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Ajuntament de Banyoles

OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ

L’Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) 
ha atès a 22.325 usuaris el 2018
L'OAC ofereix tota la informació disponible sobre l'adminis-
tració municipal i la ciutat, així com la possibilitat de tramitar 
de manera integrada la majoria de les gestions municipals. 
L’OAC té funcions de registre general i de finestreta única. El 
personal destina de mitjana 10 minuts a cada usuari i s’atenen 
tasques tan variades com ara el volant d’empadronament, 
qüestions relacionades amb l’habitatge o venda d’entrades.

HISENDA
L’Ajuntament de Banyoles ha tancat el 2018 
amb un superàvit de 2,8 milions d’euros
Amb aquesta xifra el consistori banyolí tanca l’exercici per setè any consecutiu amb un romanent positiu. La previsió és 
destinar una part del romanent, probablement a l’entorn d'1,2 milions d’euros, a inversions financerament sostenibles, 
com ara a equipaments i via pública, i que se sumaran a les ja previstes en el pressupost de 2019. 

Paral·lelament, el tancament del pressupost de 2018 conté una partida de 673.000 euros, 20.000 euros més que el 
2017, per saldos de dubtós cobrament d’exercicis tancats. Amb aquest tancament de pressupost, la ràtio d’endeutament 
de l’Ajuntament de Banyoles se situa al 45,61%, molt per sota del límit legal del 75% que fixa la normativa estatal. 

Agent d'ocupació i desenvolupament local. Desenvolupament turístic 27.782 ¤ Generalitat de Catalunya

Agent d'ocupació i desenvolupament local. Prospecció empresarial 27.782 ¤ Generalitat de Catalunya

Agent d'ocupació i desenvolupament local. Dinamització de PAES 27706 ¤ Generalitat de Catalunya

Esportistes amateurs  9.900 ¤ Diputació de Girona

Programa Indika  27.421 ¤ Diputació de Girona

Actucions contra la violència de gènere  4.180 ¤ Secretaria d'Estat de la igualtat

Projecte d'arqueologia del jaciment neolític de la Draga 27.172 ¤ OSIC

Projecte d'arqueologia sobre les villae al Pla de l'Estany 35.017 ¤ OSIC

Treball als barris  341.362 ¤ Servei d'Ocupació de Catalunya

Programa UBICAT  38.129 ¤ Generalitat de Catalunya

Programa Enfeina't  133.271 ¤ Generalitat de Catalunya

Treball i formació   77.254 ¤ Generalitat de Catalunya
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ALCALDIA

L’Ajuntament de Banyoles i 
el FC Barcelona han renovat 
l’acord de col·laboració
Des de 2008, l’Ajuntament de Banyoles i el Futbol 
Club Barcelona mantenen convenis de col·laboració 
que han permès impulsar a la ciutat diferents projec-
tes esportius vinculats a l’entitat blaugrana i la seva 
Fundació. El conveni que es va signar, que serà vigent 
fins al final de 2020, preveu la col·laboració entre les 
dues institucions per al desenvolupament i/o execució 
d’iniciatives conjuntes relacionades amb l’esport. Un 
d’aquests projectes, segons es detalla específicament 
en el conveni, serà la col·laboració del FC Barcelona en 
l’organització i promoció de la Copa del Món de Triatló 
i la Copa del Món de Paratriatló que se celebraran a 
Banyoles els dies 7 i 8 de setembre d’aquest any.

Signatura del conveni amb l’alcalde, Miquel Noguer; el president 
del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu; el vicepresident del FC 
Barcelona, Jordi  Cardoner i el CEO del FC Barcelona, Òscar Grau. 
Foto: Pere Duran. 

Recepció al Lehendakari Juan José Ibarretxe a 
l’Ajuntament de Banyoles amb benvinguda amb 
ball de l’Esbart Dansaire Fontcoberta i signatura 
al Llibre d’Honor 

S'han reconegut tres 
projectes de l’Ajuntament 
de Banyoles com a Bones 
Pràctiques Locals
Tres projectes municipals han estat seleccionats com a 
Bones Pràctiques per la seva aportació innovadora i de 
qualitat i han estat inclosos en el Banc de Bones Pràcti-
ques dels governs locals de la Federació de Municipis de 
Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis 
Autonòmics i Locals. Concretament es tracta del cicle 
de cinema per a la inclusió social, el projecte Inter 12/90 
i el projecte Banyoles Activa Locals de dinamització de 
locals buits. 

El Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals, nascut 
l’any 1999, és un servei impulsat per la Federació de 
Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer 
d’estudis autonòmics i locals que identifica i difon ex-
periències innovadores de govern i gestió municipal 

Les regidores de Benestar Social i Educació, Ester Busquets, 
i de Promoció Econòmica, Joana Vilà, recollint el diploma de 
Bones Pràctiques Locals. Foto: FMC.

