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Núm. 30
Abril del 2017

Ajuntament de Banyoles

Benvolguts banyolins i banyolines,

Arribem al número 30 del butlletí municipal Banyoles Informació, una xifra que ens 
enorgulleix. Des de l’abril del 2008, ja fa 9 anys, és un mitjà de comunicació que ha 
permès fer arribar la informació del consistori a tots els habitants de Banyoles.   

En el primer número us explicava que volia que el butlletí fos un mitjà per enfortir 
la relació entre tots nosaltres i que la publicació esdevingués útil. Crec que s’han 
complert els dos objectius durant aquests anys. 

Nou anys després continuem amb la mateixa manera de fer i en cada butlletí Banyoles 
Informació es fa ben evident. Si fa 9 anys estàvem netejant la riera Canaleta, renovant 
l’enllumenat del Barri Vell o millorant la plaça de la Font i els carrers de l’entorn; ara 
estem construint els nous lavabos públics a la plaça de les Monges, som protagonistes 
de la Volta Ciclista Catalunya i ha entrat en servei la nova comissaria de la Policia 
Local de Banyoles.

Tot plegat són exemples de la progressiva millora de la ciutat i la qualitat de vida dels 
banyolins i banyolines.

Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles 
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Ajuntament de Banyoles

SUBVENCIONS
Títol Import Institució

HISENDA

La liquidació del pressupost del 
2016 de l’Ajuntament es tanca amb 
un romanent de tresoreria positiu
L’Ajuntament de Banyoles ha tancat l’exercici del 2016 
amb un romanent de tresoreria positiu d’1.695.969,5 
euros amb una previsió de saldos de dubtós cobra-
ment de 559.298,16 euros, el que el govern municipal 
anomena guardiola.

Amb aquesta liquidació es compleix la regla de la 
despesa i, per tant, es tanca el Pla econòmic financer, 
a més de complir amb la Llei d’estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera. Tot això es tradueix amb 
una capacitat de finançament positiva (de 438.512,83 
euros) i amb una ràtio d’endeutament molt inferior del 
que marca la llei. Tot plegat sense augmentar la pressió 
fiscal als banyolins i banyolines.

Nova tongada de consells de barri
El mes de maig l’Ajuntament de Banyoles convoca una 
nova tongada dels consells de barri. Es tracta del Consell 
de barri de Sant Pere (4 de maig a 2/4 de 9 del vespre 
al casal de barri de Sant Pere), el Consell de barri de 
Canaleta (8 de maig a 2/4 de 9 del vespre al local del 
projecte socioeducatiu de Canaleta), el Consell de barri 
de les Rodes (11 de maig a 2/4 de 9 del vespre a la sala 
d'actes de l'Ajuntament), el Consell de barri de Mas 
Palau (15 de maig a 2/4 de 9 del vespre al casal de barri 
de Mas Palau), el Consell de barri de Can Puig (22 de 

PARTICIPACIÓ

maig a 2/4 de 9 del vespre a l'escola de Can Puig), i el 
Consell de barri de la Farga (25 de maig a 2/4 de 9 del 
vespre al Centre Cívic Banyoles).

L’Ajuntament difon activitats
Una altra tasca que cal destacar és la difusió de les ac-
tivitats organitzades per l’Ajuntament o de les entitats 
sense ànim de lucre de Banyoles. Durant el 2016 es va 
difondre un total de 819 activitats. Totes les entitats de 
la ciutat ho poden sol·licitar enviant un correu electrònic 
a participacio@ajbanyoles.org. 

Programa FOAP  150.471 ¤ Generalitat de Catalunya

Porgrama Joves per a l'ocupació  136.740 ¤ Generalitat de Catalunya

Contractació d'agents d'ocupació d'ocupació i desenvolupament local 44.634 ¤ Generalitat de Catalunya

Funcionament de la llar d'infants del curs 2015-2016 64.750 ¤ Diputació de Girona

Redacció de l'avantprojecte museogràfic del Museu Arqueològic  10.745 ¤ Generalitat de Catalunya

Fons documental i altres subministraments de biblioteques municipals 7.133 ¤ Diputació de Girona

Participació ciutadana: altaveu ciutadà  931 ¤ Diputació de Girona

Treball als barris  335.708 ¤ Generalitat de Catalunya
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ALCALDIA

El ple de l’Ajuntament de Banyoles 
aprova la moció d’adhesió al 
Pacte Nacional pel Referèndum
Al ple ordinari de febrer del 2017 tots els grups municipals 
de l’Ajuntament de Banyoles van aprovar per unanimitat 
manifestar l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum, 
subscriure el contingut del Manifest Pacte Nacional pel 
Referèndum, i promoure al municipi que entitats, asso-
ciacions i agents econòmics se sumin al Pacte Nacional 
pel Referèndum i subscriguin el seu Manifest.

El ple de l’Ajuntament aprova la moció 
El món local català amb la campanya 
Casa Nostra És Casa Vostra
Tots els grups municipals de l’Ajuntament de Banyoles 
van aprovar per unanimitat al ple ordinari de febrer del 

2017 acords com ara declarar Banyoles adherit a la 
campanya Casa Nostra És Casa Vostra, o sumar-se a la 
campanya de suport a l’acollida de població refugiada 
en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a 
l’àrea mediterrània del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. El Consell Municipal de Cooperació 
i Solidaritat de Banyoles també s’hi va adherir.

