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Benvolguts banyolins i banyolines,
Teniu a les mans el primer butlletí municipal Banyoles Informació que s’inscriu en el nou
mandat sorgit de les urnes el 24 de maig. En nom propi i de l’equip de govern vull transmetre,
abans de res, l’agraïment als banyolins i banyolines que ens han revalidat la seva confiança o
ens l’han donada per primera vegada. La responsabilitat que ens ha atorgat una gran majoria
de ciutadans ens obliga a fer-nos mereixedors d’aquesta confiança i a tenir sempre present
que hem de governar per a tothom. Per continuar fent progressar Banyoles.
Hem superat alguns del anys més difícils de la democràcia, amb una crisi econòmica sense
precedents. I ens n’hem sortit. Banyoles es troba avui en una bona posició. Això no vol dir
que tota la feina estigui feta. Ens queda molt camí per recórrer, especialment per atendre
aquells ciutadans més desafavorits. Però és veritat que, amb cert orgull, podem dir amb el
cap ben alt que, gràcies a tots (Ajuntament i ciutadania) la nostra ciutat fa goig i té apostes
ben definides pel futur.
L’educació, la cultura, el turisme i l’esport formen part de la nostra marca de ciutat. I, gràcies
a les polítiques disposem de recursos públics propis per continuar ajudant els col·lectius més
febles. Per continuar fent progressar Banyoles.

Ajuntament de Banyoles

Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles
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REGIDORS QUE FORMEN EL PLENARI MUNICIPAL
Com a resultat de les eleccions municipals del passat 24 de maig es va constituir
un plenari amb la següent composició:
Convergència i Unió

Miquel Noguer

Ester Busquets

Lluís Costabella

Pau Comas

Albert Tubert

Clàudia Massó

Joana Vilà

Jordi Bosch

Francesc Xavier
Carreras

Xavier Bosch

Jordi Congost

Junts per Banyoles-ERC-AM

Roser Masgrau

David Juan

Susanna Cros

Candidatura d'Unitat Popular

Alexandra Pazos

Ramon Casadevall

Iniciativa per Catalunya Verds-IdB-E

Joan Luengo

Reportatge fotogràfic: Jordi Ribot - ICONNA
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Amb la col·laboració de la Diputació de Girona

L’equip de govern
La votació d'investidura va nomenar Miquel Noguer i Planas (CiU) alcalde de la nostra ciutat i va
formar el següent equip de govern:
ALCALDE

REGIDORS DE L'EQUIP DE GOVERN

• Miquel Noguer (CiU)

• Jordi Bosch (CiU), regidor de Medi ambient, Cultura,
Patrimoni cultural i Festes

TINENTS D’ALCALDE
• Jordi Congost (CiU), primer tinent d'alcalde
• Ester Busquets (CiU), segon tinent d'alcalde

• Ester Busquets (CiU), regidora de Benestar social i Educació
• Pau Comas (CiU), regidor de Joventut i Hisenda i serveis
econòmics

• Lluís Costabella (CiU), tercer tinent d'alcalde

• Jordi Congost (CiU), regidor d'Esports, Habitatge, Programa
de barris i Recursos humans

• Jordi Bosch (CiU), quart tinent d'alcalde

• Lluís Costabella (CiU), regidor de Policia i Via pública

• Joana Vilà (CiU), cinquè tinent d'alcalde

• Clàudia Massó (CiU), regidora d'Administració, Sancions,
Comunicació, Participació, Noves tecnologies
i Oficina d'atenció al ciutadà
• Albert Tubert (CiU), regidor d'Urbanisme i Activitats
• Joana Vilà (CiU), regidora de Comerç, Consum, Turisme, Fires
i Promoció econòmica
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Subvencions
Títol

Institució

Banyoles Vila europea de l'esport 2015 i Campionat d'europa youth i
sub-23 de triatló

