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Benvolguts banyolins
i banyolines,
L’economia ha passat a ser una prioritat
per a tots i totes. La greu crisi econòmica
provoca la necessitat d’una gran precisió i encert en la gestió econòmica de
les administracions i de les famílies. Per
aquest motiu l’equip de govern teníem
una gran responsabilitat amb l’economia
de l’Ajuntament.
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En aquest sentit, us vull manifestar a tots
els banyolins i banyolines que podeu estar tranquils pel que fa a l’economia de
l’Ajuntament. Els comptes de l’Ajuntament
de Banyoles de l’exercici 2011 s’han tancat
positivament i s’ha anul·lat el Pla de sanejament financer 2010-2013.
L’Ajuntament de Banyoles s’està estrenyent
el cinturó, per tant no hem esperat a l’últim
moment ni hem improvisat, sinó que hem
actuat amb temps, amb mesures concretes per reduir les despeses. Des del 2008
i fins el 2011 l’equip de govern ha baixat
un 5% cada any el pressupost de despeses i aquest 2012 s’ha aplicat una nova

reducció de 3%. En total més d’un 20%
de reducció del pressupost de despeses
des del 2008. Les dades parlen per elles
mateixes. Augmentar els pressupostos és
fàcil, però reduir-los i garantir els serveis
no ho és gens.
A més, hem aconseguit un altre importantíssim objectiu: reduir l’endeutament municipal a mínims històrics. L’endeutament
de l’Ajuntament de Banyoles el 2007 era
del 107% dels ingressos ordinaris i aquest
final del 2012 no arribarà al 75%, el més
baix dels últims 20 anys. Una altra dada
tranquil·litzadora.
Finalment, vull agrair la tasca dels regidors
i regidores de l’equip de govern i dels
treballadors i treballadores del consistori.
Així com també a totes les entitats de la
ciutat, i a tots i cada un dels ciutadans
per la vostra comprensió durant aquests
anys. Sé que ha estat una feina dura, però
al final ens ha portat a aquesta bona salut
econòmica.
Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles
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10.548 ¤

Departament
Generalitat de Catalunya

Fira de Nadal i Mostra d'oficis artesans					 		
3.500 ¤
							

Consorci de Comerç, Artesania
i Moda de Catalunya

Projecte d'hàbits saludables 2011							
8.206 ¤

DIPSALUT

Treball als barris 2011. Personal tècnic de suport en l'àmbit
de la intermediació i orientació professional							
22.837 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Treball als barris 2011. Dispositiu d'inserció laboral
per a col·lectius amb dificultats especials								
75.561 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Treball als barris 2011. Dispositiu d'inserció laboral per a dones							
43.329 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Treball als barris 2011. Cursos de soldadura i manipulació de planxa						
7.750 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Treball als barris 2011. Curs auxiliar de magatzem								
6.075 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Treball als barris 2011. Curs carretó elevador								
3.300 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Treball als barris 2011. Casa d'oficis 						
126.004 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Treball als barris 2011. Taller d'ocupació								
441.160 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Treball als barris 2011. Agent de convivència							
21.828 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Treball als barris 2011. Agents joves d'intervenció comunitària						
7.037 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Treball als barris 2011. Brigada de microurbanisme
i manteniment d'entorn							
75.817 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Treball als barris 2011. Servei de proximitat i atenció a les persones						
24.054 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Fira de Sant Martirià							
3.000 ¤

Generalitat de Catalunya

INICIA-Xarxa de creació d'empreses							
15.000 ¤

Generalitat de Catalunya

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles 							
26.000 ¤
							

Generalitat de Catalunya
i Diputació de Girona

Museu Darder 							
26.000 ¤
							

Generalitat de Catalunya
i Diputació de Girona

Projecte d'intervenció socioeducativa en barris amb exclusió social 						
26.200 ¤

Ministeri de Treball i Immigració

Atenció multidisciplinar en programes comunitaris amb
20.100 ¤
persones d'origen cultural divers							

Ministeri de Treball i Immigració

1.250 ¤
Estudi de viabilitat d'un pàrquing a la zona comercial 						
							

Consorci de Comerç, Artesania
i Moda de Catalunya

Adequació de la rotonda entre l'avinguda de la Farga
18.000 ¤
i la ronda Monestir i la pavimentació de diversos carrers						

Diputació de Girona

AODL i campanyes					 		
87.317 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Alcaldia
L’Ajuntament de Banyoles ha comprat la
barca de passeig de l'Estany
El divendres dia 9 de març l’Ajuntament de Banyoles
va exercir el dret de compra de la barca Anna davant
de notari amb l’actual propietari de la barca, un veí de
Cala Ratjada (Mallorca). L’Ajuntament tenia firmada
des del 3 de febrer del 2012 una opció de compra de
la barca Anna, que s’havia de fer efectiva en un termini de 3 mesos. Així doncs, la barca és propietat de
l’Ajuntament de Banyoles després de pagar 150.000
euros (més IVA). L’Ajuntament s’havia assessorat abans
de la compra mitjançant un informe d’un enginyer
naval. Sumant-hi una nova capa de pintura i el canvi
de bateries la barca costarà al consistori aproximadament la meitat que una barca nova. Tanmateix, el
cost no es pagarà amb els impostos dels banyolins

i banyolines, sinó que la concessió administrativa haurà de suposar l’amortització de la inversió.
L’Ajuntament de Banyoles no tenia intenció de comprar
la barca i per aquest motiu no estava al pressupost
municipal. Per tant, s’ha hagut de fer una modificació de crèdit per comprar-la. Un dels avantatges
importants d’aquesta barca és que compleix escrupolosament el Reglament d’Activitats de l’Estany.
Posteriorment l’Ajuntament ha convocat el concurs
públic per a la gestió de la barca de passeig de l’Estany.
Són les bases i la convocatòria de concurs públic per a
l’atorgament de l’ús privatiu del bé comunal de l’Estany
de Banyoles amb una embarcació de motor elèctric i
barques de rem, mitjançant concessió administrativa.

Les clàusules del concurs públic preveuen que de cada
bitllet venut als passatgers de la barca de passeig un
mínim de 30 cèntims es destinaran a l’Estany i 70
cèntims a amortitzar el cost de la barca. Serà una
concessió de 4 anys amb la possibilitat de 2 anys
de pròrroga. L’emplaçament per a l’embarcador
serà a la part del darrere de l’Oficina de Turisme,
la pesquera número 10. Tanmateix, en el concurs
consta que si l’Ajuntament considera que hi ha un
lloc millor per a l’embarcador es podrà canviar en
qualsevol moment. Segons les previsions del concurs
s’esperen entre 25.000 i 45.000 viatgers a l’any.
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L’objectiu de l’equip de govern de Banyoles és que
hi hagi la barca a l’Estany aquest estiu després de 2
estius sense i que torni la típica barca de passeig de
l’Estany de Banyoles. Cal destacar que tots els grups
municipals estan d’acord en tornar a tenir una barca
de passeig a l’Estany.

El 22 de gener del 2012 la presidenta del Parlament
de Catalunya, Núria de Gispert, va visitar l’Ajunta-

La presidenta del Parlament de Catalunya, Núria
de Gispert, va explicar que “la festa acaba amb una
sardana que per mi serà una gran novetat i agraeixo
al Club Hípic que m’hagi convidat. És una festa que
fa poble i fa comunitat, i és molt important mantenir
les tradicions”. Per altra banda, l’alcalde de Banyoles,
Miquel Noguer, va destacar que “és una tradició que
fa ciutat, comarca i país; i s’ha de mantenir i procurar
que no es perdi mai”.

L’Ajuntament de Banyoles s’ha adherit al
Pacte d’alcaldes i d'alcaldesses de la Unió
Europea
El Pacte d’alcaldes i d'alcaldesses és una iniciativa de
la Unió Europea que s’ha marcat com a objectiu un ús
eficient de l’energia per part dels serveis municipals
i per part dels ciutadans. Abans del 2020 es pretén
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La presidenta del Parlament de Catalunya,
Núria de Gispert, visita Banyoles en motiu
de la XXXVI celebració de Sant Antoni Abat

ment de Banyoles on va firmar en el llibre d’honor
de la ciutat i es va reunir amb l’alcalde de Banyoles,
Miquel Noguer, i amb els membres de la corporació.
Seguidament de Gispert, acompanyada del popular
actor Joan Pera i del president del Club Hípic Comarcal
del Pla de l’Estany, Antoni Serralvo, es va afegir a la
cercavila dalt del primer dels carruatges del Club Hípic.

La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, acompanyada de l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, del president del Consell Comarcal
de Pla de l'Estany, Jordi Xargay, de l'actor Joan Pera i del president del Club Hípic del Pla de l’Estany, Antoni Serralvo

reduir el 20% les emissions dels gasos amb efecte
hivernacle que contribueixen al canvi climàtic. Com
a primera mesura el consistori banyolí té previst un
pla per canviar els aparells lluminosos per altres de
més sostenibles.