10 anys de l’Atlètic Club Banyoles
Per celebrar el desè aniversari de l’Atlètic Club Banyo-
les, el club banyolí va fer un intercanvi de samarretes 
amb el Futbol Club Barcelona amb la presència de 
Josep Ignasi Estany i Felicià Butinyà (Atlètic Banyo-
les), Josep Maria Bartomeu (president del Barça),  
Miquel Noguer (alcalde de Banyoles), i els regidors 
Pau Comas i Jordi Congost.

L’Ajuntament de Banyoles 
presenta l’oferta formativa  
Cada semestre impulsa un conjunt de cursos formatius 
oberts a tota la població amb el suport del Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany, la Diputació de Girona, 
la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i 

OCUPACIÓ

el Fons Social Europeu. D’entre els 8 cursos, destaca 
novetats com ara un curs per aprendre a interpretar 
una nòmina o per aprendre a parlar en públic. Aquesta 
oferta formativa es programa semestralment, adap-
tant-se a les demandes del teixit social i econòmic en 
cada moment.  
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Construeixen una estació mòbil de 
desinfecció del musclo zebrat per 
embarcacions a l’Estany de Banyoles
En el marc del projecte europeu LIFE Potamo Fauna “Con-
servació de fauna fluvial d’interès europeu a la xarxa Natura 
2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga”, s’ha creat 
una estació mòbil de desinfecció del musclo zebrat (Dreisse-
na polymorpha). L’expansió i colonització del musclo zebrat 
a noves masses d’aigua fluvials o lacustres és una realitat 
indiscutible a casa nostra. 

La desinfecció de les embarcacions es realitza amb dues 
hidronetejadores a pressió que utilitzen aigua clorada a una 
dosi específicament estudiada per a resultar efectiva. L’operari 
de l’estació ha de ruixar les embarcacions, especialment 
aquelles zones on es pot emmagatzemar aigua o incrustar 
algun organisme viu. També està equipada amb un dipòsit 
per a submergir vestits de neoprè i altres estris utilitzats o 
necessaris per dur les activitats esportives.

L’estació de desinfecció està pensada per a poder funcionar 
de forma fixa a una de les entrades a les instal·lacions del 
Club Natació Banyoles, on s’ha adaptat una plataforma de 

MEDI AMBIENT

formigó amb un desaigua cap a la xarxa d’aigües residuals, 
endollada a la xarxa elèctrica i utilitzant aigua de la xarxa 
potable. A la vegada també és una estació mòbil, i es pot 
transportar a una altra zona on es realitzi una prova es-
portiva, i pot funcionar de forma autònoma agafant aigua 
directament del medi natural a través de dues bombes, i 
alimentada elèctricament a través d’un generador de ga-
solina. L’aigua residual que en resulta és aigua clorada que 
es pot abocar directament a la xarxa de clavegueram. Els 
costos totals de la construcció i adequació de l’estació han 
estat de 37.500 euros.

Els canvis i danys, tant ecològics com econòmics, que pot 
provocar aquesta espècie exòtica invasora poden arribar 
a ser enormes. L’Estany de Banyoles no està exempta 
d’aquesta amenaça i per aquest motiu s’han de posar en 
marxa accions importants de prevenció com és el cas de 
l’estació mòbil de desinfecció per evitar l’entrada d’aquesta 
espècie. Des de l’any 2012 l’Agència Catalana de l’Aigua 
realitza un control de les aigües de l’Estany dins la xarxa 
de seguiment de Catalunya per confirmar la presència o 
absència de musclo zebrat; fins a dia d’avui els resultats 
ens indiquen la no presència a la zona.

Els canvis i danys, tant ecològics com econòmics, que pot provocar el musclo zebrat poden arribar a ser enormes
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Entra en servei la nova comissaria 
de la Policia Local de Banyoles
La Policia Local es va traslladar aquest febrer a la nova 
comissaria ubicada al nou edifici de l'avinguda de la Farga 
número 84, tot just a tocar la comissaria dels Mossos 
d'Esquadra. Així doncs, han deixat la comissaria de l’avin-
guda Països Catalans. Es tracta d’un pol de seguretat per 
la ciutat i la comarca, tot ubicat a l’avinguda de la Farga.

La nova comissaria de la Policia Local està unida amb 
la dels Mossos d’Esquadra, amb una entrada conjunta i 
en forma d’una sola comissaria. A les dues comissaries 
hi treballen uns 70 policies. La nova comissaria de la 
Policia Local té dos pisos, la part de dalt d’atenció al 
ciutadà, i a la part de baix administrativa i de serveis 
propis de la Policia. 

SEGURETAT CIUTADANA

Reconeixen la trajectòria professional 
de 15 policies locals de Banyoles
Banyoles ha tornat a celebrar aquest gener la seva Diada 
de la Policia Local, recuperant així una celebració que feia 
8 anys que es no es produïa. La Policia Local i l’Ajuntament 
han tornat a engegar un acte que busca reconèixer el 
servei públic i la trajectòria professional dels agents que 
en formen part. Banyoles ha premiat la implicació i la 
permanència de 15 agents locals, els quals fa més de 20 
anys que formen part del cos policial. En concret, l’alcalde 
de Banyoles, Miquel Noguer i el cap de la Policia Local, 
Gregori Martínez, van lliurar medalles de bronze, plata i or 
als agents que feia més de 20, 25 i 30 anys, respectivament, 
que donen servei públic als banyolins a través de la Policia 
Local de Banyoles. Juntament amb les medalles, també 
se’ls han entregat diplomes personalitzats.