50.000 ¤

Diputació de Girona

Despeses d'inversió. Pla de voreres		

50.000 ¤

Diputació de Girona

Despeses corrents. Serveis de neteja viària

131.245 ¤

Diputació de Girona

Despeses culturals

31.984 ¤

Diputació de Girona

Noves tecnologies per al Museu Darder		

2.240 ¤

Diputació de Girona

Noves tecnologies per al Museu Arqueològic

2.240 ¤

Diputació de Girona

Control de la població de gavià argentat a les aigües de l'Estany- 2015

20.000 ¤

DIPSALUT

Control de la població de gavià argentat a les aigües de l'Estany- 2016

20.000 ¤

DIPSALUT

Control de la població de gavià argentat a les aigües de l'Estany- 2017

20.000¤

DIPSALUT

Actuacions al Museu Arqueològic 		

22.481 ¤

Diputació de Girona

Actuacions al Museu Darder 		

19.804 ¤

Diputació de Girona

Reforma del Museu Arqueològic 		

20.000 ¤

Diputació de Girona

Servei de mobilització de l'habitatge buit de Banyoles

3.500 ¤

Diputació de Girona

Facilitar l'accés a les noves tecnologies		

9.100 ¤

Diputació de Girona

Xarxa de serveis locals de promoció econòmica

3.700 ¤

Diputació de Girona

Activitats físicoesportives		

7.920 ¤

Diputació de Girona

18.000 ¤

Diputació de Girona

Escola d'Adults Municipal

2.627¤

Diputació de Girona

Actuacions en camins rurals i matèria forestal

1.319 ¤

Diputació de Girona

Adequació i millora d'instal·lacions esportives, dutxes
del camp de futbol vell		

Campionat d’Europa de triatló sub-23 i de categories júniors 2015

25.000 ¤

"la Caixa"

Campionat d’Europa de triatló sub-23 i de categories júniors 2015

30.000 ¤

Fundació Agbar

Fira de Sant Martirià 2015

6.000 ¤

"la Caixa"

Sortides pedagògiques i extraescolars per alumnat en risc d’exclusió social

6.000 ¤

"la Caixa"

Horts urbans		

3.000 ¤

"la Caixa"

Obres de reforma del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles
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Import

141.571 ¤

Abertis

7a edició dels premis Banyolí de l'Any

Enguany celebrem la 7a edició dels premis Banyolí de l’Any.
Uns premis que tenen com a objectiu guardonar empreses,
persones i entitats de la nostra ciutat que s’hagin distingit
per la seva tasca al llarg de l’any.
Els premis s’atorgaran en un acte el 2 d'octubre del 2015,
com en cada edició, a la Millor Iniciativa Empresarial, la
Millor Iniciativa Social, a la Trajectòria Personal i al Banyolí
de l’Any. Aquest darrer premi serà fruit d'una candidatura
popular i, entre els 3 més proposats que es consideraran

finalistes, els jurats dels anteriors premis n’escolliran el
guanyador o guanyadora.
Per aquest motiu, et demanem que omplis la butlleta que
hi ha a continuació i la dipositis a les urnes que hi haurà
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (passeig
de la Indústria, 25) o a l’Oficina de Turisme de l’Estany
(pesquera número 10). També trobareu butlletes en els
llocs de votació. Les dates per emetre el vot són de l'1 al 18
de setembre de 2015.

Si us és més còmode, també podeu votar al web municipal www.banyoles.cat
Votacions de l'1 al 18 de setembre

En aquesta edició l'acte de lliurament dels premis Banyolí de l'Any
serà el divendres 2 d'octubre.
S'enredereix en motiu de la convocatòria electoral del 27 de setembre del 2015.

Candidat/ta al Premi Banyolí de l'Any

Nom i cognoms del candidat/ta
Motiu pel qual es proposa aquest/ta candidat/ta

Banyoles, setembre de 2015
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ALCALDIA
La pesquera número 16 de
l’Estany, coneguda com a pesquera
Malagelada, és de titularitat
exclusiva de l’Ajuntament

Roda de premsa on es va anunciar la reforma de l’institut Josep Brugulat, amb
l'alcalde Miquel Noguer, el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament,
Albert Bayot, i el regidor Jordi Congost.