El conseller de Territori i Sostenibilitat,
Lluís Recoder, visita Banyoles
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El 17 de febrer el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, va ser a Banyoles en una visita
institucional a l’Ajuntament de Banyoles i al Consell Comarcal del Pla de l’Estany. A l’Ajuntament
de Banyoles es va reunir amb l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i amb regidors del consistori.
A més, va firmar en el llibre d’honor de la ciutat.
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El conseller Recoder va explicar que el desdoblament
de la C-66 des de Besalú fins a Cornellà del Terri
“és en un dels primers llocs de les prioritats del
Govern de la Generalitat quant a noves actuacions
a Catalunya, el que passa és que atesa la restricció
pressupostària les actuacions en carreteres aquest
2012 són pràcticament nul·les i haurem d’esperar a
tenir recursos per a inversions”. L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha manifestat que “hem parlat
de la C-66, que serà una de les primeres de la llista
d’inversions en carreteres de la Generalitat i això
és bo per a la ciutat de Banyoles, i del reforçament
del ferm de la C-150 de Banyoles fins a Serinyà”.
Per altra banda, a la reunió de l’alcalde i els regidors
amb el conseller es va tractar del POUM, en el qual
el Departament de Territori i Sostenibilitat hi col·

El conseller, Lluís Recoder, i l'alcalde, Miquel Noguer, dirigint-se
a la nova parada d’autobusos de la plaça de l’Hort de les Monges

laborarà amb tècnics i es redactarà conjuntament.
Es va parlar dels gavians a Banyoles i de la proposta
de l’Ajuntament per continuar aplicant les exitoses
pràctiques de foragitar-los amb falcons i àligues. Pel
que fa al transport, s’haurà de fer una estació d’autobusos i es va valorar molt positivament la nova parada
d’autobusos de la plaça de l’Hort de les Monges. En
referència al Pla de barris, des de l’equip de govern
es volen continuar els projectes socials aquest 2012
i fer alguna obra, tot i que se n’endarreriran d’altres
com el carrer Barcelona.

El Jutjat de Pau de Banyoles es trasllada
a les noves oficines del carrer Pere Alsius
Des del 25 de gener el Jutjat de Pau de Banyoles
atén els banyolins i banyolines a les noves oficines
situades al centre de la ciutat, concretament al
carrer Pere Alsius, número 12, segona planta. Està
situat al costat de l’Ajuntament, no com fins ara al
carrer Llibertat, el que suposa una major comoditat en els casos de gestions compartides amb el
consistori banyolí. Tot i que el Jutjat de Pau de Banyoles depèn del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, les dependències les posa
a disposició i les paga l’Ajuntament de Banyoles.
Les noves dependències consten d’un arxiu, una recepció, dos despatxos i un lavabo. A més, a la tercera
planta hi ha el despatx del jutge de pau. L’alcalde de
Banyoles, Miquel Noguer, va manifestar que “serà una
mesura d’estalvi per l’Ajuntament passant de pagar
un lloguer al carrer Llibertat a aquest nou local”.

Un dels despatxos de les noves oficines del Jutjat de Pau
de Banyoles

Abril del 2012
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El falconer amb una de les àligues sobrevolant l'Estany

Acaba la nova campanya amb falcons i
àligues amb la reducció en un 80% dels
gavians a Banyoles
El dia 1 de gener del 2012 va acabar la segona campanya per fer fora els gavians argentats de l’Estany
de Banyoles i de la ciutat. El projecte va començar
a mitjan setembre del 2011. Es tracta d’un acord,
vigent durant el 2011, entre l’Ajuntament de Banyoles, l’Agència Catalana de Residus i els consells
comarcals del Pla de l’Estany i la Garrotxa, que
consistia en l’ús de falcons als abocadors de Beuda
(Garrotxa) i de Puigpalter i l’Estany de Banyoles.
Concretament, un operari de l’empresa especialitzada Falconers Iberia usava una àliga i tres falcons
per foragitar els gavians argentats, tant amb vols de
marcatge com amb vols de caça. Segons el recompte
dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Banyoles, al
juliol del 2011 hi havia uns 2.300 gavians a Banyoles i el 14 d’octubre del 2011 la xifra s’havia reduït
fins a uns 800. Un descens del 65% de gavians. Al
començament del gener del 2012 hi havia uns 450
gavians, amb una reducció d’un 80% respecte al
juliol del 2011. La dificultat de l’expulsió dels gavians
és alta ja que portaven uns vint anys a l’Estany i
era un espai que ja formava part de les seves vides.

L’Ajuntament de Banyoles pretén acabar amb les molèsties que provoquen els gavians des de fa temps a Banyoles, com ara la contaminació de les aigües de l’Estany.

Finalitzen les actuacions de millora de la
zona humida del pla dels Estanyols
L’Obra Social ”la Caixa”, la Diputació de Girona i el
Consorci de l’Estany han presentat els treballs de millora, preservació i recuperació de la zona humida del
pla dels Estanyols, dins de l’Espai d’Interès Natural de
l’Estany de Banyoles. Els objectius assolits en aquest
projecte han estat la gestió i millora dels hàbitats d’interès comunitari que es desenvolupen en espais oberts
de la zona humida (prats humits i jonqueres), l’eliminació i retirada d’infraestructures i de plantacions en
desús amb un impacte paisatgístic i per a la fauna
salvatge, i la millora estructural del bosc de ribera.
Per tal de recuperar l’estructura i la composició dels
prats humits i jonqueres, s’ha millorat el sistema
de tancats del bestiar que els pastura i els manté
oberts. Ha calgut substituir el filat existent, que actualment estava obsolet, per un de nou. Aquest fet
permetrà que bestiar domèstic segueixi pasturant
les 6 ha de la finca. Quatre burros catalans i dos
cavalls constitueixen el ramat que mantindrà l’espai.

Paral·lelament, també s’ha treballat la continuïtat
paisatgística i la connectivitat entre hàbitats naturals.
Per aquest motiu, s’han eliminat elements obsolets,
com ara puntals de formigó en desús i un tancat de
xiprers, al límit nord de la finca, que impedia percebre
la continuïtat paisatgística entre l’Estany i la zona
humida del pla dels Estanyols. També s’han plantat
espècies arbòries i arbustives pròpies d’hàbitats
humits en llocs on el sòl havia quedat desprotegit.
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Les personalitats i les autoritats durant la visita a la zona humida
del pla dels Estanyols
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Urbanisme
Dues jornades de participació ciutadana
sobre la Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana entre la ronda Monestir
i la riera Canaleta
Unes 200 persones van participar a la primera
jornada de participació ciutadana “Estudis previs,
criteris i objectius” del 13 de desembre del 2011
al Teatre Municipal. També unes 200 persones

van participar a la segona jornada de participació
ciutadana “Criteris i objectius i alternatives” del
20 de desembre a l’Auditori de l’Ateneu. Unes jornades organitzades per l'Ajuntament de Banyoles i
presidides pel regidor d'Urbanisme i primer tinent
d'alcade, Miquel Vilanova, i amb les explicacions de
l'arquitecte Esteve Corominas.
A la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de
Banyoles del 28 de novembre de 2011 es va adoptar
l’acord d’iniciar els treballs de Modificació Puntual
del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles
per a la delimitació i ordenació dels terrenys situats
darrere el casc històric, entre la ronda Monestir i la
riera Canaleta. També es va aprovar el Programa de
participació ciutadana a aplicar al procés de formulació i tramitació de la referida modificació puntual
del Text Refós del Pla General.

Comencen les obres del carrer Nou
Les obres del carrer Nou van començar amb uns
treballs previs. Es tractava d’un nou col·lector d’aigües pluvials que permetrà al carrer Nou i als carrers
adjacents solucionar la problemàtica d’embassaments
en casos de fortes pluges. El col·lector unirà el carrer
Nou amb la riera Canaleta.

Jornada de participació ciutadana a l'Auditori de l'Ateneu

Les obres de reurbanització del carrer Nou tenen
un pressupost de 495.000 euros i compta amb una
subvenció de 270.000 euros del Pla Únic d’Obres i
Serveis (PUOSC) i d’una altra subvenció de 150.000
euros de l’Incasol. Les obres permetran la continuació
de la zona de vianants del Barri Vell.

Via Pública
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Els contenidors de Roba Amiga a Banyoles
han recollit durant el 2011 més de 76 tones
de roba usada
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Creix d’una manera molt important l’ús dels contenidors de roba a Banyoles. Els banyolins i banyolines
han dipositat durant el 2011 un total de 76,4 tones
de roba als 8 contenidors que, amb el suport de
l’Ajuntament de Banyoles, hi ha repartits per la
ciutat. Concretament, s’han recollit 14,3 tones el
primer trimestre, 21,1 tones el segon, 21,1 el tercer, i
19,9 el quart. La Cooperativa Roba Amiga i l’entitat
Adad l’Encant són els encarregats de la gestió dels
contenidors i de la recollida de la roba. Aquestes dues
entitats treballen per fomentar la inserció laboral
de col·lectius en risc d’exclusió. Un cop recollida
aquesta roba és restaurada i es redistribueix en
centres d’ajuda com ara Càritas de Banyoles o les
pròpies botigues de Roba Amiga, on es ven a un preu
mòdic a la gent amb més necessitats de la ciutat.

de la carretera de Camós. És una mesura provisional, ja que s’estan estudiant diferents propostes de
la Policia Local de Banyoles i l’àrea de Mobilitat de
l’Ajuntament per trobar una solució definitiva en
aquest encreuament de la ciutat on, tot i no ser un
punt negre segons el Pla local de seguretat, s’hi van
registrar dos accidents en un mes. Es tracta de dues
bandes reductores de velocitat de plàstic situades
abans dels passos de vianants, complementades
amb un senyal de perill i un altre de prohibit circular
a més de 30 quilòmetres per hora.

Els contenidors de Roba Amiga van recollir el 2010 un
total 47 tones de roba usada a Banyoles, el 2009 unes
48 tones, i el 2008 es va sumar un total de 20 tones.

L’Ajuntament actua provisionalment a
l’avinguda Països Catalans a l’alçada de
la carretera de Camós
L’Ajuntament de Banyoles ha instal·lat de manera
provisional una banda reductora de velocitat per
cada sentit a l’avinguda Països Catalans a l'altura

Una de les dues noves bandes reductores de velocitat
a l’avinguda Països Catalans

Seguretat ciutadana
Banyoles presenta les dades policials del
2011 amb menys delictes, menys faltes,
menys accidents i menys ferits d’accidents

a 3.639 el 2010 i 3.833 el 2011. Així doncs, s’ha aplicat
una important reducció de denuncies respecte el 2006.