Foto de grup de la Diada de la Policia Local de Banyoles. Foto: Pere Duran 

Imatge exterior de la nova comissaria de la Policia Local de Banyoles 
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BENESTAR SOCIAL

Presenten un documental sobre 
la memòria històrica de la Guerra 
civil i el Franquisme a Banyoles
El curs 2015-2016 va començar el projecte Memòria 
històrica i diàleg intergeneracional que l’àrea de serveis 
a les persones de l’Ajuntament de Banyoles va impulsar 
en col·laboració amb els quatre centres de secundària 
del Pla de l’Estany. L’objectiu del projecte era que els 
alumnes entrevistessin i gravessin els seus avis o gent 
gran del seu entorn amb la idea de recollir vivències i 
experiències de l’època franquista, des de la repressió, 
fins com era l’escola franquista, passant per qüestions 
com la censura o les penúries econòmiques d’aquells 
temps. En total, hi han participat 67 alumnes dels 
centres de secundària i s’han entrevistat 38 testimo-
nis d’aquella època. Dels testimonis més interessants 
n’han fet, finalment, un documental que intenta recollir 
l’esperit del projecte, on hi ha participat tant els grans 
com els més joves.

Banyoles ha recaptat finalment 
3.378 euros per la Marató 
de TV3 d’enguany
Aquesta és la recaptació de les activitats relacionades 
amb la Volta a l'Estany de Banyoles endegades per l'Ajun-
tament de Banyoles i les diferents entitats de la ciutat. 
L'Ajuntament de Banyoles vol donar les gràcies a totes 
les entitats i grups, i persones que hi van col·laborar a 
títol individual que ho van fer possible, amb el seu esforç 
i el seu compromís.

El director del documental sobre la Memòria històrica Xavier Pérez 
i Ester Busquets, regidora de Benestar social i Educació de Banyoles

MOBILITAT

Entra en funcionament la 
primera càmera lectora de 
matrícules d’accés al Barri Vell
Està instal·lada al carrer Porta del Forn, per on només 
podran accedir vehicles autoritzats, excepte de les 7 
del matí a la 1 del migdia que hi podrà passar tothom. 
L’accés pel carrer Porta del Forn estarà restringit només 
als vehicles que tinguin la matrícula entrada al sistema 
de l’Ajuntament. El consistori banyolí anirà substituint 
progressivament les pilones retràctils per aquest altre 
sistema de control.

Banyoles celebra la 3a Festa 
dels casals d’estiu, el projecte 
lleure per a tothom
Lleure per a Tothom, temps per conviure és fruit del treball 
conjunt amb les administracions locals, les entitats 
educatives i de lleure, els recursos tècnics i associacions 
ciutadanes per afavorir la convivència intercultural i la 
participació ciutadana a Banyoles. El dia 8 d’abril hi havia 
jocs i tallers per presentar els casals d’estiu, dinamització 
de l’espai i xocolatada... Aquesta és una acció que promou 
el Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) 
de l'Obra Social "la Caixa", desenvolupada per l'Ajunta-
ment de Banyoles i la Fundació Cepaim.

JOVENTUT
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El CEM-Consell Escolar Municipal de 
Banyoles proposa una modificació de 
la zonificació del municipi i dóna el 
vist-i-plau a la proposta d’adscripcions 
del Departament d’Ensenyament
El plenari del Consell Escolar Municipal (CEM) del passat 
15 de febrer va aprovar la zonificació per a l’educació 
secundària obligatòria i va donar el vist-i-plau a les 
propostes de modificació de l’adscripció. A proposta 
del Departament d’Ensenyament, la relació d’adscripció 
dels centres de primària de la comarca s’ha pensat amb 
l’objectiu de mantenir l’equilibri social entre centres, la 
proporcionalitat entre nombre d’alumnes i nombre de 
places que ofereix cadascun i la previsió que es mantingui 
durant els propers quatre anys, amb revisió.

Centres adscrits a l’Institut Pla de l’Estany: Escola Bal-
diri Reixac, Escola La Draga, Escola Camins, Escola Pla 
de l’Ametller, Escola l’Entorn, Escola el Frigolet i Escola 
Finestres (Mieres). 

Centres adscrits a l’Institut Pere Alsius: Escola Baldiri 
Reixac, Escola La Draga, Escola el Frigolet, Escola Carles 
Fortuny i Escola Bora Gran. 

EDUCACIÓ

Centres adscrits a l’Institut Josep Brugulat: Escola Can 
Puig, Escola Vall del Terri, Escola Alzina Reclamadora i 
Escola de Sant Esteve de Guialbes.

Arran de l’ampliació de places per a l’ESO en els pro-
pers anys, es va fer palesa la necessitat de modificar la 
zonificació.

L’Eduquem en família tracta 
sobre la frustració
Carme Pujol, formadora de l’Institut d’Ecologia Emo-
cional, va fer reflexionar sobre la frustració i va donar 
eines, antídots, per vacunar els fills i filles i fer-los més 
forts, autònoms i emocionalment competents per a 
afrontar situacions adverses. Va definir la resiliència 
com la capacitat per a fer front a les situacions adverses 
i sortir-ne enfortits. El programa Eduquem en Família 
són unes xerrades o activitats formatives per a famílies 
o persones interessades en l'educació. Està organitzat 
conjuntament per les AMPA dels diferents centres 
educatius de Banyoles, des de l'Escola Bressol fins els 
instituts de secundària, conjuntament amb el Servei 
d'Educació de l'Ajuntament.

