oferta pedagògica en benefici 

del creixement musical i cultural de la ciutat. És un 

pas històric que es concretarà en dues fases: aquest 

curs l’EMMB posarà en marxa el nou pla d’estudis i 

oferirà classes a alumnes a partir de 3 anys, tal com 

impartien fins ara el Taller. El curs 2013-2014 l’EMMB 

ampliarà el pla d’estudis, amb la qual cosa els alumnes 

de nivell mitjà d’aprofundiment podran escollir entre 

una formació clàssica o moderna.

(a)phònica clausura una novena edició in-
tensa, diversa i amb gran afluència de públic
La gran diversitat estilística, l’alta qualitat de les pro-

postes i la gratuïtat de gran part de les actuacions han 

estat algunes de les claus de l’èxit, que ha mantingut 

el nombre d’assistents de l’any passat, amb unes 

18.000 persones. Els concerts més concorreguts del 

Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, han estat 

els de Mishima, Quimi Portet, Beardyman i Las Migas.

Continuen les exposicions a sala d’expo-
sicions municipal El Tint 
Amb exposicions com ara “Realitat paral·lela” d’Im-

ma Trias, “Sonidos de tacto” de Francisca Serrano, 

“Il·lustracions” de Jordi Isern o “Veus veus” en el 

marc de l’(a)phònica. Un grup d’artistes de Banyoles 

agrupats a l’entitat TINT XXI gestiona el dia a dia 

de l’equipament i la proposta de programació que 

s’acorda amb el consistori.

Quimi Portet va actuar enguany a l'(a)phònica 
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La banyolina Carolina Routier va participar a la Copa del Món de Triatló de Banyoles 

Esports

Els nordamericans Gwen Jorgensen i Lukas 
Verzbicas s’imposen a la Copa del Món de 
Triatló de Banyoles 

Aquest 17 de juny l’Estany de Banyoles va acollir la 

Copa del Món de Triatló, la quarta prova del calendari 

internacional de copes del món del 2012. La prova 

femenina va comptar amb un total de 40 triatletes 

participants. Les primeres en sortir de l’aigua van ser 

la britànica Lucy Hall i la banyolina Carolina Routier. 

Juntes van distanciar-se de les seves perseguidores 

durant els 40km de ciclisme i van arribar amb un 

avantatge de gairebé dos minuts respecte el grup 

perseguidor. Tanmateix, després de la cursa a peu, 

finalment, l’americana Jorgensen es va imposar en 

els instants finals (1.59:39) per davant de Densham 

(1:59:55) i Gentle (2:00:02). La banyolina Carolina 

Routier va acabar en la 16a posició i es va mostrar molt 

satisfeta amb el resultat aconseguit, ja que suposava 

un pas més en la seva carrera i més experiència al 

circuit internacional.

Un miler de persones es van reunir per presenciar 

la carrera masculina. Una cinquantena de triatletes 

van sortir junts de la T1, i també de la T2 amb la única 

excepció del rus Vasiliev que va arribar amb uns 40 

segons d’avantatge. En la carrera a peu, es va crear 

un grup capdavanter amb el francès Laurent Vidal, 

el rus Dimitry Polyanskiy i els britànics Buckingham 

i Bowden. Per darrera, va enllaçar amb ells l’americà 

Lukas Verzbicas, el campió del món júnior. En la úl-

tima volta, Verzbicas va fer valer el seu millor estat 

de forma per imposar-se en comoditat (1:47:27) per 

davant de Vidal (1:47:44) i el rus Dimitry Polyanskiy. 

 

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va destacar que 

es va assolir un dels objectius principals de la prova 

que era “la promoció econòmica, cultural i turística 

de Banyoles”. Per l’alcalde, “volem ser referents en 

rem, piragüisme, triatló o la BTT, per l’esport i també 

perquè genera riquesa, i això és el que s’ha de fer 

en aquest moment”. Per Noguer, la Copa del Món de 

Triatló de Banyoles “ha situat Banyoles definitivament 

com un punt de referència en triatló a tot el món. I 

ho hem de continuar essent”. 

Segons va recordar l’alcalde de Banyoles no sortirà 

ni un cèntim dels pressupostos de l’Ajuntament de 

Banyoles per finançar aquesta Copa del Món de Triatló 

de Banyoles 2012. Per tant, no hi haurà cap aportació 

dinerària del consistori per la prova, tot i que hi ha 

treballat personal de l’Ajuntament.
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Mirant el futur, “la voluntat de l’Ajuntament és fer el 

2013 una nova Copa del Món de Triatló de Banyoles”, 

segons ha manifestat Noguer. I en aquest sentit, 

l’alcalde de Banyoles va explicar que Marisol Casado, 

presidenta de la Unió Internacional de Triatló (ITU), 

va felicitar-lo per la bona organització de la prova. 