La Generalitat de Catalunya
reformarà i ampliarà l’institut
Josep Brugulat, una obra
llargament reivindicada
El govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat una
important millora per Banyoles. Es tracta de les obres
d’ampliació i reforma de l’institut Josep Brugulat, situat al
nord de la ciutat. Les obres s’han encarregat a l’empresa
Infraestructures.cat amb un pressupost de 5,4 milions
d’euros. El projecte de reforma és important ja que tota
una ala gairebé duplicarà els metres quadrats de l’actual
centre. A més, es reformarà l’institut. Les obres es faran
en dues grans fases, primer amb la construcció de l’ala
nova i a la segona fase es reformarà l’ala actual. Unes
obres de millora que duraran uns 2 anys. Actualment
hi ha dos mòduls prefabricats i està previst que aquest
estiu se n’incorpori un de nou. Així doncs, els mòduls
prefabricats seran per ajudar a tenir espai durant aquest
parell d’anys.

Després que la família propietària ha renunciat a la
titularitat dels drets d’utilització de la pesquera Malagelada, l’Ajuntament de Banyoles ha indemnitzat pel cost
d’edificació de la pesquera a la família titular dels drets
d’utilització de la pesquera i propietària de l’edificació.
És un edifici de planta baixa de 7 metres quadrats i ja
s’usava amb la finalitat de dur a terme competicions
esportives, com ara de rem o per la sortida de la Travessia de l’Estany. La pesquera número 16 és la quarta de
titularitat exclusiva de l’Ajuntament, conjuntament amb
la pesquera número 10, on s’ubica l’Oficina de turisme, la
pesquera número 5, coneguda com a pesquera Agustí,
i la pesquera Mata.

Augmenten els terrenys
de titularitat municipal de
l’entorn de l’Estany
L’Ajuntament de Banyoles des de fa molt anys ha anat
comprant, sempre que n’ha tingut l’oportunitat, els terrenys rústics situats a les vores de l’Estany de Banyoles.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Banyoles ha comprat a
dues famílies dues finques rústiques situades al Paratge
Lió, en el terme de Banyoles. En total uns 11.000 metres
quadrats més de terrenys del voltant de l’Estany. Així
doncs, el consistori banyolí incorpora aquests terrenys
al bé comunal de l’Estany de Banyoles per tal de crear
una reserva de sòl no urbanitzable de titularitat municipal per preservar el medi ambient, i els valors naturals
i paisatgístics.

La pesquera Malagelada, està situada al passeig Magdalena Aulina, a prop de l’Estadi Municipal Miquel Coromina i Moretó, al sud de l’Estany
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Per altra banda, l'Ajuntament de Banyoles ha adquirit a
un propietari privat, mitjançant una permuta, una finca
d'uns 9.000 metres quadrats al terme municipal de
Porqueres per a destinar-la a bé comunal. La finca està
situada a tocar de l'església de Porqueres i del carril bici
de l'entorn de l'Estany de Banyoles.

Signen el conveni per coordinar la
càrrega d’aigua dels avions amfibis
d’extinció d’incendis a l’Estany
S’ha signat el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat, l’Ajuntament
de Banyoles, el Club Natació Banyoles i Creu Roja de
Banyoles per a la coordinació de les maniobres de
càrrega i estacionament dels avions amfibis d’extinció
d’incendis forestals a l’Estany de Banyoles. El conveni
té una vigència de 5 anys, prorrogable per períodes de
5 anys successius. El conveni per a la càrrega d'aigua
d'avions amfibis a l’Estany té com a objectiu regular les
actuacions dels diferents cossos d'emergència implicats
en la seguretat de les persones usuàries de l'Estany, tot
garantint les operacions aèries s'hi desenvolupen en la
lluita contra incendis forestals.

La nova concessió al Club
Tennis Banyoles permetrà
que l’entitat continuï 25 anys
més les seves activitats
L'Ajuntament de Banyoles i el Club Tennis Banyoles
han signat el contracte de la concessió administrativa
d’utilització privativa sobre una finca de propietat municipal qualificada de bé de domini públic afectat per
a l’ús esportiu al Club Tennis Banyoles. De fet, l’acord
permet que el Club Tennis Banyoles continuï amb les
seves activitats en el mateix espai que fins ara, situat al

passeig Darder, al costat de l’Estany de Banyoles, durant
15 anys, prorrogables 10 anys més. El Club Tennis haurà de
gestionar un pla d’inversions, les obres de manteniment
i les reparacions. A més, l’entitat haurà d’oferir una sèrie
de contraprestacions socials.