L’Eduquem en família novament amb gran èxit d’assistència 
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GRUPS MUNICIPALS

Aturem els desnonaments

Hem pensat massa temps “això no va amb nosaltres”. Però la realita

Un pol de seguretat a Banyoles
Des de Convergència i Unió (CiU) valorem positivament 
l’entrada en servei de la nova comissaria de la Policia Local. 
La nova comissaria, ubicada al nou edifici de l'avinguda de 
la Farga número 84, a tocar la comissaria dels Mossos d'Es-
quadra, crea un pol de seguretat per la ciutat i la comarca, 
tot ubicat al mateix lloc. 
Des de CiU creiem que ara la ciutadania ho tindrà més 
fàcil per fer els seus tràmits policials. Creiem també que la 
Policia Local de Banyoles podrà treballar millor i tot plegat 

sumant sinergies amb els Mossos d’Esquadra pel bé de 
la ciutadania. 
És veritat que les dades policials de Banyoles demostren 
que és una de les ciutats més segures de les comarques 
gironines. Tanmateix, no ens conformem i volem millorar 
la seguretat, ja que per a nosaltres és una prioritat.
Un altre aspecte positiu és el fet de deixar de pagar l’últim 
gran lloguer de l’Ajuntament i, després del treball dels últims 
anys, tenir de propietat els edificis municipals.

Ciutat esportiva, què aporta?
La nostra ciutat cada vegada atreu més esdeveniments es-
portius de gran format. L'últim esdeveniment ha estat la Volta 
Ciclista, on hem pogut gaudir de veure la nostra ciutat per la 
televisió, la premsa, acollint esportistes i equips d'elit dies 
abans de la competició en els nostres hotels...I estem segurs 
que això és un benefici econòmic i social. Però sempre ens 
sorgeix un dubte: quin cost té per la ciutat tots els esdeveni-
ments esportius? Ens referim a cost en el seu ampli ventall: 
cost de portar l'esdeveniment, cost de lloguer de material, 

cost de les molèsties ocasionades, cost de les hores extres 
de policies locals, brigades, tècnics... També ens sorgeix el 
dubte; quin benefici en traiem? Cal que posem sobre la taula 
tot allò positiu i negatiu que ens aporten els esdeveniments 
esportius per tal de valorar si hi ha, o no ,un benefici comú. 
Des d'ICV-IdB, i altres grups, hem estat molt constants i 
persistents en aconseguir aquestes valoracions a l'equip de 
govern, però mai ens els han fet arribar. Esperem que arribi 
un dia que no els haguem de demanar més.

La nova biblioteca, un projecte transcendental

Aquest any 2017, el pressupost municipal contempla una 
partida per a la compra del solar o de l’edifici que ocuparà 
la nova biblioteca comarcal. L’elecció de l’emplaçament és 
una decisió transcendental, així com la manera d’encarregar 
el projecte arquitectònic (que esperem que sigui un concurs 
obert), i així com la valoració de si el projecte inclou més usos 
(hotel d’entitats, centre cívic, casal de la gent gran, etc.). 
A l’hora de triar el lloc on s’ubicarà aquest equipament  cal 
tenir en compte diversos factors:

1. Un equipament d’aquestes característiques és un revulsiu 
per a l’entorn on es col·loqui.
2. Com a conseqüència, s’ha de preveure una estratègia de 
promoció de l’habitatge, el comerç, la restauració, el turisme, 
la cultura... al seu voltant.
3. S’està redactant el POUM, per la qual cosa aquesta 
estratègia ha d’anar més enllà i pensar la ciutat en global, 
la mobilitat, l’urbanisme.
Per tot això, pensem que la ciutadania ha d’estar informada 
i poder participar d’un projecte tan transcendental.

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Sembla que ara sí s'ha decidit l'equip de govern a encarar 
el gran tema que té pendent Banyoles: el Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal. Un POUM és el full de ruta de com 
s'anirà desenvolupant la ciutat. Si volem fer-ho amb cert 
rigor caldrà que totes puguem dir-hi la nostra, i dissenyar-
lo amb una mirada global i imaginativa, superant velles 
concepcions mitjançant solucions reals i atrevides. 
Des del grup municipal de la CUP tenim clar que l’eix 
d’aquest projecte ha de ser el decreixement i la consciència 

de canvi de model, basat fins ara en el totxo, el pur consum, 
i la mobilitat motoritzada. Volem que la Banyoles del futur 
tingui les persones com a centre i el seu benestar com a 
objectiu. La renúncia del benefici individual per cercar el 
bé comú i les propostes realistes, han de guiar l'enorme 
tasca d'elaboració del POUM.
La CUP-Banyoles manté el seu compromís d’aportar el seu 
gra de sorra; basat en recollir la visió de totes i vetllar per 
evitar els beneficis d'un pocs.
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URBANISME

Banyoles continua potenciant els 
camins escolars i els carrils bici
La nova passarel·la de la riera Canaleta, a l’altura de la 
rotonda del carrer Figueres, forma part d’un camí per a 
la zona d’hortes que facilitarà l’accés amb l’escola de 
Can Puig i l’institut Josep Brugulat, i descongestionarà 
el camí Fondo. També serà una alternativa als alumnes 
que actualment utilitzen la carretera de Vilavenut. Serà 
una passarel·la per a vianants i ciclistes, està acordada 
al Consell de barri de Canaleta i  està pressupostada en 
uns 53.000 euros.