El II Campus d’Handbol Gonzalo 
Pérez de Vargas a Banyoles
Banyoles serà la seu de la IIa edició del Campus 
d’Handbol del porter del FC Barcelona Lassa Gonzalo 
Pérez de Vargas. El Campus d’Handbol es dirigeix a 
joves d’entre 8 i 17 anys i se celebrarà de l’1 al 7 de 
juliol, després que la primera edició va tenir lloc al 
Vendrell (Tarragona), i s’hi preveu la participació d’un 
centenar d’esportistes.

en poblacions de més de 5.000 habitants. El Banc de 
Bones Pràctiques vol promoure la millora i la innovació 
en els governs locals difonent experiències, seguint una 
metodologia comuna i proposant la reflexió i l’intercanvi 
de coneixement sobre polítiques locals.
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SEGURETAT CIUTADANA

Banyoles celebra la Diada 
de la Policia Local 
La Diada de la Policia Local de Banyoles es va celebrar 
el divendres 25 de febrer a la sala de plens de l’Ajunta-
ment i pretenia reconèixer el servei públic i la trajectòria 
professional dels agents que formen part de la Policia 
Local. En total, es van lliurar 11 guardons de mèrit com 
a reconeixement a accions destacades d’agents de la 
Policia Local. Entre altres, s’ha reconegut tres agents 
per la detenció d’una persona per un delicte contra la 
salut pública, així com a dos agents per resoldre diversos 
robatoris amb força o a dos agents per la detenció de 
dues persones a les quals van interceptar dos quilos 
d’haixix. En la mateixa Diada de la Policia, es van lliurar 
dues medalles de plata a dos agents que han complert 
els 25 anys de servei al cos.

BENESTAR SOCIAL

“la Caixa” i l’Ajuntament de 
Banyoles s’alien per superar 
la pobresa infantil 
CaixaProinfància està dirigit a famílies amb nens i joves 
de fins a 18 anys en risc o situació d’exclusió social. L’en-
titat bancària destinarà un pressupost de 75.000 euros 
anuals al desenvolupament del programa a Banyoles. 
CaixaProinfància desenvoluparà cinc grans línies de 
treball: reforç educatiu, educació no formal i temps lliure, 
suport educatiu familiar, atenció i teràpia psicosocial i 
promoció de la salut.

“la Caixa” i l’Ajuntament de Banyoles identificaran i 
analitzaran conjuntament les situacions de pobresa i 
vulnerabilitat existents a la ciutat. Aquestes realitats 
requereixen anar més enllà de l’atenció a necessitats 
puntuals i realitzar plantejaments d’actuació globals que 
ajudin a la transformació de la situació dels infants i les 
seves famílies. En aquesta línia, es definirà una proposta 
de serveis conjunta que aglutini recursos públics i privats 
així com projectes socials innovadors del territori. Desen-
voluparan aquests serveis quatre entitats col·laboradores 
de CaixaProinfància: Associació d'Iniciatives Socials, 
Càritas Diocesana de Girona, Consell Esportiu del Pla de 
l'Estany  i SUARA Cooperativa. Totes elles treballaran en 
xarxa, coordinades per la Fundació Heka. 

El Pla de l’Estany va estrenar 
el primer Grup d’Ajuda 
Mútua en salut mental
L’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques 
i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany han signat un 
conveni de col·laboració per impulsar el primer Grup 
d’Ajuda Mútua (GAM) en salut mental que s’obre a la 
comarca. El nou GAM de Banyoles serà al Casal del Barri 
de Can Puig tots els dijous d’11 a 1 del migdia.

Els GAM són un recurs comunitari creat per a les famí-
lies de persones amb problemes de salut mental, amb 
l’objectiu d’oferir un espai d’orientació, de familiar a 
familiar i d’afectat a afectat, davant els problemes de-
rivats del trastorn mental, amb la finalitat de compartir 
experiències, fer descàrrega emocional amb persones 
afins que entenen què passa, donar informació efectiva 
i contrastada com a usuaris, i crear un ambient d’ajuda 
mútua i suport social. Els GAM estan dinamitzats per una 
persona experta en dinàmiques de grup de l’associació 
de familiars, que ofereix aquest servei a diferents punts 
de les comarques gironines.

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, el regidor de 
Policia i Via Pública, Lluís Costabella, i el cap de la 
Policia Local, Gregori Martínez, van ser els encarregats 
de lliurar els reconeixements als agents
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FESTES

La cavalcada dels Reis d’Orient 
a Banyoles va sortir de l’Estany 
i va acabar a l’Ajuntament
Com cada 5 de gener, ses majestats els Reis d’Orient van 
passejar-se per la ciutat abans d’emprendre la feina del 
repartiment de regals.