El 24 de febrer es va reunir la Junta local de seguretat
de Banyoles per fer balanç de les dades policials del
2011. A Banyoles les dades policials són en general
positives. El total de faltes i delictes el 2011 ha sumat
667 per 696 el 2010, una baixada del 4,17%. El 18 de
desembre es va produir un homicidi a la ciutat i aquest
fet tan greu podria afectar la sensació de seguretat.
Tot i que les dades ho contradiuen.

La retirada de vehicles de la via pública ha baixat substancialment de 630 el 2010 a 507 el 2011. Amb 3 anys han
disminuït un 50% la retirada de vehicles a la via pública.

Pel que fa als delictes sobre el trànsit i la circulació
amb actuacions de la Policia Local de Banyoles, les
infraccions denunciades a la zones d’aparcament
controlat (zona blava i verda) ha passat de 4.373 el
2006, a 3.458 el 2010 i 3.617 el 2011. Les infraccions de
fora de les zones blaves han passat de 6.579 el 2006,

Pel que fa al radar de control de velocitat, l’alcalde de
Banyoles, Miquel Noguer, va deixar clar que sempre
s’ha instal·lat en un lloc visible perquè té una funció
de conscienciació. Dels 6.125 vehicles controlats només s’han denunciat 87 vehicles. Els accidents han
baixat a Banyoles de 279 el 2010 a 205 el 2011, amb
una reducció del 26,52%. També, és bona notícia la
reducció de ferits greus en un 33,33% i dels ferits
lleus en un 43,47%. S'ha comprovat una baixada del
total de ferits de 292 el 2010 a 205 el 2011.
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Reunió de la Junta local de seguretat de Banyoles
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La Policia Local de Banyoles instal·la
una càmera itinerant per garantir que els
vehicles no se saltin els semàfors en vermell

passa incorrectament quan el semàfor es posa en
vermell, s’activa la càmera i fotografia i grava en vídeo.

La Policia Local de Banyoles està fent una prova
pilot amb una càmera per fotografiar i gravar els
infractors que se saltin un semàfor en vermell
a la ciutat. Al final del març estava instal·lada a
davant de CEIP Baldiri Reixac, al carrer Llibertat.
Serà una prova pilot amb càmera itinerant per tots
els semàfors de Banyoles. Una vegada el vehicle

El regidor de Mobilitat i Via pública, Lluís Costabella,
ha manifestat que “volem reduir encara més els
accidents a la ciutat ja que cal ser incansable amb
aquest objectiu. Hem baixat els accidents l’últim any
però encara ho volem fer més amb aquesta iniciativa”.
Costabella ha demanat una vegada més “prudència,
respectar els senyals de trànsit, respectar els semàfors
i no córrer per la ciutat”.

Mobilitat
Banyoles té dues noves parades de taxi,
a la plaça Catalunya i a l’avinguda Països
Catalans

el seu vehicle de manera directa. Per altra banda,
s’ha canviat la direcció del carrer de les Adoberies.

L’Ajuntament de Banyoles i el col·lectiu dels taxistes
de Banyoles han acordat incloure dues noves parades
més de taxi a la ciutat de Banyoles que se sumen a
la única fins ara situada al passeig de la Indústria. La
del passeig de la Indústria serà la única amb telèfon i
serà la parada principal. Les dues noves parades són
a la plaça Catalunya, al barri de la Vila Olímpica, i a
l’avinguda Països Catalans, a prop de la plaça Països
Catalans i d’una parada d’autobús. No s’ampliaran els
taxis de Banyoles, sinó que continuaran els 8 actuals.

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha explicat
que molts veïns de Can Puig i de forma majoritària li
havien suggerit aquest canvi de direcció de circulació
i ha explicat que “des del govern ens havíem compromès que quan s’acabés la rotonda de l’avinguda de
la Farga amb l’encreuament amb la ronda Monestir
seguidament faríem aquest canvi”.

L’Ajuntament de Banyoles canvia la direcció
de circulació de la carretera de Vilavenut
Era una llarga demanda de la majoria de veïns de
Can Puig i així ho havien transmès a l’Ajuntament
de Banyoles. Així doncs, s’ha canviat la direcció de
la carretera de Vilavenut, a Banyoles, i ja no serà del
centre de la ciutat cap a Can Puig, sinó al revés, de
Can Puig cap al centre de la ciutat. Per aquest motiu,
s’ha senyalitzat verticalment i horitzontalment la
carretera de Vilavenut des del tram del carrer Orfes.
També s’ha canviat la direcció de circulació del carrer
dels d’Ametller i del carrer Muralla per permetre als
veïns de Can Puig arribar al parc de la Muralla amb

La carretera de Vilavenut ha canviat de direcció des
del carrer Orfes

Benestar social
Continua el projecte de distribució d’àpats
a domicili

Abril del 2012

El Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany-Banyoles i l’Assemblea comarcal de la Creu Roja al Pla
de l’Estany han firmat el conveni de col·laboració
entre les dues institucions per garantir la continuïtat del projecte de distribució d’àpats a domicili. El
Consorci aportarà 8.000 euros a la Creu Roja per
ajudar a pagar aquest servei, que és de copagament.
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Aquest servei proporciona de dilluns a divendres un
àpat elaborat, complet i equilibrat a aquelles persones
que per la seva edat o condicions sociosanitàries no
estan capacitades per cobrir les seves necessitats
bàsiques en qüestió d’alimentació i nutrició. Són majoritàriament gent gran o persones amb disminució
que han perdut habilitats per poder comprar o cuinar.
A més, els professionals de la Creu Roja que fan la
distribució dels àpats juguen un paper molt important
a l'hora de detectar possibles problemàtiques ja que
veuen diàriament a aquestes persones.

El projecte “Agents d’intervenció comunitària” finalista als premis NAFENT 2011/12

El 2 de març del 2012 el Centre Cívic Banyoles va celebrar els 10 anys

12 hores de festa, de les 10 del matí a les 10 del vespre.
Totes les activitats eren gratuïtes. La programació
incloïa tallers, la confecció de pastissos pel 10è aniversari, dinar de carmanyola, el concert i l’espectacle del
grup Gatos Pardos, fotos per felicitar al Centre Cívic
Banyoles... A la tarda l’alcalde de Banyoles, Miquel
Noguer, i altres autoritats es van acostar al Centre
Cívic per felicitar l’aniversari.

El projecte presentat pel Consorci de Benestar Social
Pla de l’Estany–Banyoles (CBS) es va implementar
durant l’any 2011 quan 4 joves de procedència diversa,
2 noies i 2 nois d’entre 18 i 19 anys, van fer tasques de
suport a projectes ja existents com ara, l’Espai d’acollida
social a la Farga, el Pla Educatiu d’Entorn o el projecte
d’intervenció socioeducativa al barri de Canaleta.

Aquest 2011 el Centre Cívic Banyoles, situat al carrer
Barcelona número 54, al barri de la Farga, l’ha tancat amb 15.000 usos en els seus diferents serveis.
A més, ha sumat un total de 873 participants als
tallers. Tot i que l’espai del Centre Cívic Banyoles és
de l’Ajuntament de Banyoles, la gestió va a càrrec del
Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany-Banyoles.

El projecte “Agents d’intervenció comunitària” ha resultat finalista del premi NAFENT d’enguany. El concurs,
convocat per l’entitat GREC Resolució de Conflictes,
ha comptat amb una setantena de participants, entre
els quals s’han escollit onze projectes finalistes, que
han presentat iniciatives de participació i foment de
la convivència entre diferents col·lectius i que han
comptat amb el suport d’una entitat o centre educatiu.

El Pla de l’Estany ja disposa de Portal
d’Entitats

El Centre Cívic Banyoles fa 10 anys
El 2 de març del 2012 el Centre Cívic Banyoles estava
de festa. I és que celebrava el seu 10è aniversari amb

El Consorci de Benestar Social del Pla de l’EstanyBanyoles posa en marxa el Portal d’Entitats del Pla
de l’Estany. El Portal vol convertir-se en una eina de
comunicació, un espai d’intercanvi i aparador virtual
del món associatiu del Pla de l’Estany, on es publica
informació d’interès per a les entitats (convocatòria
de subvencions, informació sobre tràmits...), notícies,
agenda d’activitats i tot allò que permeti donar-les a
conèixer a la població i construir xarxa associativa.
L’adreça del Portal és www.entitatsplaestany.cat.

Joventut
Obre l’Aula d’estudi d’hivern
Del 13 de gener i fins el 5 de febrer es va obrir l’Aula
d’estudi d’hivern 2012 a Banyoles. En època d’exàmens la Biblioteca de Banyoles i l’espai jove Cal
Drac tornaven a estar a la disposició dels estudiants
perquè puguessin estudiar, fer treballs i utilitzar els
seus recursos.

Per altra banda, han continuat les propostes del PlaB, la programació bimensual d’activitats dirigides als
i les joves, amb activitats com ara cursos o cinema.

Ocupació
L’Ajuntament de Banyoles presenta 15
píndoles formatives gratuïtes i obertes
a tothom

Abril del 2012

Durant aquest any 2012 l’àrea de Promoció econòmica de l’Ajuntament de Banyoles, amb el suport de la
Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Pla
de l’Estany i el Fons Social Europeu, ofereix activitats
formatives per millorar la competitivitat empresarial.
Es tracta de píndoles formatives centrades en temes
de l’àmbit empresarial com el màrqueting, la gestió
del negoci o el jurídic-fiscal. La formació s’ofereix de
manera gratuïta per a tothom.
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Les sessions són de curta durada, entre 2 o 3 hores.
La programació d’aquest primer semestre, març-juny
de 2012, ofereix 8 píndoles formatives i del juliol-desembre s’han preparat 7 píndoles formatives més. Les
píndoles s’impartiran en grups de fins a 40 persones al
Centre d’Iniciatives Empresarials del Pla de l’Estany, “El
Niu”. Per a més informació i inscripcions cal trucar a
l’àrea de Promoció econòmica al telèfon 972 58 11 20 o
escriure al correu electrònic formacio@ajbanyoles.org.