Per altra banda, s’ha refet la il·luminació dels punts de llum 
baixos ja existents del carril bici de l’Estany de Banyoles, 
entre l’Estadi municipal Miquel Coromina i l’estanyol del 
Vilar. Fins ara hi havia problemes quan es mullaven i s’ha 
renovat i protegit la instal·lació per evitar-ho

Avança la millora de les canonades 
de la xarxa d’abastament 
d’aigua al barri de Sant Pere
Aquestes obres ja han començat i està previst que durin 
uns 3 anys. Es millorarà considerablement l’abastament 
a la zona i es dotarà als abonats d’un cabal d’aigua més 
important i amb més pressió. La primera zona acabada 
és al carrer Joaquim Hostench, des de la plaça de Sant 
Pere al carrer Remei, i el tram oest del carrer Pintor 
Solives fins al carrer Pare Butinyà. A més, s’ha aprofi-
tat per treure les barreres arquitectòniques i convertir 
aquesta zona en un espai adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda.

Renovació de la il·luminació del carril bici de l’Estany de Banyoles 
entre l’Estadi municipal Miquel Coromina i l’estanyol del Vilar

Últims preparatius abans de posar en funcionament la nova passarel·la de la riera Canaleta
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CULTURA

Pau Vallvé. Foto: Júlia Alzueta

The Klezmatics

Unes 50 funcions i 40 
espectacles de programació 
estable d’arts escèniques pel 
primer semestre de 2017
Dins l’apartat teatral, entre d’altres propostes, el cap de 
setmana del 27 i 28 de gener, la companyia banyolina El 
Vol del Pollastre tornava a la Factoria d’Arts Escèniques 
amb el seu espectacle Et Planto. El 24 de març, a la Factoria 
d’Arts Escèniques, es va poder veure el nou muntatge 
dirigit per Clàudia Cedò L’Home sense veu.

Pel que fa a les propostes musicals a l’Auditori de l’Ateneu, 
entre un llarg llistat, el dia 5 de febrer The Klezmatics, van 
oferir l’únic concert a tot l’Estat espanyol d’aquest grup 
novaiorquès. El dia 10 de febrer es va fer la presentació 
oficial del nou treball del músic barceloní Pau Vallvé, 
Abisme cavall hivern primavera i tornar. El 25 de febrer 
el banyolí Vic Moliner va fer la presentació oficial del 

seu nou disc Ara. El dia 1 d’abril l’escenari de l’Auditori 
acollia Christian Scott, un dels grans trompetistes de 
l’escena nord-americana, i el 21 d’abril Belda & Sanjosex 
presentaven el disc Càntut. Dins el marc de la programació 
familiar es presenten sis propostes de gran qualitat. 
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El Museu Darder digitalitza 
part del seu fons d’imatges 

El projecte forma part de la nova línia de subvencions 
de la Xarxa de Museus de les comarques de Girona i ha 
permès la digitalització de gairebé 3.000 diapositives. Cal 
tenir present que la documentació dels objectes és un del 
elements claus dels museus, ja que és la feina que permet 
tenir tota la informació disponible, sigui per investigació 
o mitjançant exposicions o altres sistemes de difusió.

Banyoles acull la XVI edició de la 
flautada de les comarques gironines
L’Escola Municipal de Música de Banyoles va exercir 
d’amfitriona en una activitat que va aplegar estudiants 
i professors de flauta travessera. Banyoles va rebre més 
de cent flautistes d’entre sis i quinze anys.
 

Cursos d’hivern del 2017 al Centre 
Cívic Banyoles per a tots els gustos
Des del Centre Cívic Banyoles s’han preparat curos 
d’informàtica com ara informàtica bàsica i internet +55, 
de cuina com ara Tortell de rams o dolços de Setmana 
Santa cinc estrelles. També, hi ha cursos d’idiomes de 
català i anglès, creixement personal o activitat física, 
entre d’altres. A més, s’organitzen les exposicions del 
Centre Cívic. 

Escenaris Especials, 10 anys 
de teatre amb persones en 
risc d’exclusió social 
Escenaris Especials imparteix cursos de teatre per a 
persones amb discapacitat, autisme, malaltia mental, 
nens amb deficiències neuromotores i adults en procés 
de deshabituació de tòxics. El projecte, que ha passat 
de 2 a 10 centres estables en aquests 10 anys, compta 
amb més de 120 alumnes i beneficia cada any a més 
d’un miler de persones entre alumnes, familiars i públic 
dels espectacles.

Gabriela Montero, artista 
resident de l’Ateneu 2017
La pianista veneçolana internacionalment reconeguda 
Gabriela Montero és la flamant artista resident de l’Ate-
neu – CMEM de Banyoles 2017. D’aquesta manera, en la 
que és la seva setena edició, les residències artístiques 
de l’Ateneu de Banyoles es consoliden també com un 
projecte amb vocació internacional, i incorporen per 
primer cop una intèrpret de fora de l’Estat espanyol, 
una solista reclamada per les millors sales i orquestres 
del moment. Entre altres guardons i reconeixements, el 
2015 va obtenir el Premi Grammy Llatí al Millor àlbum 
de música clàssica. El nucli de la residència artística de 
Montero a l’Ateneu el conformen els tres concerts que 
oferirà a l’Auditori de l’Ateneu. 