L’alcalde també va destacar la bona organització i va 

agrair la tasca dels 250 voluntaris.

La VIII Triatló “B” Banyoles-Pla de l’Es-
tany arriba als 600 participants
L’Ajuntament de Banyoles va organitzar el 29 d’abril 

del 2012 la VIII Triatló de llarga distància Banyoles- Pla 

de l’Estany, que consistia en 2.200 metres nedant, 

80 km de ciclisme i 20 km de cursa a peu.  Enguany 

en aquesta vuitena edició les inscripcions es van 

tancar en 600 participants, un rècord d’inscrits a la 

prova banyolina. 

4a edició del Triatló Popular per Relleus
Uns 170 equips van participar el 7 de juliol a la 4a 

edició del Triatló Popular per Relleus de Banyoles 

organitzada per l’Ajuntament de Banyoles i l’associ-

ació Triatló Banyoles, amb el suport del Club Natació. 

Cada membre de l’equip feia una de les modalitats: 

natació, cursa a peu o bicicleta de muntanya. 

Banyoles, primer escenari de la Coupe de 
la Jeunesse de rem a Catalunya i l'Estat 
espanyol 
El lideratge de les embarcacions italianes va ser 

aclaparador ja que va pujar al podi en totes les finals 

A del cap de setmana. En la classificació global, Itàlia 

va acabar amb un total de 272 punts i es va imposar 

a la selecció de Gran Bretanya (182 punts) i a la de 

l’Estat espanyol, que va ocupar la 3a posició amb 

168 punts. Pel que fa a la representació banyolina, 

Anna Pagès va marxar de la Coupe amb un total de 

3 medalles (2 plates i 1 bronze). El fontcobertí Adrià 

Mitjavila va sumar una plata i un tercer lloc en esquif 

amb un temps de 7’41”69. 

Primera Cursa de Muntanya de Banyoles
El 20 de maig de 2012 Banyoles va viure l’estrena 

d’una nova prova esportiva: la 1a Cursa de Muntanya 

de Banyoles. El Club Natació Banyoles va organitzar 

aquesta primera edició amb el suport de l’Ajuntament, 

entre d’altres. La prova va recórrer de 23 quilòmetres, 

en la seva major part per corriols i pistes forestals 

de Banyoles i Porqueres. 

La Coupe de la Jeunesse de rem, una nova prova esportiva internacional.  Foto: Carles López
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Banyoles és pionera en Dragon Boat 

Banyoles acull el primer festival Dragon 
Boat de Catalunya i l’Estat espanyol
Banyoles va acollir 300 participants els dies 19 i 20 de 

maig del 2012 a l’Estany en el 1r Festival Dragon Boat 

Banyoles, una barreja d’activitat esportiva i lúdica. Mal-

grat la internacionalització d’aquest esport, Catalunya 

i l’Estat espanyol no havia acollit un esdeveniment 

com el de Banyoles. Les curses Dragon Boat són una 

especialitat dins del piragüisme. Les embarcacions 

de competició tenen 9 metres de longitud, i estan 

decorades a proa i a popa amb el cap i la cua d’un drac, 

respectivament. Podeu consultar un ampli reportatge 

de vídeo al Canal Banyoles, del banyoles.cat

Gerard Espígol, millor esportista banyolí 
de l’any 2011
L’Ajuntament de Banyoles va organitzar la 5a 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 al llarg de l’any 2011 

s’han distingit pels seus resultats. El jugador banyolí 

d’handbol Gerard Espígol i Duran va ser nomenat el 

millor esportista banyolí de l’any 2011, i Ricard San-

taló i Trias va ser distingit amb el trofeu de forjador 

de l’esport banyolí del 2011 per la seva dedicació a 

l’atletisme i a l’esport en general.

Ricard Santaló (centre) i Gerard Espígol (dreta) amb l'alcalde, 
Miquel Noguer.
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Telèfons a mà

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

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 de Banyoles ………………… 972 57 23 61
Museu Darder de Banyoles ……………………… 972 57 44 67
Oficina Municipal de Turisme La Pesquera ……… 972 58 34 70
Oficina Pla de Barris i Habitatge …………………… 972 58 48 16
Policia Local ………………………………………… 972 57 57 57
Pavelló de la Draga ………………………………… 972 58 20 00
Pavelló de Can Puig ………………………………… 972 57 01 00
Ràdio Banyoles …………………… 972 58 03 08/972 58 04 33
Servei d’Ocupació Municipal (SOM) ……………… 972 58 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 …………………………………  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

Espectacular sortida dels triatletes de l'Estany. Foto: Harold Abellan
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