Nova formació ocupacional a la ciutat
Amb l’homologació de dues aules de l’espai jove Cal
Drac per impartir formació ocupacional, el consistori
va presentar la sol·licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per oferir quatre especialitats: gestió
integrada de recursos humans, empleat d’operacions
internacionals, administratiu polivalent per a PIME, i
creació i gestió d’empreses: autoocupació. D’aquestes
4 especialitats el SOC en va concedir dues. Pel que fa a
la gestió integrada de recursos humans dels 5 mòduls
formatius el SOC va acceptar el de gestió administrativa de personal. L’altra especialitat concedida pel SOC
era la d’administratiu polivalent per a PIME. Són cursos
per a persones aturades, tot i que hi ha un 40% de
places per a persones amb feina. És formació finançada el 50% pel SOC i el 50% pel Fons Social Europeu.
L’objectiu de l’Ajuntament de Banyoles és impartir
uns models de formació complets, exigents, realistes
i amb gran visió pràctica. El consistori pretén oferir
formació de qualitat a la ciutat perquè els banyolins i
banyolines no s’hagin de desplaçar fora per cursar-la.

Comunicació
Tota l’actualitat municipal a la pàgina web
banyoles.cat
El mitjà de comunicació digital de l’Ajuntament de
Banyoles és la pàgina web banyoles.cat. Cada dia
podeu consultar les notícies d’actualitat de l’Ajuntament, però també altres notícies de la ciutat.
Podreu veure els vídeos del Canal Banyoles o votar
a l’enquesta. I si teniu ganes de fer activitats sabreu
en tot moment quines propostes ofereix la ciutat
mirant l’agenda digital. A més, al lloc web us podeu
descarregar el llibrets amb les activitats culturals, de
joventut o turístiques.
La borsa de treball, les propostes formatives, totes
les potencialitats turístiques de la ciutat, el Banyoles
Informació en format digital o les actes de les sessions
plenàries també ho podeu consultar al banyoles.cat.

El programa “Els Quatre Cantons”, de
Ràdio Banyoles, finalista als Premis Carles
Rahola de Comunicació Local
Els Premis Carles Rahola de Comunicació Local
són uns guardons, organitzats conjuntament per la
Diputació de Girona i el Col·legi de Periodistes, que
premien des de fa tres anys els millors treballs de
comunicació local en diverses categories: televisió,
ràdio, premsa, fotografia i premsa digital.
En l’apartat de ràdio, Ràdio Banyoles va ser una de les
tres finalistes pel programa “Els Quatre Cantons”. Es
tracta d’un espai mensual, d’una hora de durada, que
està redactat, produït i locutat per usuaris de la Fundació Estany, amb la col·laboració de l’Obra Social “la
Caixa” i Ràdio Banyoles. Els principals protagonistes
són les persones amb discapacitat intel·lectual, que
en cada programa es posen davant el micròfon per
portar a terme un magazín amb seccions de música,
tertúlia, apunts gastronòmics, entrevistes i reflexions.

Hisenda
L’Ajuntament de Banyoles liquida l’exercici
del 2011 amb superàvit i tanca el Pla de
sanejament financer
Bones notícies econòmiques del consistori: els comptes de l’Ajuntament de Banyoles de l’exercici 2011

es tanquen amb superàvit i s’ha anul·lat el Pla de
sanejament financer 2010-2013. L’Ajuntament de
Banyoles ha tancat la liquidació de l’exercici del 2011
amb un resultat pressupostari positiu d’1.849.000
euros. Per tant, s’ha tancat l’exercici del 2011 amb

superàvit. D’aquest superàvit cal restar-hi els 753.000
de dèficit acumulat, i si restem 320.000 euros destinats
a provisions de deutes dels contribuents d’exercicis
tancats amb l’Ajuntament, provoca un superàvit de
729.000 euros. Aquests 729.000 euros s’han destinat a fer una guardiola per casos de necessitat.

Abril del 2012

Aquests bones notícies són perquè des del 2008 i fins
el 2011 l’equip de govern ha baixat un 5% cada any el
pressupost i aquest 2012 un 3% més de reducció. En
total més d’un 20% de reducció del pressupost des del
2008. Sobre la situació econòmica de l’Ajuntament,
l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha destacat
que “els banyolins i banyolines poden estar tranquils, hem tancat l’any 2011 bé i hem fet guardiola”.
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I la conseqüència principal d’aquesta bona situació és
la finalització del Pla de sanejament financer 20102013. La Generalitat de Catalunya ja ho ha notificat
a l’Ajuntament de Banyoles. Per tant, l’Ajuntament
surt del pla de sanejament 2 anys abans del previst.
Precisament, en un moment que molts ajuntaments
estan entrant en aquest pla, doncs, l’Ajuntament de
Banyoles en surt.
La sortida del Pla de sanejament financer s’ha fet
mantenint els serveis del consistori, però reduint
despeses i buscant sinergies amb altres administracions. I tot sense repercutir-ho a la pressió fiscal dels
banyolins i banyolines.

L’Ajuntament té l’endeutament més baix
dels últims 20 anys
L’Ajuntament de Banyoles ha baixat l’endeutament a
mínims històrics. L’endeutament del 2007-2008 era
del 107% dels ingressos ordinaris i aquest final de 2012
no arribarà al 75%, el més baix dels últims 20 anys.

L’equip de govern proposarà al plenari una
rebaixa de l’Impost sobre Béns Immobles
del 4,13% per al 2013
Per a l’exercici del 2012 el tipus de gravamen de
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) a Banyoles per als
béns de naturalesa urbana augmentarà un 14,55%
respecte l’exercici anterior, sense que això reflecteixi la voluntat de l’Ajuntament de Banyoles, sinó
l’aplicació de la llei estatal. De fet, l’acord del ple del
17 d’octubre del 2011 en el qual es van aprovar les
ordenances fiscals per al 2012, va aprovar un augment
de l’IBI del 4,13%. I amb aquesta previsió d’ingressos
es va confeccionar el pressupost del 2012. Tanmateix,
posteriorment a aquests acords municipals, el Reial
Decret Llei 20/2011, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic obligava durant el 2012 i 2013
a augmentar l’IBI un 10% per als municipis, com
Banyoles, que hagin sigut objecte d’un procediment
de valoració col·lectiva de caràcter general pels béns
immobles urbans com a conseqüència d’una ponència
de valors total aprovada amb anterioritat a l’any 2002.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el regidor d'Hisenda,
Lluís Butinyà, explicant la situació de l’Impost sobre Béns
Immobles (IBI) a Banyoles

Tot i que la voluntat de l’equip de govern era rebaixar
el 4,13% aquest 2012 i deixar l’augment en el 10%
obligatori segons el Reial Decret Llei 20/2011, finalment en una nota aclaratòria del Ministeri d’Hisenda i
Administracions públiques no es permetia el 2012, però
sí el 2013. En el plenari municipal s’havia manifestat
la voluntat de moderar la pressió fiscal.
Així doncs, l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha
manifestat que si les circumstàncies econòmiques
no varien i no es produeixen noves regulacions o interpretacions normatives en aquest sentit, l’alcalde i
l’equip de govern proposaran al plenari la rebaixa del
4,13% de l’impost de l’IBI per a l’exercici del 2013, en el
proper acord de modificació de les ordenances fiscals.

L’Ajuntament no ha demanat ajut a l’Estat
per pagar factures pendents
L’Ajuntament de Banyoles paga els seus proveïdors
en uns 40 dies de mitjana, dins del termini que estableix la Llei de mesures contra la morositat, i no té
cap deute pendent amb els proveïdors anterior a l’1
de gener del 2012, per la qual cosa no van ser d’aplicació cap de les mesures previstes en el recent Reial
Decret 4/2012. L’Ajuntament de Banyoles ha notificat
al Ministeri d’Hisenda que està al dia de pagament i,
per tant, no té factures pendents ni necessitarà cap
crèdit extraordinari.

Abril del 2012

Ensenyament
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El regidor d'Ensenyament, Jordi Congost, als terrenys de l’escola nova de Banyoles

L’escola nova de Banyoles s’ubicarà a l’actual
recinte firal de la Farga
El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de
Banyoles han acordat l’emplaçament de la futura nova
escola de la ciutat i se situarà al recinte firal de la
Farga, al sud de Banyoles. Concretament, l’espai triat
és el destinat per una part per les fires d’atraccions
de Sant Martirià a l’encreuament del carrer Concòrdia de les Aigües de l’Estany amb el carrer Bassa
del Cànem, molt a prop de la Farga d’Aram. S’ha de
destacar que les fires hi cabran igual i no suposarà
cap inconvenient. L’escola s’ha de posar en marxa
el proper curs 2012-2013, oferint classes a alumnes
de P3 amb dues línies i un total d’uns 50 alumnes.
El centre ha d’entrar en funcionament aquest proper
mes de setembre i les classes començaran amb barracons prefabricats com en totes les noves escoles. Hi
hauràn 4 professionals a dedicació completa, incloent
una directora, que ja tenen un projecte pedagògic.
Aquesta escola neix de manera provisional amb fàcil
aparcament, a punt per créixer i amb equipaments a
prop com ara el pavelló de la Farga. Així doncs, l’Ajuntament de Banyoles i la Generalitat han considerat
que aquest és el millor lloc possible. Més endavant
aquest centre s’ha de construir definitivament i possiblement serà en un nou emplaçament més cèntric.
Banyoles ha crescut en nombre d’habitants sobretot
el 2009 i el 2010 amb un alt nombre de naixements.

Aquest fet ha provocat aquesta decisió, que es va
justificar amb un acurat estudi tècnic encarregat per
l’Ajuntament de Banyoles. Però, a més, ja feia 8 anys
que hi havia grups addicionals a les escoles.