Els usuaris dels Museus de 
Banyoles creixen un 10%
L’any 2016 el conjunt dels dos museus de Banyoles 
van rebre un total de 48.023 usuaris, un 10% més 
que l’any 2015 (43.615). D’aquests, 27.531 persones 
eren usuaris del Museu Arqueològic, 19.929 usuaris 
del Museu Darder i 563 persones van participar a les 
activitats organitzades conjuntament pels dos museus. 
Del balanç de l’any destaca el creixement d’usuaris del 
Museu Darder, el qual en va rebre un 43% més que 
l’any passat mentre que el Museu Arqueològic en va 
tenir un 2% menys que el 2015.

L’exposició “La fi és el principi” 
al Museu Darder i “Desenterrant 
el silenci” arriba al Museu 
Arqueòlogic de Banyoles
Del 14 de gener al 2 d’abril del 2017 es va poder visitar 
aquesta exposició itinerant “La fi és el principi” al Museu 
Darder produïda per Arqueoxarxa i liderada pel Museu 
de Gavà. Per primera vegada presentava una síntesi 
de les pràctiques funeràries a la prehistòria, a partir 
de la mostra de més de 300 objectes de 20 museus 
catalans, entre els quals objectes de la col·lecció del 
Museu Arqueològic de Banyoles.

Del 21 de gener al 26 de març l’exposició “Desenterrant 
el silenci” del Museu Arqueòlogic de Banyoles va retratar 
l’exhumació d’una fossa comuna del franquisme en un 
petit poble de Burgos, una fossa amb les restes, entre 
d’altres víctimes, d’un mestre català, l’Antoni Benaiges. 
Aquest mestre va impulsar, durant la II República, la 
renovació pedagògica en un petit poble de Burgos. 
Va ser precisament aquest compromís amb el model 
d’escola republicana que va costar-li la vida en mans 
dels franquistes.

Gabriela Montero. Foto: Shelley Mosman
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PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME

Banyoles implementa 5 
projectes per a l’ocupació i 
el desenvolupament local
L’Ajuntament de Banyoles ha rebut una subvenció de 
779.179,68 euros de la Generalitat de Catalunya per 
a 5 projectes i ha contractat 34 persones. L’objectiu 
d’aquestes iniciatives és contribuir a la formació de les 
persones, tant les que estiguin en situació d’atur com 
d’alta laboral, i incentivar la generació de llocs de treball 
a Banyoles i al Pla de l’Estany.

Com a novetat d’aquest any i dins el Programa de 
Garantia Juvenil a Catalunya, l’Ajuntament de Banyoles 
ha contractat 5 joves en pràctiques. El consistori també 
ha impulsat el programa Joves per l’ocupació de suport 
a l’experiència pràctica de 30 joves en situació de 

desocupació d’entre 16 i 25 anys. En formació ocupacional 
l'Ajuntament impartirà 3 especialitats formatives de 
gestió administrativa, gestió integrada de recursos 
humans i creació i gestió de microempreses. Per aquest 
2017, l’Ajuntament ha renovat la subvenció de la que ja 
disposava per a la contractació d’un agent d’ocupació i 
desenvolupament local (AODL) i n’ha aconseguit dues 
de noves per a la contractació de dos agents més. 

Sobre el terreny, el consistori banyolí també preveu per 
aquest 2017 programes laborals al barri de la Farga partir 
del programa Treball als barris. A més, el consistori també 
preveu un dispositiu socio-laboral per a col·lectius amb 
dificultats especials, amb l’ajuda de 4 tècniques contrac-
tades. També compta amb un programa mixt de formació 
i experiència laboral de la Casa d’Oficis en l’especialitat 
de manteniment integral, edificis, habitatges i entorn.
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Banyoles a la Fira Expo Sports de 
la Zurich Marató de Barcelona
Banyoles va participar, com a expositor, a aquesta fira 
que és el principal saló de l’esport de l’Estat espanyol 
i una de les principals fires del running, trail i triatló 
d’Europa. Es va confirmar el creixement de l’interès del 
públic assistent per les propostes de turisme esportiu 
familiar de la capital del Pla de l’Estany. El 44% de les 
consultes dels visitants de l’estand de Banyoles van 
centrar-se en conèixer les opcions del territori per a 
fer-hi activitats esportives familiars, i un 27% de les 
consultes a feien referència a les competicions espor-
tives que la ciutat acull anualment. 

Un nou programa de Banyoles 
TV difon els productes 
del Pla de l’Estany
L’Associació Banyoles Comerç i Turisme, amb la col-
laboració de la Diputació de Girona i l’Ajuntament de 
Banyoles, i amb la producció audiovisual de Banyoles 
Televisió, han engegat un nou projecte televisiu i gas-
tronòmic per difondre i posar en valor els productes, els 
oficis i la gastronomia de la comarca del Pla de l’Estany. 
El nou programa de televisió, titulat Això è mel, dona 
a conèixer a l’espectador els productes propis de la 
comarca a partir de descobrir els artesans i ensenyar 

com cuinar els seu productes. Dividit en 5 capítols de 
25 minuts cadascun, el programa constarà de dues 
parts bàsiques: un reportatge sobre un producte o 
especialitat autòctona i l’elaboració d’una recepta 
amb el producte en qüestió, dins d’un plató de cuina 
dissenyat per a l’ocasió.

Lliuren el xec regal de 1.000 euros 
que es va sortejar al Firestoc
El xec regal de 1.000 euros es va sortejar en el marc de la 
fira comercial de rebaixes Firestoc, celebrada el 4 i 5 de 
febrer al pavelló de la Draga, i organitzada conjuntament 
entre l’Ajuntament de Banyoles i l’Associació Banyoles 
Comerç i Turisme. Enguany el Firestoc celebrava la seva 
20a edició. Més del 80% dels expositors van manifes-
tar que tornaran a exposar en l'edició de l'any vinent.