L’Ajuntament col·labora amb
l’associació Junts i Endavant per
fomentar la pràctica esportiva
de persones amb discapacitat
Junts i Endavant va néixer d'un grup de mares i pares
d'usuaris del Centre Ocupacional i Especial de Treball
(COIET) amb la finalitat de donar resposta a les dificultats
de les persones amb discapacitat del Pla de l'Estany i les
seves famílies. Junts i Endavant, entre d’altres actuacions,
coordina l’activitat de dos equips de futbol que competeixen en una lliga d’entitats de les comarques gironines.

L’Ajuntament i el FC Barcelona
amplien el conveni de col·laboració
fins el juny del 2018
És la pròrroga del conveni que mantenen des del 2013
i que acabava el juny del 2016. De fet, la resta del
conveni continuarà igual. Es tracta del conveni firmat
el maig del 2013 en el qual, per exemple, la Fundació
del Futbol Club Barcelona col·labora amb productes del
club en actes benèfics de la ciutat, Banyoles participa
a les campanyes de sensibilització de la Fundació del
Barça com per exemple amb el projecte FutbolNet... De
fet, s’ha anunciat que properament es farà a Banyoles
el projecte Pati 14 en una escola de la ciutat. Ja el 2008
l’Ajuntament va firmar un conveni de col·laboració amb el
Barça molt en la mateixa línia, en el club llavors presidit
per Joan Laporta, essent la primera ciutat a signar un
conveni amb el FC Barcelona.

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el president del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, signant el conveni

butlletí municipal 7

BANYOLES INFORMACIÓ AGOST 2015

Nous convenis entre l’Ajuntament
de Banyoles i “la Caixa”
en diferents matèries
La Fundació Bancària “la Caixa” aportarà finançament
a la iniciativa “Pràctica de l’esport com a eina integradora” i també a la Fira de Sant Martirià d’aquest 2015.
Per altra banda, “la Caixa” ha firmat dos convenis més
amb el consistori banyolí: 6.000 euros per finançar
sortides pedagògiques i extraescolars per alumnat en
risc d’exclusió social i 3.000 euros pels horts urbans.

La Marató de Donació de Sang a
Banyoles aconsegueix 395 bosses
Les instal·lacions del Club Natació Banyoles van acollir
la 4a Marató de Donació de Sang de Banyoles i el Pla
de l’Estany. Durant 11 hores seguides, i acompanyats
d’activitats paral·leles, les persones majors d’edat podien
fer donacions, sempre que complissin els requisits. Tot
i que hi va haver 431 participants, es van concretar 395
donacions efectives. La resta, 36 en total, varen ser oferiments de persones que en aquell moment no varen poder
donar sang. Des del Banc de Sang i Teixits destaquen
que 53 persones van donar sang per primera vegada.

Habitatge
L’Oficina Local i Comarcal
d’Habitatge de Banyoles i Pla
de l’Estany té 24 pisos socials

fan després de les valoracions conjuntes de l’àrea de
Benestar social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany
i de l’Ajuntament de Banyoles.

En un any i mig s’han doblat els pisos socials de lloguer
a Banyoles, i l’Oficina Local i Comarcal d’Habitatge de
Banyoles i Pla de l’Estany ha arribat als 24 pisos socials,
entre els de lloguer i els de mediació social. D’aquest
total, 6 són habitatges situats al carrer Orfes i 2 al bloc
de pisos de Cal General. Properament amb la incorporació d’un nou pis provinent de Bankia s’arribarà als 25
pisos socials. Les adjudicacions dels pisos socials es

Per altra banda, l’Oficina Local i Comarcal d’Habitatge
de Banyoles i Pla de l’Estany ha rebut les claus d’un pis
social situat al bloc de pisos de protecció oficial de Cal
General. Fins ara aquest pis el gestionava l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i a partir d’ara el gestionaran
l’Oficina d’Habitatge, el Consell Comarcal del Pla de
l’Estany i l’Ajuntament. Era usat com a pis social i continuarà amb aquestes finalitats.

moBilitat
L’Ajuntament repinta la
senyalització horitzontal
a diferents carrers
S’ha repintat la senyalització horitzontal de tot el carrer
Sardana i dels passejos Dalmau, Gaudí, Lluís Marià Vidal,
Darder, i Magdalena Aulina. Al barri de la Vila Olímpica

Zona repintada al carrer Sardana
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s’han repintat els passos de vianants i altres senyalitzacions del passeig de la Draga. Una altra repintada que
era necessària ha estat als estacionaments del carrer
Conill. També s’han pintats els símbols de bicicletes i
persones de la zona del carril bici de l'Estany i del carril
bici del passeig mossèn Lluís Constans.