Diverses empreses col·laboren amb la
Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)
de Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles ha signat els convenis amb
les empreses col·laboradores amb la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de Banyoles, tot valorant la
tasca que fins ara s’ha portat a terme i agraint la seva
col·laboració en aquest projecte educatiu. Les empreses que col·laboraran amb la UEC durant aquest curs
2011-2012 són: Infotècnik, Claytonwait, Club Natació
Banyoles, Project TT Cornellà del Terri, Ingesba, Motos 2
Temps, Bioriza i també la Biblioteca Pública de Banyoles.
Es tracta d’un recurs educatiu adreçat a joves que
requereixen un tipus d’ensenyament més pràctic i
d’alguna manera vinculat a aprenentatges prelaborals
i manipulatius. Concretament, a la UEC hi assisteixen
10 alumnes dels diferents instituts de Banyoles, que
distribueixen el seu temps escolar entre l’institut i
la UEC.

Reprenen el servei de Minuts Menuts a
La Balca
Des del gener i fins al final d’aquest 2012 es reprèn el
Minuts Menuts. És un servei impulsat pel Departament
de Benestar Social i Família de la Generalitat de

Catalunya i l’Ajuntament de Banyoles que té com a
objectiu prioritari ajudar a les famílies en la gestió del
seu temps. Es tracta d’un servei de guarda al qual les
famílies poden portar els seus fills o filles des d’una
hora fins un temps màxim de 3 hores continuades i 2
dies a la setmana. S’adreça a les famílies amb infants
de 4 mesos a 3 anys prioritàriament de Banyoles i amb
infants no escolaritzats. El cost és d’un euro cada hora.
El servei s’ofereix a La Balca - Centre Educatiu Municipal
0-3 anys situat a la plaça Xesco Boix, de Banyoles.
Concretament, els dilluns, dimecres i divendres de
2/4 de 10 a 2/4 d’1 del migdia i de 4 a 6 de la tarda.

Abril del 2012

Més de 3.200 alumnes gaudeixen de l’activitat
“Anem a escoltar música”
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En el marc del programa Guia de recursos educatius
de Banyoles al final de març els nens i nenes de totes
les escoles del Pla de l’Estany i les escoles bressol de
Banyoles van participar a l’activitat “Anem a escoltar
música”. Enguany els més petits van escoltar obres
com ara “El viatge de l’Ocell Martinet”, els alumnes de
cicle inicial van gaudir amb l’espectacle “Percussions a
domicili”, els de cicle mitjà de “Les Aventures de Peer
Gynt” (que compta amb il·lustracions de l’artista banyolí
Mim Juncà) i els més grans van escoltar “El Concert”.

Canaleta bull d’activitats socials i associatives
sorgides dels veïns amb el suport de
l’Ajuntament
Són iniciatives sorgides dels veïns del barri, de l’associació de veïns, dels educadors del barri, del grup de
joves o de l’entitat Fem Tram. L’Ajuntament de Banyoles
col·labora activament amb totes aquestes iniciatives.
L’associació de veïns de Canaleta organitzarà enguany
la tercera edició de la festa del barri amb iniciatives
com ara un sopar popular o un mercat d’intercanvi. Per
altra banda, l’associació juvenil i de lleure Fem Tram
fa 10 anys que dinamitza el barri i educa en valors
als joves. Amb un nou projecte anomenat “Països”
volen donar a conèixer les diferents cultures del barri.
Des del curs 2008-2009 s’està implementant el
projecte d’intervenció socioeducativa als barris de
Canaleta i Can Puig. S’actua amb un centener de joves
de tres grups d’edat: primària, secundària i els de més
de 16 anys. Des del grup de joves de Canaleta han organitzat un torneig de futbol que es va estrenar amb
èxit el curs passat i publiquen el butlletí informatiu
mensual “El Rajol”.

Habitatge
Es registren 81 sol·licituds per accedir a 7
pisos protegits de lloguer de Cal General
El 9 de març es van tancar les inscripcions obertes per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de
la Generalitat de Catalunya per accedir als pisos
protegits en règim de lloguer que queden lliures
a Cal General, situat al camí de l’Horta, a la Vila
Olímpica de Banyoles. En total s’hi van presentar
81 sol·licituds que participaran en un sorteig per
a l’adjudicació. A Cal General queden 7 habitatges lliures: 6 habitatges amb un dormitori i un
habitatge amb dos dormitoris. Pel que fa al preu
de lloguer mensual oscil·la entre els 129 i els 173
euros, un preu és inferior a l’actual. Aquesta rebaixa de preu també afectarà els residents actuals.
Per altra banda, als pisos del carrer Orfes queden
10 habitatges pendents d’omplir, tots d’un dormitori i amb una capacitat màxima de dues persones i el preu és des de 177 euros al mes. Els interessats a accedir-hi s’han d’apuntar al Registre
de sol·licitants i posteriorment es farà un sorteig.

Per conèixer millor aquests habitatges i perquè els interessats els pugessin veure es van
preparar diverses jornades de portes obertes a Cal General i als pisos del carrer Orfes.

Pisos de Cal General, situat al camí de l’Horta, a la Vila Olímpica

Grups municipals
Volem una barca de passeig a l’Estany!

Abril del 2012

Convergència i Unió (CiU) des del 3 de juny del 2010 hem
tingut el mateix objectiu: tenir una barca de passeig, i també les barques de rem, a l’Estany. De fet, en aquest punt tots
els grups municipals hi estem d’acord.
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gestió mitjançant una concessió administrativa. També tenim clar que el cost de la barca no s’ha de pagar amb els
impostos dels banyolins i banyolines sinó que s’ha d’amortitzar la inversió amb la concessió administrativa. És a dir,
els usuaris pagaran la barca.

CiU hem treballat en tot moment per no estar 2 estius sense la barca, i hem respectat i respectem les decisions privades que s’han pres per oferir el servei i per la barca. Per
tant, ni hem molestat ni volem molestar a ningú. Creiem
que el govern de Banyoles ha decidit el millor per la ciutat:
comprar la barca i convocar un concurs públic per a la seva

Sobre la ubicació de l’embarcador a l’oficina de turisme,
no estem d’acord amb les manifestacions d’algun grup municipal. CiU creiem que ningú oblida els fets de l’accident
del 1998, però de cap manera es va relacionar el lloc de
l’embarcador amb l’accident. Per tant, sense oblidar, s’ha
de mirar endavant i cap al futur amb tot el respecte per a
tothom.

La pressa és mala consellera

diners i redactar les clàusules per al concurs públic. Com bé
es diu popularment la pressa és mala consellera, i l’equip de
govern ha anat sumant un despropòsit darrere l’altre. L’últim, i més desafortunat, situar l’embarcador a pocs metres
d’on va tenir lloc el tràgic accident del 1998. Un espai que a
més presenta seriosos dubtes per tal d’acollir l’afluència de
públic que es preveu pel servei.

L’alcalde de Banyoles i el seu equip de govern tenen un mal
costum; s’obliden de pensar a mig termini. La gestió en
la compra de la barca de passeig a l’estany n’és una bona
mostra.
Refiats que l’anterior propietari no tindria altre remei que
vendre a l’Ajuntament es va caure en l’error de deixar escapar la barca Anna.
Llavors, a corre-cuita, es recupera en una operació que l’encareix. Les corredisses segueixen per tal d’aconseguir els

Municipalització
Banyoles no queda exempta de la tendència que molts ajuntaments estan adoptant des de ja fa anys com a única opció: l’externalització de la gestió dels serveis públics. Això
comporta una comoditat al consistori pel que fa a la gestió
diària i li reporta una injecció de diners immediata. Però
també comporta la pèrdua de control directa sobre els diferents serveis públics i fa que deixin d’estar sota la lògica de
l’interès general per convertir-los en un negoci, disminuint,
alhora, la transparència de la gestió del personal i del propi
servei.
Des de la CUP defensem la municipalització dels serveis
com la millor fórmula per fer valer la lògica de l’interès ge-

Si més no, ja tenim una barca en propietat
Tot i ser de segona mà ens costa més de tres-cents mil euros.
No gaire menys que una de nova. No sabem si alguna empresa
concursarà per obtenir-ne la concessió... però la despesa ja
estarà feta. Trigarem 16 anys (si tot va bé) en amortitzar la
inversió. Temps suficient per aparèixer avaries imprevistes.
No hi ha cap mena de garantia que el nombre d'usuaris sigui
suficient per no perdre diners. La gent de Banyoles (per
cortesia del senyor Alcalde) correrà amb el risc empresarial
d'aquesta operació feta en plena crisi, quan més urgents són

Tot plegat, una mostra més de la mala gestió de l’equip de
govern.

neral per obtenir uns serveis de qualitat i, en aquells casos
que es generi rèdit econòmic, es pugui invertir a la ciutat.
Per tot això, davant la compra de la barca, apostem per fer
una empresa municipal que la gestioni, definir clarament
el projecte i els objectius que ha de tenir la barca i complementar-ho amb una proposta pedagògica per desenvolupar
les seves funcions.
Per tant, creiem que no hi ha un únic model i que existeixen
alternatives que cal que siguin estudiades.
Ens trobareu cada dilluns de 6 a 8 del vespre a l’Ajuntament.
a/e. spazos@ajbanyoles.cat
www.banyoles.cup.cat

les seves necessitats; i si tot anés bé, n'obtindrien algun profit
d'aquí a molts i molts anys. Per què no es podia fer un concurs
obert a empresaris que aportessin la seva pròpia barca?
La propietat municipal de la barca afegeix més àmbits de
responsabilitat legal en cas d'algun accident.
Les persones de Banyoles necessitem realment comprar una
barca? El grup d'ICV- independents pensem que no.
http://www.iniciativa.cat/plaestany
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La plaça Major era per Carnestoltes un estadi olímpic amb pista d'atletisme

El Carnestoltes converteix la plaça Major
en l’estadi olímpic dels Olímpic Games of
Banyoles
Els dies 10 i 11 de febrer del 2012 es va celebrar una
nova edició del Carnestoles de Banyoles, organitzat per
l’Ajuntament de Banyoles. Durant aquests dies, la plaça
Major es va convertir en el centre de l’esport olímpic
amb pistes d’atletisme, una piscina i espais per les
proves esportives dels jocs olímpics. Per altra banda, hi
havia una vintena de posacares repartits per la ciutat
per ambientar els jocs olímpics. Tot el muntatge de
les instal·lacions i el disseny gràfic va ser obra de Pau
Carulla, Carles Cabra i Roger Guillem. Enguany era un
Carnestoltes amb el pressupost més baix dels últims
anys i amb una reducció del 10% respecte l’any passat.
La programació va incloure la Rua de Versots, la Festa

Ses Majestats els Reis d’Orient van marxar molt contents de Banyoles

d’inauguració de les olimpíades a l’envelat, al recinte
de barraques amb els grups Tercera Clase i Somosnosotros, la rua infantil, la coneguda rua de nit i la Gran
gala de cloenda dels jocs olímpics de Banyoles 2012,
amb ball i música de La Glamour Band i Dj’s Cansvells.