La tradicional Exposició de 
flors de Banyoles i la Fira 
Gartstròmia es fusionen
L’objectiu és crear sinergies entre els dos esdeveniments 
i potenciar la decoració floral, l’art i la gastronomia. Fruit 
de la unió, s’introduiran noves activitats relacionades 
amb la cuina de les flors i les creacions gastroartístiques. 
Serà el 20 i 21 de maig del 2017.

La guanyadora, Àngels Pérez, va poder bescanviar els diners del xec regal del Firestoc 
en qualsevol botiga associada a l’Associació Banyoles Comerç i Turisme 
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ESPORTS

Banyoles protagonista de la segona 
etapa de la Volta Ciclista a Catalunya
L’equip Movistar va creuar l’arribada de Banyoles dos 
segons abans que el BMC Racing en una contrarellotge 
per equips de 41,3 quilòmetres íntegrament al Pla de 
l’Estany. L’equip Sky va quedar en tercera posició entre 
els 25 equips. Tanmateix, després de l’avaluació de les 
imatges de l’etapa, els àrbitres van decidir castigar amb 
1 minut tot l’equip Movistar perquè un dels membres del 
seu equip va empènyer amb la mà els seus companys 
d’equip. Així doncs, el guanyador de l’etapa finalment va 
ser l’equip BMC i Movistar va acabar tercer.

Tot plegat una etapa que va fer promoció de Banyoles i 
del Pla de l’Estany arreu del món i que reforça Banyoles 
com a ciutat esportiva. L’etapa es va retransmetre per 
164 televisions de tot el món. Milers de seguidors van 
seguir en directe l’etapa amb inici i final a Banyoles, i 
que va passar per Fontcoberta, Vilademuls, Esponellà i 
Porqueres. Cal destacar que feia 63 anys que no s’havia 
fet cap contrarellotge per equips tan llarga a la Volta 
Ciclista Catalunya.
 
La Volta, celebrada del 20 al 26 de març, és la prova 
ciclista més important del país i aquest any arribava a 
la 97a edició. Comptava amb un cartell de luxe amb el 

Banyoles tindrà uns nous lavabos 
públics al centre de la ciutat 
Estan ubicats a la plaça de les Monges. Amb aquesta 
acció s’han substituït els lavabos de la plaça dels Turers, 
que es van tancar fa més de 2 anys després que arrosse-
guessin diversos problemes de funcionament i d’olors. 
Els lavabos estaran oberts les 24 hores del dia i els nous 
banys públics no són d’obra sinó que consisteixen en un 
mòdul prefabricat de color blau, instal·lat a peu de carrer, 
a diferència de les escales que baixaven al subsòl de la 
plaça dels Turers. Els nous lavabos públics estan situats 
en una zona estratègica de la ciutat, molt cèntrica i a 
tocar de la parada d’autobusos de la Teisa.

VIA PÚBLICA

Els contenidors de Roba Amiga a 
Banyoles han recollit durant el 2016 
un total de 48,3 tones de roba usada 
Els banyolins i banyolines han dipositat durant el 2016 
un total de 48.327 quilos de roba als 8 contenidors que, 
amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles, hi ha repar-
tits per la ciutat. Concretament, s’han recollit 7,7 tones 
el primer trimestre, 8,6 tones el segon trimestre, 16,4 
tones el tercer trimestre, i 15,6 tones el quart trimestre. 
Significa un augment respecte els anys 2015, 2014 i el 
2013. La Cooperativa Roba Amiga i l'empresa d’inserció 
ADAD l'Encant són els encarregats de la gestió dels 
contenidors i de la recollida de la roba. 

ADMINISTRACIÓ

L’Ajuntament de Banyoles, guardonat 
per ser administració digital
L’Ajuntament de Banyoles ha estat guardonat amb un 
Reconeixement d’Administració Oberta, en la categoria 
de municipis de 5.001 a 20.000 habitants, pel seu grau
d’implantació de administració digital. Els premis els 
atorga el Consorci Administració Oberta de Catalunya 
(AOC) a partir de l’anàlisi del lloc web dels ajuntaments 
catalans i dels serveis digitals que ofereixen.

El 17è informe, el qual ha servit per determinar els premiats 
d’aquest any, es va elaborar el novembre i desembre del 
2016 i recull dades dels 948 ajuntaments catalans. Els 
Reconeixements d’Administració Oberta s’han lliurat  a 
55 municipis de Catalunya en cinc categories d’acord 
amb el nombre d’habitants.

La regidora de Comunicació, Participació i Noves tecnologies, 
Clàudia Massó, va ser l’encarregada de rebre el guardó a Barcelona 
en el marc del II Congrés de Govern Digital 
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murcià Alejandro Valverde (Movistar Team), el britànic 
Chris Froome (Team Sky), i el madrileny Alberto Contador 
(Trek-Segafredo) com a grans atractius per al públic. 
D’entre aquests 3 favorits, finalment la victòria de la 
Volta va ser per Alejandro Valverde.