El Carnestoltes va convertir la ciutat 
en el País de les Joguines
Enguany totes les activitats del Carnestoltes, celebrat 
el divendres 22 i el dissabte 23 de febrer, van girar al 
voltant de les joguines, tal i com es va consensuar amb 
totes les entitats participants. El gruix de les activitats 
es van mantenir i la principal novetat era el canvi de dia 

de la Rua dels Versots. No van faltar-hi la ‘Fes-te cutre’, 
organitzat pel Comitè de Banyolinades, la rua infantil, la 
festa ‘Confeti led party’ d’Adolescents.cat, el concert de 
Carnestoltes amb Miquel del Roig i la rua de nit, amb la 
participació d’una desena de carrosses. 

Coincidint amb la temàtica del Carnestoltes d’aquest 
any, s’ha creat un joc interactiu on els participants poden 
respondre preguntes sobre el món de les joguines. 

Concert de les formacions de Corda, la Big Band i el Cor de l’Escola de 
Música per a les residències de la gent gran de Banyoles a l'Ateneu - CMEM

Els Reis d'Orient saludant des de l'Ajuntament
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MOBILITAT

Entra en servei l’aplicació mòbil 
de les zones blaves de Banyoles  
Les zones blaves de Banyoles han estrenat iParkMe, 
una nova aplicació per a dispositius mòbils que permet 
aparcar sense haver de passar pel parquímetre. La gestió 
de la zona blava de Banyoles correspon a l’empresa 
Giropark de l’entitat Mifas i és a través d’ells que s'ha 
introduït la nova aplicació. 

Amb iParkMe l’usuari ja no ha de treure tiquet al par-
químetre ni deixar el justificant. L’usuari paga només 
pel temps real d’estacionament perquè, una vegada 
acabat l’estacionament, pot recuperar el temps no 
utilitzat. A més, s’ofereix l’opció d’ampliar el temps 
d’aparcament des de qualsevol lloc amb dos simples 
clics i sense haver d’anar al parquímetre. 

Zona blava
Banyoles compta amb dos tipus de zona blava. La 
principal comprèn la plaça Perpinyà, el passeig de la 
Indústria, la plaça dels Turers, els carrers Jacint Verda-
guer, Servites i Josep M. Bohigas, la plaça Miquel Boix, 
l’avinguda Països Catalans i els carrers Muralla i Pia 
Almoina. Mentre que la zona blava perifèrica està for-
mada per un tram del carrer Pere Alsius i de l’Avinguda 
Països Catalans i els carrers Coromina i Estricadors. La 
zona blava funciona de dilluns a dissabte de 9 del matí 
a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.

Dipòsit i localitzador de bicicletes de 
Banyoles compartit amb Girona, Salt i 
Sarrià de Ter

Al web de la Policia Municipal de Girona podem 
trobar un localitzador de bicicletes que fa una cerca 
a les bicis custodiades als dipòsits municipals de 
les policies locals de Girona, Banyoles, Salt i Sarrià 
de Ter.
L’enllaç és: http://www2.girona.cat/ca/policia_
localitzador_bicicletes

Pel que fa al seu funcionament és molt senzill, hi 
ha dos motius pels quals es publiquin bicicletes en 
aquesta web: Alta voluntària del propietari de la 
bicicleta. En aquest cas haurà d’aportar factura de 
compra, facilitar un número de telèfon i portar la 
bicicleta per poder fer-li una fotografia o bé el propi 
titular aportar-ne una en format digital.

Registre de bicicletes realitzades per les Policies 
adherides al sistema les quals poden entrar per 
diversos motius: abandonament, infracció de 
trànsit, ordre judicial...

Mobilitat en bicicleta
Al final de febrer es va presentar el Pla Director 
de la Bicicleta als agents que van participar en el 
procés participatiu. Per altra banda, i en aquest 
mateix sentit, el ple de l’Ajuntament es va adherir 
a la Xarxa de Ciutats per a la Bicicleta.

Han entrat en funcionament nous 
carrils bici
Es tracta del carril bici del carrer Boi Juscafresa, de 
l’avinguda de la Farga fins a l’escola Camins (a la 
foto) i la millora del de l’Estany entre els Desmais i 
el límit amb Porqueres.