Els Reis d’Orient visiten Banyoles
El dia 5 de gener hi va haver el campament de Ses
Majestats els Reis d’Orient durant el matí i la tarda a
l’espai de la Muralla. A les 6 de la tarda va començar
la cavalcada dels Reis des de la Muralla i després de
visitar el centre de la ciutat va arribar a l’Ajuntament.
L’empresa Haribo va col·laborar amb la cavalcada reial
amb els mil quilos de caramels que es van repartir.
També a les 6, però a la plaça de les Rodes, es va
servir una xocolatada.

Abril del 2012
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La plaça de la Pau, a la Farga, ofereix una nova imatge després de la remodelació

L’Ajuntament de Banyoles inaugura la
remodelació de la plaça de la Pau
Han acabat les obres del projecte d’ordenació i enjardinament de la plaça de la Pau, situada al bell mig
del barri banyolí de la Farga. Aquesta obra forma part
del Pla de rehabilitació integral del barri de la Farga,
finançat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Banyoles;
i ha costat 309.000 euros. Les obres contemplen una
intervenció compartimentada sobre una superfície
de 4.719 metres quadrats.
L’ús general de la plaça de la Pau ofereix diversos
espais diferenciats, entre els que destaquen, una zona
d’estada, dues zones infantils, una zona d’activitats
polivalents i zona d’aparcament marcat. Aquests
espais estan dotats de jocs infantils diferenciats per
grups d’edats, de 3 a 7 i de 7 a 12 anys, bancs en les
diverses zones i daus de formigó com a seients pensats per a espai per a la gent gran, zona de pícnic,
i dunes arbrades que segmenten l’espai interior i el
perímetre de la plaça i, a més, serveix de pantalla
acústica. Cal destacar que s’hi han instal·lat taules de
ping-pong públiques, unes cistelles similars al korfball
i un rellotge alçat que presideix la plaça.

L’Ajuntament de Banyoles ocupa 58
persones en el marc del projecte Treball
als Barris
El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya va resoldre aquest desembre del
2011 donar suport i subvencionar a l’Ajuntament de

Banyoles amb un total de 854.756,04¤ per finançar
un 90% del programa Treball als Barris. S’han ocupat
58 persones, de les quals 42 tindran un contracte d’un
any de durada i 16 de mig any. Així mateix, d’aquests
llocs de treball, 53 són de jornada completa.
El programa Treball als Barris s’integra al Pla de
Barris de la Farga i aplica polítiques de formació i
d’ocupació en el marc d’aquest projecte integral que
afecta aquest barri del sud de Banyoles. Representa
unes actuacions complementàries d’aquesta llei de
barris que fomenten la part més social del projecte. La
majoria de propostes són de continuïtat i l’Ajuntament
de Banyoles ja els havia implementat. Tanmateix,
enguany s’han començat dos projectes nous: els
agents joves d’intervenció comunitària i el servei de
proximitat i atenció a les persones del barri de la Farga.

Lliuren els diplomes del Taller d’Ocupació 2011
La finalitat del Taller d’Ocupació és oferir una formació
en una professió a persones en situació d’atur majors
de 25 anys, directament relacionada amb el treball a
desenvolupar per tal de millorar la seva qualificació
professional i afavorir la seva inserció laboral. El projecte, que estava dirigit a persones aturades o amb
risc d’exclusió social, ha costat 520.000 euros i s’ha
finançat íntegrament gràcies al Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya.
El Taller d’Ocupació ha impartit tres especialitats formatives: Auxiliar de geriatria i ajut a domicili, Noves
tecnologies i aplicacions informàtiques, i Manteniment
general d’habitatges i entorn.

Cultura
La imatge gràfica de la vuitena edició de
l’(a)phònica guanya un dels Premis GiDi
2012
La imatge gràfica de la vuitena edició de l’(a)phònica,
Festival de la Veu de Banyoles, realitzada pels creatius
d’Enserio i basada en els remeis naturals per aclarir
la veu com les Pastilles Juanola, ha obtingut un
premi al millor disseny comunicatiu als Premis GiDi
2012. Des de la primera edició, la imatge del festival
ha explorat diferents elements relacionats amb la
veu: les psicofonies, el karaoke, els rumors, el taral·
lareig o la recerca d’un moment de silenci (“Calleu!”).

Abril del 2012

El grup TINT XXI gestiona amb el suport de
l’Ajuntament la sala d’exposicions municipal
El Tint
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Des d’aquest gener del 2012 un grup de vuit artistes de Banyoles, agrupats a la nova entitat TINT
XXI, gestiona el dia a dia de la sala d’exposicions
municipal El Tint, com ara les tasques de consergeria i la proposta de programació que s’acorda amb el consistori. Aquesta nova modalitat ja
funciona des de l’exposició titulada “Exposició
col·lectiva del grup Tint XXI”. Fins al juny s’ha
preparat una exposició mensual a El Tint, com ara
il·lustracions de Jordi Isern o de Clara Gispert. Un
dels objectius és donar a conèixer els artistes locals.

L’equipament també ha canviat d’horaris i obre
els divendres de 6 a 9 de la tarda, el dissabte de
10 a 2 del matí i de 5 a 9 de la tarda, i el diumenge
d’11 a 2 del matí. I aprofitant aquest nou impuls
l’Ajuntament ha adequat la instal·lació elèctrica,
ja que feia uns 30 anys que no es millorava, i s’ha
instal·lat una alarma i un circuit tancat de televisió.

El Museu Darder-Espai d’Interpretació
de l’Estany estrena l’exposició titulada
“Corbes i superfícies”
Des del 16 de març al 21 d’abril de 2012 l’Ajuntament
de Banyoles, el Museu Darder-Espai d’Interpretació
de l’Estany, Astrobanyoles, el Consorci de l’Estany i
l’associació Museu de Matemàtiques de Catalunya
(MMC) presenten l’exposició “Corbes i superfícies”.
L’entrada a l’exposició és gratuïta.
Amb aquesta exposició es pretén divulgar la matemàtica proposant un seguit d’experiències, tant als
alumnes de primària, secundària i batxillerat (visites
concertades entre setmana) com a la resta de la
població (visites durant cap de setmana, en l’horari
d’obertura del Museu). L’exposició és lúdica i divulgativa, donant pas al plaer de pensar, reflexionar,
deduir, discutir i jugar d’una manera intel·ligent a
través de diverses activitats interactives.

El grup TINT XXI i el regidor de Cultura, Jordi Bosch Batlle, davant de la sala d’exposicions municipal El Tint

L’Ajuntament de Banyoles millora la
seguretat del Museu Arqueològic Comarcal
de Banyoles
El Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles ha instal·lat
dues càmeres més de seguretat. Així doncs, actualment
hi ha 10 càmeres. Les dues noves càmeres són a l’accés
a l’àrea de gestió i als magatzems de Can Xueta. A més,
cal destacar que s’ha implementat un sistema de gravació
de totes les càmeres del Museu. El sistema s’activa quan
es detecten moviments a dins de les sales. Tot plegat ha
costat 2.500 euros, amb una subvenció del 100% de la
Xarxa de Museus Locals de Girona. Aquest sistema s’uneix
a les càmeres del Museu Darder- Espai d’Interpretació
de l’Estany, la sala d’exposicions municipal El Tint i el
parc neolític de la Draga.
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El violinista Miguel Colom, nou artista
resident de l’Auditori de l’Ateneu
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De gener a setembre del 2012 el jove virtuós madrileny Miguel Colom protagonitzarà un complet
programa d’activitats que inclou tres concerts, accions pedagògiques i altres activitats paral·leles.
Colom està considerat unànimement com un dels
joves talents amb més futur del panorama de la
música clàssica a l’Estat espanyol. D’aquesta manera Miguel Colom agafa el relleu del Trio Mozart de
Deloitte, que l’any 2011 va protagonitzar la primera
experiència de grup resident en la curta història de
l’Auditori de l’Ateneu amb excel·lents resultats. Amb
aquesta iniciativa l’auditori banyolí incorpora una
figura, la de l’artista en residència, que és habitual en
molts dels auditoris més importants d’arreu del món.

El nou sistema de gravació millorarà la seguretat del Museu
Arqueològic Comarcal de Banyoles

L’artista resident de l’Auditori de l’Ateneu és una
iniciativa impulsada i gestionada per Joventuts Musicals de Banyoles en la qual hi participa també la
confederació de Joventuts Musicals d’Espanya, que
és la plataforma de promoció de la música i dels joves
músics més important de l’Estat. Com a novetat cal
destacar que en aquesta segona edició de l’artista
resident s’ha incorporat un patrocinador principal,
Bunge Ibérica, S.A.