Banyoles subseu del RallyClassics
La XIV edició del Rally Costa Brava Històric es disputarà 
entre els dies 21 i 23 d'abril de 2017, amb seu a Palamós 
i subseus a Banyoles i Puigcerdà.  La prova serà puntua-
ble per al “FIA Trophy for Historic Regularity Rallies”, el 
campionat europeu de regularitat que compta amb els 
millors pilots de l'especialitat. Aquesta edició del Costa 
Brava Històric s'organitzarà entorn de dues etapes i 950 
quilòmetres. 

Nan Oliveras i Elise Maury, 
guanyen el Duatló de Banyoles 
El diumenge 12 de febrer del 2017 Banyoles va celebrar la 
seva 27 edició del Duatló i, alhora, el Campionat Nacional 
de Catalunya per Grups d'Edat. Era un dia gris a Banyoles, 
amb la climatologia adversa. Durant la competició els 
millors van ser Nan Oliveras (TGCBINN) i Elise Maury 
(Fasttriatlón-CN Montjuïc), en les categories masculina 
i femenina respectivament.

Canvien les canonades de l’Estadi 
Municipal per evitar la legionel·losi
Tot i que no s’ha detectat cap focus de legionel·losi, les 
instal·lacions de l’Estadi Miquel Coromina i Moretó eren 
molt antigues, no s’havien canviat mai i presentaven 
un risc que es vol prevenir. L’equipament disposa de 
set vestidors i una vintena de dutxes. Dipsalut cobreix 
gairebé 20.000 euros dels 45.000 euros del cost de 
l’actuació. 

Banyoles acull el millor 
BTT mundial 
Victor Koretzky i Pauline Ferrand-Prévot van guanyar una 
multitudinària Copa Catalana Internacional BTT Biking 
Point de Banyoles. El nou format de la prova va superar 
les expectatives de l'organització. S'estima que al llarg 
del segon cap de setmana de març 12.000 persones van 
gaudir d'un veritable espectacle. Un total de 700 bikers 
van ser a la sortida del parc de la Draga, que aquest any 
estrenava la categoria Hors Class.

Espectacular sortida de la prova masculina de la Copa Catalana Internacional BTT Biking Point de Banyoles. Foto: Francesc Lladó / Ocisport
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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 40 73

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

Cal Moliner (Oficina d'informació comercial 

i turística) … ............................................................... 972 58 40 73

Casal de Barri de Sant Pere  ....................................972 57 13 82

Centre Cívic Banyoles ............................................. 972 58 07 41

Consorci de l’Estany .................................................972 57 64 95

Escola Oficial d’Idiomes ......................................... 972 58 49 29

Jutjat de Pau  ............................................................. 972 57 02 05

La Balca – Centre Educatiu Municipal ................972 57 35 36

Museu Arqueològic de Banyoles  .........................972 57 23 61

Museu Darder de Banyoles ...................................972 57 44 67

Oficina d'Habitatge  .................................................972 58 48 16

Oficina Jove del Pla de l'Estany-Cal Drac ............972 58 32 11

Oficina Municipal de Turisme La Pesquera ...... 972 58 34 70

Policia Local ................................................................ 972 57 57 57

Pavelló de la Draga  .................................................972 58 20 00

Pavelló de Can Puig  .................................................972 57 01 00

Ràdio Banyoles …………………… 972 58 03 08/972 58 04 33

Servei d’Ocupació Municipal (SOM) .................. 972 58 11 20

Teatre Municipal …………………… 972 57 25 07/972 58 18 48

ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS

AFA Pla de l’Estany (escola d’adults)  .....................................972 57 10 80

Aigües de Banyoles  .......................................................................972 57 01 01

Agri- Energia SA (companyia elèctrica) ................................972 58 00 58

Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany ..........................................972 58 40 70

Ateneu Obert de la Dona  ............................................................ 972 57 18 41

Bassols Energia Banyoles  ..........................................................972 57 03 14

Bombers …………………………… ....................... 972 57 40 80/972 58 20 85

Càritas Banyoles ........................................................................... 972 58 30 55 

Casal de la Gent Gran ……………………………… ............................. 972 57 11 62

Càtedra d’Esports i Educació Física ………… 972 57 64 93 /972 41 83 32

Centre d’Assistència Primària .........................972 57 25 10/902 111 444

Centre de Recusos Pedagògics   .............................................. 972 57 34 56

Clínica Salus Infirmorum  ...........................................................972 57 02 08

Consell Comarcal del Pla de l’Estany   .................................... 972 57 35 50

Consell Comarcal-Àrea de Benestar Social  .......................... 972 58 03 88

Consell Esportiu del Pla de l’Estany   .......................................972 58 13 44 

Correus   ..........................................................................................972 57 09 99

Creu Roja  .........................................................................................972 58 25 76

Escola Baldiri Reixac   ..................................................................972 57 06 60 

Escola Can Puig  ............................................................................972 57 44 65

Escola Casa Nostra   ....................................................................972 57 09 66

Escola de Natura   ...........................................................................972 58 13 16

Escola La Draga  .............................................................................972 57 23 56

Escola Pla de l’Ametller  ............................................................... 972 57 15 28 

Institut Josep Brugulat   ................................................................ 972 57 14 31

Institut Pere Alsius  .......................................................................972 57 09 91 

Institut Pla de l’Estany  ................................................................ 972 58 07 93

Mossos d’Esquadra   ......................................................................972 18 16 50

Taxis …  ..............................................................................................972 57 05 14

Teisa   ................................................................................................972 57 00 53

Telestany   .......................................................................................972 57 65 08

L'equip BMC va guanyar finalement l'etapa de Banyoles després de la sanció a l'equip Movistar