Enquesta sobre mobilitat a l’escola/institut
L’Ajuntament ha obert una enquesta per saber l’opinió dels usuaris per millorar els camins escolars.
Es pot omplir l’enquesta a: 
http://www.banyoles.cat/ajuntament/enquesta-sobre-mobilitat-a-l2019escola-institut
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

L’Ajuntament va renovar la 
concessió del Tren Pinxo 
La Junta de Govern Local de Banyoles va atorgar la con-
cessió d’ús especial de la via pública per a l’explotació 
del servei de tren turístic a l’UTE formada per la fins 
llavors conductora i Teisa. La societat, que ja prestava 
el servei del Tren Pinxo a Banyoles des de l’estiu del 
2014, va ser l’única oferta presentada al concurs per 
renovar la concessió del servei.

La proposta presentada inclou la gratuïtat dels tiquets 
per als menors de 3 anys, de 2,5 euros per als nens i 
nenes de 3 a 12 anys, de 4,5 euros per als adults i de 
3,5 euros tant pels jubilats com per als grups de més 
de 25 persones. 

Banyoles va celebrar una 
nova edició del Firestoc
Uns 40 expositors, amb més de 50 estands, van parti-
cipar a la 22a edició de la Fira. La principal novetat era 
l’estrena de l’espectacle eqüestre amb foc Astrea. Al 
Firestoc s’hi podien trobar les millors ofertes en roba, 
calçat, complements, roba per a la llar, alimentació 
i esport que portaran tant comerciants de Banyoles 
i comarca com de la resta de comarques de Girona.

ADMINISTRACIÓ

L’Ajuntament es dota de càmeres per als videoactes que 
permetrà la retransmissió en directe de les sessions de ple
La Junta de govern del 4 de març va aprovar l’encàrrec de provisió del sistema de videoactes. Serà un sistema de 
retransmissió amb tres càmeres a través d’internet. Durant el ple cada vegada que un membre de la corporació 
activi el seu micròfon per intervenir, les càmeres monitoritzades l’enfocaran directament i iniciaran la gravació.

OCUPACIÓ

39 persones van ser contractades 
en programes de polítiques 
actives d’ocupació
L’Ajuntament de Banyoles ha contractat per aquest 2019 
un total de 39 persones desocupades per a l’execució de 
projectes en el marc de les polítiques actives d’ocupació. 
Es tracta de 6 programes (com ara Enfeina’t, Garantia 
Juvenil, Cases d’oficis o Treball i formació), que ja s’han 
començat a executar, tant als barris com en serveis 
municipals. Igualment, i durant aquest 2019, l’àrea de 
Promoció econòmica impulsarà el programa Ubicat, un 
programa innovador d’acompanyament a la inserció i 
suport ocupacional per a la inclusió social, que pretén 
donar suport i atenció a persones en situació d’atur, 
inactives o persones treballadores que es troben en 
situació de precarietat laboral.  

En total, i per a tots aquests plans, l’Ajuntament de 
Banyoles rebrà 717.289,07¤ per als diferents progra-
mes, uns 50.000 més que l’any passat, procedents del 
Departament de Treball, d’Afers Socials i Famílies i el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

MEDI AMBIENT

Servei de la deixalleria mòbil comarcal 
per l’any 2019: Banyoles

1r dimarts feiner - Plaça Pere Plantes (Can Puig) 
de 9 a 13h
2n dimarts feiner - Plaça de les Rodes de 9 a 13h
3r dimarts feiner - C/ Pius X (Mas Palau) de 9 a 13h
4rt dimarts feiner - Plaça Xesco Boix (La Balca) 
de 9 a 13h
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COMUNICACIÓ

Entra en funcionament el nou 
web de l’Ajuntament
Es tracta d’una pàgina web programada especialment 
per les necessitats de l’Ajuntament de Banyoles, seguint 
la idea conceptual de reduir el nombre de clics. La pàgina 
d’inici del nou banyoles.cat és un mosaic d’enllaços al 
web corporatiu, Cultura, Turisme i Ràdio Banyoles. El 
web és responsiu, el que vol dir que s’adapta als diferents 
dispositius: telèfon mòbil, tauletes i ordinadors de taula.

Una vegada l’usuari cliqui Ajuntament, trobarà una pàgi-
na principal amb apartats molt destacats i agrupats per 
dirigir-lo cap a les seves necessitats: notícies, agenda, 
ciutat, ajuntament, serveis, seu electrònica, portal de la 
transparència... Aquesta pàgina principal inclou novetats, 
com ara els avisos (per exemple, en casos de talls de tràn-
sit) i un mosaic amb les últimes publicacions de les xarxes 
socials de l’Ajuntament (Instagram, Twitter i Facebook).
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JOVENTUT

28 ajudes per al transport 
a estudiants 
El consistori ofereix cada any ajudes per al transport 
a estudiants de Banyoles que han de desplaçar-se a 
estudiar fora. Els destinataris són joves estudiants 
de Banyoles (de 16 a 25 anys) que estiguin cursant 
primer de Cicle Formatiu, primer de Batxillerat o 
primer d’Universitat. Enguany s’han atorgat un total 
28 targetes de transport: 10 a Girona (10 viatges), 4 
a Olot (10 viatges), 12 a Barcelona (8 viatges) i 2 a la 
UAB (8 viatges).