Miguel Colom (el primer per la dreta) és el nou artista resident de l’Auditori de l’Ateneu

L’Aula de Teatre de Banyoles convida joves
a provar una sessió de teatre gratuïta
L’Aula de Teatre de l’Ajuntament de Banyoles va començar una campanya perquè els joves entre 12 i 17 anys
tinguin l’oportunitat de descobrir les arts escèniques
i els cursos que s’imparteixen a La Factoria d’Arts
Escèniques. Amb el nom de Teatryl Teatre 120min la
campanya presentava un suposat nou medicament
amb el qual els joves podien desenvolupar les seves
capacitats artístiques d’una manera fàcil, sense por
a la vergonya.
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La campanya es basava en l’èxit que han tingut quatre
companyies banyolines que van tenir el seu origen
a l’Aula de Teatre com ara Cor de Teatre, Pocapuc
Teatre, Companyia de comediants Kafkiana i El vol
del Pollastre. Totes aquestes formacions teatrals les
van crear actors i actrius que s’havien format a l’Aula
de Teatre i havien rebut l’assessorament i suport del
seu professorat.
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Nova programació d’arts escèniques i d’arts
plàstiques del gener al juliol
Aquest semestre l’Ajuntament de Banyoles presenta
una important novetat ja que “Axolots” ha estrenat
la Factoria d’Arts Escèniques com a espai d’exhibició. Precisament després de l’èxit d’”Axolots” s’ha
tornat a programar els propers dies 5, 6 o 7 de
maig. Aquest semestre la programació té quatre
espectacles de teatre professional, dues produccions
banyolines, un espectacle de dansa i una programació

paral·lela tan d’escoles com d’altres entitats. També hi haurà 6 espectacles de programació familiar.
Pel que fa a l’assistència, durant el 2011 al Teatre Municipal de Banyoles s’hi van interpretar 55 funcions
amb 9.243 espectadors el que suposa una mitjana de
168 espectadors.

Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Love of
Lesbian en acústic, Obrint Pas o Asstrio,
entre les propostes de l’Ateneu
L’Ateneu - Centre Municipal d’Estudis Musicals de Banyoles ha presentat una nova programació, que segueix
la línia de les temporades anteriors: apostar per la qualitat i l’originalitat, buscant nous camins per continuar
oferint propostes tant consolidades com emergents,
en què tothom s’hi pugui sentir representat. Així, de
gener a juliol del 2012 s’han programat una vuitantena
d’activitats entre l’Auditori, l’Ateneu Bar i la vessant
formativa. L’Auditori de l’Ateneu compta amb una de
les programacions més ambicioses, amb una trentena d’actuacions d’estils i formacions molt diverses.
L’Ateneu Bar acollirà un degoteig de propostes culturals
gratuïtes amb 23 activitats, entre música, literatura
o cinema documental, que es presentaran en petit
format i un ambient de proximitat. Pel que fa a la
formació, cal destacar que del 26 al 31 de març es va
dur a terme una nova edició de la Setmana de l’Ateneu,
aquest any dedicada a les Músiques d’arreu del món.

Promoció econòmica i turisme
Banyoles presenta nou marxandatge turístic
Tots els productes de marxandatge de Banyoles
serveixen per donar a conèixer la marca de la
ciutat i els elements turístics més importants.
Actualment el marxandatge és una eina imprescindible en la promoció turística, ja que posiciona
i consolida la marca Turisme Banyoles en el sector i la dóna a conèixer mitjançant una identitat
corporativa. L’any 2004 l’àrea de Comunicació
de l’Ajuntament de Banyoles va crear una nova
identitat corporativa i l’Oficina de Turisme disposa
d’una línia de marxandatge de la marca Banyoles
totalment consolidada i fàcilment identificable.
Enguany, com a conseqüència de la situació de crisi
actual s’han incrementat les vendes de productes de
baix cost envers els productes més cars. Per aquest
motiu, l’Ajuntament ha decidit ampliar l’oferta de
productes lowcost, i així oferir una àmplia gamma
de productes per a tots els públics a uns preus assequibles. Els nous productes de marxandatge de
Banyoles són: els clauers, la bossa de nylon, els pitets, les samarretes de noia i de nena i les postals.

La regidora de Turisme, Joana Vilà, amb el nou marxandatge turístic

Presenten les activitats per conèixer
l’entorn natural i patrimonial durant el 2012
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Són un total de 14 activitats turístiques que inclouen
6 novetats: “El taller infantil: el monstre de Banyoles!”, “Banyoles, ciutat d’aigua!”, “La volta a l’Estany
en Burricleta”, “Descobreix Banyoles amb els cinc
sentits”, “La guerra del francès a Banyoles” i “Les
goges del bosc de les Estunes”. Cal destacar que
l’activitat “Banyoles, ciutat d’aigua!” serà en català,
castellà, anglès i francès. Continuen altres activitats
programades en anys anteriors com ara “El drac, les
fades i d’altres històries” o “Descobreix els enigmes
del passat”. Tota la programació sencera es pot consultar digitalment al lloc web municipal banyoles.cat.
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Enguany s’han ampliat les visites turístiques de 12
el 2011 a 14 el 2012 per aconseguir que l’estada dels
turistes s’allargui. La programació lliga i connecta
l’Estany amb el Barri Vell perquè els visitants coneguin el Barri Vell i consumeixen la resta de serveis
de Banyoles.
A més, l’Ajuntament vol acostar les activitats turístiques al banyolins i banyolines i als visitants. Així
doncs, es difondran les activitats mitjançant les eines
2.0 gràcies al nou compte de Twitter de @TurismeBanyoles. Fins ara l’àrea de Turisme de l’Ajuntament
ja tenia perfil al Facebook, que ara es complementa
amb el Twitter. Per altra banda, i en la mateixa línia
de promoció de la ciutat, l’àrea de Comunicació ha
realitzat un vídeo promocional de l’Estany de Banyoles,
que es pot veure al Canal Banyoles, canal de vídeos
de l’Ajuntament. Es pot accedir al Canal Banyoles
mitjançant el web banyoles.cat.

Primera reunió de la nova Taula de comerç
i turisme de Banyoles
El 26 de març es va constituir la Taula de comerç i
turisme de Banyoles. Era una iniciativa anunciada

pel govern de Banyoles com a mesura per contribuir
a dinamitzar dos sectors importants de la ciutat, el
comercial i el turístic. Aquesta taula neix com una de
les propostes del Pla estratègic comercial 2011-2015.
Fins al dia d’avui aquests dos sectors havien treballat separadament tot i que s’havien relacionat amb
l’Ajuntament de Banyoles. La relació entre aquests
dos sectors serà molt major amb aquesta nova Taula.
En aquesta primera reunió hi havia els representants
de les associacions de comerciants, i empresaris del
sector turístic com ara de l’allotjament, la restauració
o els serveis específics. L’objectiu: planificar i endegar
activitats i actuacions conjuntes al llarg de l’any per
dinamitzar econòmicament la ciutat. Així doncs, es
pretén acabar aquest 2012 amb l’elaboració del pla
d’accions conjunt i consensuat entre comerç i turisme
a desenvolupar durant el 2013.

La campanya comercial “Banyoles+i més”
ha repartit 140.000 euros en vals de
descompte
Era una campanya per fidelitzar els clients, difondre
Banyoles a nivell comercial i, en definitiva, per vendre més. Tot plegat després que el comerç de Banyoles ha analitzat el seu mercat i ha conclòs que molts
clients del Pla de l’Estany compren fora i els clients
de fora del Pla de l’Estany no compren a Banyoles.
Finalment, el balanç de la campanya és molt positiu.
En total s’han repartit 140.000 ¤menuts. D’aquests
gairebé un 70% s’han venut als establiments blaus,
que oferien un 20% de descompte, i un 30% als
establiments lila, que descomptaven un 10% de
l’import. Així doncs, s’han repartit 140.000 euros en
forma de vals per fer les compres més barates als
establiments. Del total d’¤menuts repartits se n’han
bescanviat un 60%, un total de 83.500 euros. La
resta, un total de 56.500 euros, no s’han bescanviat.

La Taula de comerç i turisme de Banyoles es reuneix per primera vegada
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Valoració positiva de la campanya comercial “Banyoles + i més”

Torna un any més el Firestoc
Els dies 28 i 29 de gener del 2012 es va celebrar a
Banyoles la 15a edició del Firestoc. Com cada any
en el període de rebaixes d’hivern, el pavelló de la
Draga es va omplir de tot tipus de productes al millor
preu oferts per una cinquantena comerciants de
Banyoles i de les comarques veïnes. Els articles principals eren els de la moda de vestir però també es

La 15a edició del Firestoc va omplir d'estands el pavelló de la Draga

podia trobar calçat, complements, llar, alimentació
i esport. A més, els visitants disposaven d’entrada i
aparcament gratuïts, servei de bar i espai de lleure
infantil. Firestoc està organitzat conjuntament entre
l’Ajuntament de Banyoles i l’Associació de comerciants de Banyoles i Pla de l’Estany (ACB), amb la col·
laboració de la Diputació de Girona i de “la Caixa”.

Salut
Presenten la nova ambulància de la Creu
Roja del Pla de l’Estany

L’ambulància i la seva dotació estan preparats per a
fer front a les emergències més diverses. El projecte
ha estat concebut i acordat pensant en les proves
esportives i els diversos actes que s’organitzen al
Pla de l’Estany.
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El vehicle és un Renault Master que ha costat 45.000€
amb les tasques de carrosseria incloses. Pel que fa a
l’electromedicina, incorpora un monitor desfibril·lador
Lifepack 15, un respirador Oxilog 3000, Bombes de
perfusió, un desfibril·lador Extern Semiautomàtic i
una motxilla mèdica (equipament i medicació) que
ha suposat una despesa de 35.000€. Així doncs, el
vehicle complet ha costat 80.000€. Aquesta unitat
s’ha pagat utilitzant recursos propis de la Creu Roja

del Pla de l’Estany, recursos que provenen de les
aportacions de l’Ajuntament de Banyoles, i dels ajuntaments de la comarca del Pla de l’Estany i del Consell
Comarcal, de les aportacions dels socis i dels donatius.