Continuen les activitats 
adreçades als joves
Des del gener al març s’han programat un curs Au-
diovisuals, curs de rap, un curs de monitor de lleure, 
xerrades als instituts (en el marc de la Guia de recursos 
educatius) sobre “Mobilitat internacional”, i “Coneix 

Durant el mes d’abril es preveu l’obertura de la convocatòria de les 
subvencions de concurrència competitiva per a projectes o activitats 
culturals, festives, juvenils i de benestar social i de cooperació.

Descripció 
Convocatòria per a la sol·licitud de subvencions per a activitats d’interès públic o social.

Qui ho pot demanar? 
Les associacions sense afany de lucre legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal 
d’Entitats i el que es prevegi en els diferents bases reguladores i normativa vigents.

Temps de tramitació Vegeu bases reguladores

Documentació necessària Vegeu bases reguladores.

Bases i convocatòries

l’oficina jove Cal Drac”, un experiment social sobre 
igualtat i violència de gènere amb joves i el servei 
comunitari amb el Pere Alsius.

Punt Lila per Carnestoltes
El 23 de febrer es van muntar dos punts liles a la zona 
de la plaça de les Rodes i a la zona de Barraques. És 
un punt d’informació de les agressions sexistes, punt 
d’assessorament en temes de consum d’alcohol... És 
una actuació el marc d’una campanya titulada "Dona 
joc al Carnestoltes sense fer trampes" de prevenció i 
sensibilització per promoure un Carnestoltes saludable, 
amb actuacions com ara: recomanacions i prevenció 
via xarxes socials, cartes a les famílies i als joves, edi-
ció de material, i xerrades als instituts per tenir unes 
“Festes Saludables”.

Bases Àrea de Serveis a les Persones
• Convocatòria subvencions d’acció social i cooperació.

• Convocatòria subvencions per al foment de la cultura i el patrimoni cultural, i de les arts plàsti-
ques i visuals.

• Convocatòria subvencions per al foment de l’activitat cultural i les arts escèniques i musicals.

• Convocatòria subvencions per al foment de les festes populars, la cultura popular i tradicional, i 
de les activitats realitzades pel teixit cultural, festiu i associatiu del municipi.

• Convocatòria subvencions per al foment dels projectes o activitats de caràcter juvenil i de lleure.

Canals de tramitació
• Enviant la sol·licitud documentació adjunta a través de:

• La seu electrònica (a través del tràmit d'instància genèrica, adjuntant els models normalitzats).

• Per correu postal, a l’adreça Passeig de la Indústria, 25, de Banyoles.

• Presencialment a les oficines municipals.
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Presentació de Sol·licituds

PREINSCRIPCIONS CURS 2019-2020
Del 29 de març al 9 d’abril. Educació infantil, primària i secundària obligatòria

A L’OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ (OME)  Ajuntament de Banyoles

Durant el període de preinscripció us atendrem a la Sala d’Actes de l’Ajuntament en el següent horari:
Cada dia de 9 del matí a 2 del migdia i dimarts i dijous de 2/4 de 5 a 2/4 de 7 de la tarda. Durant aquest horari s’atendrà al 

públic de manera continuada. 

Les persones que ho desitgin poden sol·licitar cita prèvia trucant al 972 581848 de 9 del matí a 2 del migdia.
També es pot formalitzar la preinscripció al centre sol·licitat en primera opció. En aquest cas, consulteu directament amb el 

centre per conèixer l’horari de preinscripció.

La informació detallada del procés (calendari, documentació, criteris de prioritat, matrícula, etc.) es coneixerà a partir del dia que es publiqui 
la resolució del Departament d’Educació que regula el procediment d’admissió de l’alumnat. Una vegada publicada aquesta resolució, podreu 
consultar tota la informació sobre preinscripcions al blog del Servei d’Educació http://educacio.banyoles.cat, i al web del Departament 

d’Educació http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici, així com descarregar-vos el full de sol·licitud.

URBANISME

Carrer de les Rotes

Tanca de l’skate park

Acabades les obres del carrer de les Rotes
Entra en funcionament un nou eix entre l’Estany i el centre de 
la ciutat amb un trànsit pacificat entre vianants, bicis i cotxes.

L’Ajuntament va aprovar el projecte de 
reforma de l'últim tram del rec Major, 
entre els carrers Jaume Butinyà i 
Blanquers per obrir-lo com a espai públic
Seguirà la línia de les fases anteriors del rec Major.

Aprovat inicialment al ple ordinari del 
gener del 2019 el Pla d’accessibilitat
És la planificació de les obres que cal fer perquè els carrers i 
places estiguin totalment lliures de barreres arquitectòniques, 
pensant sobretot en les persones amb mobilitat reduïda.

Han començat les obres al Molí dels 
Paraires i la instal·lació de la picoturbina
Amb l’actuació generarà electricitat i suposa un pas més en la 
recuperació del patrimoni històric i industrial.

Han començat les obres de remodelació 
de l’anomenat barri del Barral 
amb la reforma dels carrers Sant 
Esteve, Pou i Carmelites Velles 

Es millora la seguretat de l’skate 
park amb la contrucció de la tanca
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CULTURA

Mayte Martín, Dani Nel·lo, 
Ladysmith Black Mambazo 
i Lapònia, amb Roger Coma, 
aquest 2019 a Banyoles 
Gairebé 40 funcions i 30 espectacles conformen la pro-
posta estable d’arts escèniques de Banyoles pel primer 
semestre de 2019. En l’apartat teatral, els dies 25, 26 i 27 
de gener, a la Factoria d’Arts Escèniques es va donar el 
tret de sortida a la temporada amb l’espectacle Romeo & 
Julieta, de Cor de Teatre Jove i amb la direcció del banyolí 
Joan Gómez Ponsatí. El 17 de febrer al Teatre Municipal, 
Joan Pera va portar a Banyoles el seu espectacle Joan Pera, 
Capri, on l’actor recull en aquest espectacle alguns dels 
monòlegs més coneguts del popular actor i humorista 
català, Joan Capri. 

El dia 5 d’abril (21 h) al Teatre Municipal la comèdia 
Lapònia, que compta amb el banyolí Roger Coma entre 
el repartiment, ens portarà a reflexionar sobre la veritat 
i la mentida, les tradicions i els valors familiars. El dia 12 
d’abril (21 h) a la Factoria d’Arts Escèniques, la companyia 
Parking Shakespeare presentarà el seu últim espectacle 
Tot va bé si acaba bé, on, que?, tal i com han fet des de 
l’any 2009, ofereixen la seva particular versió del clàssic 
de Shakespeare.

El dia 2 de març la cantant de flamenc Mayte Martín va 
tornar a Banyoles amb un recital pensat per gaudir de 
tot el seu talent i sensibilitat, sense additius ni artificis. 
El dia 17 de març Anna Roig i Àlex Cassanyes Big Band 
Project van fer la presentació de La Tendresse a les co-
marques gironines. El dia 13 d’abril (21 h) el saxofonista 
Dani Nel·lo presentarà a les comarques gironines Los 
Saxofonistas Salvajes 2. El dia 27 d’abril actuarà a Ba-
nyoles la formació Ladysmith Black Mambazo, que amb 
5 Premis Grammy i 19 nominacions més, és el grup més 
llegendari de la música sud-africana i probablement de 
tot el continent africà. 

Les entrades per a la programació estable d’arts escèni-
ques de Banyoles es poden comprar a través de la web 
www.cultura.banyoles.cat i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
de l’Ajuntament de Banyoles (Pg. de la Indústria, 25 // 
972 57 00 50, de dilluns a dijous de 8:30 h a 18:45 h i 
els divendres de 8:30 h a 15 h).

L’Ajuntament va editar un 
nou àlbum il·lustrat amb la 
llegenda del Drac de Banyoles
El volum, del que se n’han editat 3.000 exemplars, és obra 
de Txell Darné i Joan Gómez de l’estudi Can Seixanta. Es 
tracta d’un llibre amb la llegenda del Drac, que explica 
històries sobres els seus orígens, fets, anècdotes diverses 
i algun divertiment. 

Rafael Aguirre, el guitarrista 
espanyol amb més projecció 
internacional, artista resident 
de l’Ateneu CMEM 2019
Rafael Aguirre oferirà tres concerts com a artista resident 
de l’Ateneu – Centre Municipal d’Estudis Musicals 2019. 
El primer va tenir lloc el 19 de gener amb la violoncel-
lista suïssa Nadège Rochat per presentar el disc La Vida 
Breve. El segon serà l’11 de maig i consistirà en un recital 
de guitarra con l’artista desplegarà tot el seu talent in-
terpretant algunes obres mestres del seu repertori. En 
el darrer concert, que se celebrarà el 10 de novembre, 
Aguirre interpretarà el cèlebre Concierto de Aranjuez. 

Dani Nel·lo Ladysmith Black Mambazo Comèdia titulada Lapònia
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D’aquesta manera Aguirre es converteix en el novè 
artista resident de l’Ateneu – CMEM, prenent el relleu 
al pianista menorquí Marco Mezquida. 