Banyoles Informació

222
La nova ambulància de la Creu Roja del Pla de l’Estany es va presentar en un acte al Club Natació Banyoles

Esports
Rècord d’inscripcions a la XXII Duatló de
Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles va organitzar el diumenge
25 de març la XXII Duatló de Banyoles. La prova, que
va començar al parc de la Draga, comprenia les distàncies següents: una cursa a peu de 10 quilòmetres,
40 quilòmetres de ciclisme i una nova cursa a peu de
5 quilòmetres. Iñaki Baldellou del C.D. Fasttriatlon va
guanyar la prova amb un temps d’una hora, cinquanta
minuts i vint-i-dos segons.
Banyoles és un lloc idoni per aquest tipus de proves.
Així doncs, la inscripció es va tancar tres setmanes
abans de la prova en 405 participants, que significava la participació màxima assolida en totes les

22 edicions. Per propers anys el consistori banyolí
espera ampliar el nombre de places per donar cabuda
a tots els que aquest any s’han quedat sense poder
participar-hi. A la prova s’hi barregen especialistes en
aquesta modalitat i ciutadans a qui agrada l’esport.

Banyoles acull la tercera edició del RODAJOC
El 13 de març els nens i nenes de 3r de primària de
les escoles del Pla de l’Estany van celebrar la cloenda
del projecte RODAJOC amb l’objectiu d’interrelacionar els alumnes de diferents centres educatius,
fomentar l’ús d’espais públics per jugar, i recuperar
jocs tradicionals i populars que es practiquen arreu
del planeta utilitzant poc material o material no
convencional.

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany, juntament
amb el col·lectiu de mestres d’educació física com a
representants dels centres educatius de la comarca,
els alumnes del Cicle Superior d’Esports de l’IES Pere
Alsius, el Centre de Recursos Pedagògics del Pla de
l’Estany, l’Ajuntament de Banyoles i el Pla Educatiu
d’Entorn, s’han coordinat per organitzar la tercera
edició del RODAJOC.

Abril del 2012

Campionat de Catalunya d’Hivern de natació
aleví
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Més de 400 nedadors de 72 clubs van participar al
Campionat de Catalunya d’Hivern de natació aleví que
es va celebrar el 24, 25 i 26 de febrer a Banyoles. Des
del 2005 que no s’organitzava una prova de natació
tan important a la ciutat. Del Club Natació Banyoles
s’hi van classificar una dotzena de nedadors. En total
més de 1.000 persones entre esportistes i acompanyants van ser a Banyoles amb tota la important
activitat econòmica associada. Una de les novetats
era la retransmissió en directe i via web del campionat.

Presenten el llibre “La táctica individual
en los deportes de equipo” de la Càtedra
d’Esport i Educació Física de la UdG
La Càtedra d’Esport i Educació física de la Universitat de
Girona (UdG) va presentar el llibre “La táctica individual
en los deportes de equipo” amb la presència del regidor
d’Esports, Jordi Congost, i del director de la Càtedra,
Víctor López. Aquest llibre neix i està format per les ponències el II Seminari internacional de tècnica i tàctica
esportiva celebrat el març del 2011 a Banyoles. Els capítols del llibre són d’autors de primer nivell com ara Joan
Riera, de l’INEF de la Universitat de Barcelona, Xesco
Espar, exentrenador de Barça de handbol… La Càtedra

d’Esport i Educació física de la UdG té dos partners:
l’Ajuntament de Banyoles i la Universitat de Girona.

La 18a Mitja Marató de Banyoles bat el
seu rècord d’inscripció amb uns 850
participants
La Mitja Marató de Banyoles aquest any arribava ja a
la seva 18a edició, i la 5a edició de la Volta popular a
l’Estany. En aquesta ocasió s’ha batut un nou rècord
d’inscripció amb uns 850 participants per a la mitja
i més 250 per la volta a l’Estany. Gran part de l’èxit
de convocatòria ha estat la no coincidència amb la
Mitja Marató de Barcelona, com en edicions anteriors.
El recorregut de la prova era el mateix de les últimes
edicions i en destacava la participació del triatleta professional d’ultra distància Marcel Zamora, guanyador
de 4 edicions de l’Ironman de Niça. Zamora va quedar
segon per darrera de Oumrim Jamal.

El Club Natació Banyoles suprimeix les
barreres arquitectòniques amb un elevador
intern
Amb la inauguració del nou elevador intern el Club
Natació Banyoles suprimeix definitivament les barreres arquitectòniques de les seves instal·lacions i es
converteix en un dels primers clubs esportius en oferir
un espai 100% accessible. L’elevador dóna accés als
cinc nivells diferents de l’edifici del Club. El projecte
compta amb el suport de diferents institucions, com
ara la Fundació “la Caixa” i la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (UFEC). Aquesta adaptació
pretén facilitar la integració en la vida esportiva dels
qui presenten alguna limitació funcional.
El nou elevador forma part d’un projecte global de
tot el Club Natació Banyoles en què també s’han
reformat els lavabos, les rampes i s’ha construït la
piscina exterior.

Banyoles viu una jornada espectacular
d’autèntic mountain-bike amb uns 500
ciclistes i entre ells un cartell de luxe
Milers d’aficionats es van aplegar a la Copa Catalana
Internacional de Banyoles el dia 11 de març al parc
de la Draga en un circuït dissenyat pel Club Ciclista
Banyoles. El recorregut tenia 6’7 km amb constants
canvis de ritme i enguany amb la pols i el nombrós
públic com a protagonista.

El regidor d’Esports, Jordi Congost, i el director de la Càtedra,
Víctor López, a la presentació del llibre

Julien Absalon (Orbea), en categoria masculina, sortia
com a favorit, però l’acompanyaven noms il·lustres
com Iñaki Lejarreta (Orbea), Rubén Ruzafa (Orbea),
Alexis Vouillermoz, Marek Galinski, i el jove Marek
Konwa. Absalon no cediria en cap moment la primera
posició, sinó que en cada volta augmentava l’avantatge
fins que arribaria a meta amb un temps de 1h 40’,
després de 35 km amb una mitjana de 20 km/h. Maja
Wloszczowska (CCC), en categoria femenina, s’enduia
la victòria després de dominar també la cursa des de
la primera de les quatre voltes al circuit.

Abril del 2012
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Julien Absalon (Orbea) va liderar en tot moment la prova de la Copa Catalana Internacional de Banyoles

Telèfons a mà
AJUNTAMENT DE BANYOLES
Oficina d’atenció ciutadana ………………………… 972 57 00 50
oac@ajbanyoles.org
www.banyoles.cat
Àrea de Cultura ……………………………………… 972 58 18 48
Àrea d’Hisenda ……………………………………… 972 57 50 07
Àrea de Promoció Econòmica ……………………… 972 58 11 20
Àrea d’Urbanisme …………………………………… 972 57 52 11
EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS
Ateneu-Centre Municipal d’Estudis Musicals ……… 972 57 60 49
Biblioteca Pública …………………………………… 972 57 16 02
Casal de Barri de Sant Pere ………………………… 972 57 13 82
Centre Cívic Banyoles ……………………………… 972 58 07 41
Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany-Bny … 972 58 03 88
Consorci de l’Estany ………………………………… 972 57 64 95
Escola Oficial d’Idiomes …………………………… 972 58 49 29
Espai Jove Cal Drac ………………………………… 972 58 32 11
Jutjat de Pau ……………………………………… 972 57 02 05
La Balca – Centre Educatiu Municipal …………… 972 57 35 36
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles ……… 972 57 23 61
Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany … 972 57 44 67
Oficina Municipal de Turisme La Pesquera ……… 972 58 34 70
Oficina Pla de Barris i Habitatge …………………… 972 58 48 16
Policia Local ………………………………………… 972 57 57 57
Pavelló de la Draga ………………………………… 972 58 20 00
Pavelló de Can Puig ………………………………… 972 57 01 00
Ràdio Banyoles …………………… 972 58 03 08/972 58 04 33
Servei d’Ocupació Municipal (SOM) ……………… 972 58 13 52
Teatre Municipal …………………… 972 57 25 07/972 58 18 48

ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS
AFA Pla de l’Estany (escola d’adults) ……………… 972 57 10 80
Aigües de Banyoles ………………………………… 972 57 01 01
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany ………………… 972 58 40 70
Ateneu Obert de la Dona …………………………… 972 57 18 41
Bombers …………………………… 972 57 40 80/972 58 20 85
Casal de la Gent Gran ……………………………… 972 57 11 62
Càtedra d’Esports i Educació Física ……………… 972 57 64 93
/972 41 83 32
CEIP Baldiri Reixac ………………………………… 972 57 06 60
CEIP Pla de l’Ametller ……………………………… 972 57 15 28
CEIP Can Puig ……………………………………… 972 57 44 65
CEIP La Draga ……………………………………… 972 57 23 56
Centre d’Assistència Primària …… 972 57 25 10/902 111 444
Centre de Recusos Pedagògics …………………… 972 57 34 56
Clínica Salus Infirmorum …………………………… 972 57 02 08
Consell Comarcal del Pla de l’Estany ……………… 972 57 35 50
Correus ……………………………………………… 972 57 09 99
Creu Roja …………………………………………… 972 57 24 50
Escola Casa Nostra Educació infantil ……………… 972 57 12 97
Educació primària i secundària …………………… 972 57 09 66
Escola de Natura …………………………………… 972 58 13 16
IES Josep Brugulat ………………………………… 972 57 14 31
IES Pla de l’Estany ………………………………… 972 58 07 93
IES Pere Alsius ……………………………………… 972 57 09 91
La Incubadora ……………………………………… 972 58 32 58
Mossos d’Esquadra ………………………………… 972 18 16 50
Taxis ………………………………………………… 972 57 05 14
Teisa ………………………………………………… 972 57 00 53
Telestany …………………………………………… 972 57 65 08

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