El cantant portuguès Salvador 
Sobral, primera veu confirmada 
del Festival (a)phònica 2019 
El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica avança 
una de les grans veus que formaran part del cartell de la 
setzena edició del festival, que tindrà lloc del 27 al 30 de 
juny a la capital del Pla de l’Estany. Es tracta del cantant 
Salvador Sobral, que actuarà per primera vegada a les 
comarques gironines (el divendres 28 de juny a les 23h) 
per presentar les cançons del seu nou treball, previst per 
aquest 2019. Més enllà de la seva participació a Euro-
visió el 2017, on va aconseguir el triomf per a Portugal i 
una gran repercussió internacional amb la cançó Amar 
pelos dois, és un artista de veu emotiva i càlida capaç 
d’emocionar qualsevol.

Van augmentar un 12% els visitants 
als espais museístics de Banyoles
50.913 persones van visitar les exposicions permanents 
dels equipaments o bé les exposicions temporals i van 
participar en les activitats paral·leles que s’hi van portar a 
terme. Les xifres corresponen al total d’usuaris, visitants 
que han comprat entrada o bé participants en les activitats 
gratuïtes, del Museu Darder, el Museu Arqueològic, el 
Parc Neolític de la Draga, la vila romana de Vilauba i el 
Monestir de Sant Esteve. En xifres absolutes, el Museu 
Arqueològic és el que ha experimentat l’increment més 
gran, amb un total de 36.362 visites, davant les 12.185 del 
Darder. Cal tenir en compte que, al Museu Arqueològic, 
s’hi comptabilitzen els visitants i participants en activitats 
al jaciment neolític de La Draga, Vilauba i el Monestir 
de Sant Esteve. Només pel que fa al poblat neolític, un 
total d’11.000 persones van visitar el jaciment, entre els 
quals 10.000 escolars.

La Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Banyoles van 
acordar completar la reforma 
del Museu Arqueològic
La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Banyoles van 
acordar invertir un milió d’euros en els propers dos anys 
per la reforma del Museu Arqueològic, la meitat cada 
administració. Els treballs permetran afrontar la darrera 
fase del projecte de millora de l’equipament, principalment 
centrats en les sales d’exposicions permanents del Museu.
Fins ara i durant anys d’obres s’ha millorat l’accés a l’Ar-
queològic, el vestíbul, la sala d’exposicions temporals o els 
magatzems, entre altres espais amb una inversió total de 
1.300.000 euros aportats per diferents administracions, 
entre les quals la Diputació de Girona.

El Museu Arqueològic compta amb una de les col·leccions 
de paleontologia i arqueologia més importants de Ca-
talunya. El seu fons està integrat per més de 850.000 
objectes inventariats, dels quals uns 7.000 són consi-
derats aptes per ser exposats.

Banyoles va reivindicar la creació 
local amb el cicle ‘Cinc cèntims’ 
Donar a conèixer i reivindicar la producció cultural de 
Banyoles i el Pla de l’Estany. Aquest és l’objectiu del cicle 
Cinc cèntims de creació local, que durant el febrer es va 
celebrar a l’Ateneu Bar. En aquesta primera edició, el cicle 
es va centrar en Jaume Farriol, Pere Verdaguer, Frederic 
Corominas i Mn. Lluís Constans. 

Exposició temporal al Museu 
Darder: El somni del taxidermista.
Una exposició de l’artista Javier Garcés que es podrà 
visitar fins el 22 d’abril. S'ha instal·lat al Museu Darder. 
El somni del taxidermista conté una obra de grans 
dimensions realitzada al llarg de més de set mesos de 
treball al Museu Darder i a Taxidèrmia el Ciervo (Cassà 
de La Selva). L’exposició mostra no només el resultat 
d’aquest treball, sinó també alguns dels animals del 
fons del Museu Darder que es van triar per formar part 
d’aquest projecte.

Salvador Sobral
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EDUCACIÓ

L’Eduquem en família estrena 
nou format, un teatre fòrum per 
gestionar situacions de violència
Aquest teatre-fòrum va instar a reflexionar sobre com 
gestionar les diferents situacions de tensió o violència i 
quines eines ens poden ajudar a fer-ho de manera positiva.
El 4 d’abril l’Eduquem en família continuarà amb el 
terapeuta, narrador i formador Jordi Amenós, que parlarà 
d’’El poder dels contes i les narracions per descobrir qui 
som’. La darrera de les sessions serà el 16 de maig amb la 
xerrada ‘Com generar emocions i relacions constructives 
amb els nostres fills i filles’, a càrrec de la coach Joana 
Frigolé. A banda d’aquestes quatre xerrades, com ja 
s’ha fet en les tres últimes edicions, com a cloenda de 
l’Eduquem en família, s’ha incorporat la jornada lúdica 
‘Juguem!’.

Tallers de convivència, en el marc 
de la Guia de recursos educatius 
Es va oferir el taller “Juul, què t’ha passat?” per als 
alumnes de primer d’ESO de l’Institut Pere Alsius. El 
taller s’incloïa en l’oferta de Tallers de convivència a 
secundària per a cada un dels cursos de l’ESO, en els quals 
es treballen aspectes tant sociològics com emocionals 
relacionats amb les desigualtats, la violència de gènere, 
o la violència entre iguals, partint de situacions vivencials 
diverses. Els tallers de convivència estan subvencionats 
pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany i els porta a 
terme l’Associació Identitats.

El projecte Robòtica Banyoles 
finalitza la formació al professorat
És un projecte amb la finalitat de promoure la tecnologia 
i la robòtica entre els joves, en un context social, cultural i 
econòmic on cada vegada aquests elements prenen més 
rellevància. Les accions previstes per aquest curs són 
una formació per a docents, l’adquisició de material i una 
activitat de cloenda, que es preveu cap al mes de maig.

Anem a veure teatre!
Dilluns 28 de gener va arrencar l’activitat de teatre a les 
escoles “Anem a veure teatre!”, que s’emmarca dins la 
Guia de recursos educatius. Per aquest curs la novetat 
era que s’ampliava l’oferta d’espectacles al primer cicle 
d’educació infantil (Llar d’infants), que van assistir, amb 
els infants de segon cicle, a l‘espectacle Els tres óssos, 
de la companyia Estaquirot. 
 

Alumnes del Brugulat participen 
a l’activitat “Coneguem la Clínica 
i les seves professions”
Una proposta de la guia de recursos educatius a la Clínica 
Salus Infirmorum. Al llarg d’aquests anys, alumnes 
dels instituts del Pla de l’Estany han pogut conèixer les 
instal·lacions i els professionals que hi treballen.

El 24 de gener al Teatre Municipal de Banyoles xerrada d’Antoni 
Vives i Marc Ciurana (Associació Identitats) 

L’activitat es va originar amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la Salus, ara fa cinc anys
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ESPORTS

Banyoles va presentar el calendari 
d’esdeveniments esportius
L’Ajuntament de Banyoles va detallar el calendari 
d’esdeveniments esportius per aquest any 2019. El 
calendari inclou més de 50 competicions esportives 
que se celebraran durant tot aquest any, no només 
a Banyoles, sinó a nivell del Pla de l’Estany. Entre les 
principals competicions, destaca la Copa del Món de 
Triatló, que se celebrarà el 7 i 8 de setembre a Banyoles, 
el Campionat d’Espanya de Rem, que es farà el 6 i 7 de 
juliol, o el Campionat d’Espanya de Natació en Aigües 
Obertes que es tornarà a celebrar a Banyoles, el cap de 
setmana del 15 i 16 de juny.

Aquestes competicions oficials comparteixen calendari 
amb altres de caràcter més popular com la Travessia 
de l’Estany, que es farà el 15 de setembre, o la Marxa 
Popular Ciutat de Banyoles, prevista pel 24 de setembre.

7a edició del programa d’inclusió 
social de la Fundació Barça
43 infants i joves d’entre 10 i 18 anys de diferents grups 
socials de Banyoles, van participar en dues sessions 
setmanals de FutbolNet al pavelló de Can Puig. Aquest 

programa de la Fundació Barça, treballa la inclusió 
social mitjançant la metodologia FutbolNet i té l’objectiu 
d’afavorir el diàleg i el pensament crític dels participants 
a través de l'esport, a més de fomentar les relacions 
interpersonals entre els diferents grups socials del 
municipi. 

Banyoles va obrir la 
temporada mundial de XCO 
amb corredors punters
Si Banyoles és nomenada com a la catedral del Mountain 
Bike no és per  casualitat. Marotte, Tempier, Vogel, Valero, 
Cooper, Fumic, Mantecón, Sarrou, Drechou, Coloma, 
Sintsov, Gaze, McConnell, Koretzky.… són alguns dels 
participants de la prova de la Copa Catalana Internacional 
Biking Point, de Banyoles. La victòria finalment se la va 
emportar el neozelandès Anton Cooper.

La Fundació Barça, en col·laboració amb ajuntaments i diputacions, promou la inclusió social a través de l’esport a 43 municipis de Catalunya
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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 Camins   .............................................................................972 58 03 42 
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

Telèfons a mà

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

Més de 900 corredors de més de 30 països, arribats de cinc 
continents diferents van ser a Banyoles l’últim cap de setmana 
de febrer. Foto: Copa catalana internacional BTT