Joventut
L’Ajuntament atorga 33
ajudes al preu dels casals
d’estiu en el marc del projecte
Lleure per a tothom 2015
L’Ajuntament de Banyoles ha aprovat una nova ajuda
social. Es tracta de l’atorgament de les ajudes al preu
dels casals d’estiu a les famílies de Banyoles dins el marc
del nou projecte Lleure per a tothom 2015, que engloba
diferents casals d’estiu de la ciutat. Lleure per a tothom
és una proposta de lleure compartida entre l'Ajuntament
de Banyoles i entitats que es comprometen amb un lleure
basat en uns valors educatius, una proposta metodològica
de qualitat i estratègies per fer del lleure un espai obert,
participatiu i a l'abast de tothom. L’ajuda és a famílies
que tenen un determinat nivell de renda i provoca la
reducció de la quota mensual dels casals. El consistori
banyolí hi destinarà aquest 2015 un total de 2.679 euros.

L'Oficina Jove del Pla de l'Estany
edita la nova Guia d'activitats
d'estiu del 2015 per a infants i joves
Es tracta d'un recull de tots els casals, cursos, colònies,
campaments i altres activitats que es realitzaran durant els
mesos de juny a setembre a Banyoles i al Pla de l’Estany.
Així doncs, els pares i mares poden escollir l'activitat que
més s'ajusti als seus nens o nenes. L'edició d'aquesta
guia és una iniciativa conjunta de l'àrea de Joventut de
l'Ajuntament de Banyoles i del Consell Comarcal del
Pla de l'Estany.

OCUPACIÓ
El programa Joves per
l’Ocupació, a Banyoles, dóna
suport a joves desocupats
L’Ajuntament de Banyoles, en col·laboració del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany, promou un any més, aquest
projecte. Combina accions d’orientació, tutorització i
seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses. És un programa
innovador de suport a l’experiència pràctica de joves
desocupats d’entre 16 i 24 anys, i menors de 30 anys
en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o
superior al 33%, amb baixa qualificació o amb dèficits
formatius. La seva durada és de 12 mesos. El projecte
està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya,
el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social
Europeu, en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

Formació oberta a tothom i gratuïta
del primer semestre del 2015
Des de l’àrea de Promoció econòmica de l’Ajuntament
continuen treballant i adequant l’oferta formativa a la
realitat local de cada moment. La formació inclou píndoles
informatives, tallers i jornades. Enguany l’Ajuntament ha
fet un pas més i ha ampliat el nombre d’hores formatives,
passant de 18 a 50. Es mantenen els 9 cursos respecte el
semestre passat. Aquesta formació l’organitza l’Ajuntament de Banyoles, amb el suport del Consell Comarcal del
Pla de l’Estany, la Generalitat de Catalunya, la Diputació
de Girona, el SOC i Catalunya Emprèn.

Programa de Mesures Actives
d’Inserció per a persones
destinatàries de la Renda
Mínima d’Inserció
30 participants de Banyoles i del Pla de l’Estany són
beneficiaris d’aquest programa de l’Ajuntament de
Banyoles, atorgat pel Departament d’Empresa i Ocupació. La Renda Mínima d’Inserció (RMI) és una acció
de solidaritat de caràcter universal envers els ciutadans
amb greus dificultats econòmiques i socials. El programa té com a objectiu posar a l’abast dels demandants
de feina perceptors de la RMI un seguit de recursos,
que els situïn en una posició millor davant la recerca
d’ocupació.

L’Ajuntament de Banyoles
aconsegueix la certificació
ISO 9001:2008 de la
Formació ocupacional
Això permetrà a l’Ajuntament continuar oferint aquesta
formació a les persones del territori. Per poder continuar
sol·licitant i implantant programes ocupacionals adreçats
prioritàriament a persones aturades, és imprescindible
certificar que s'imparteix una formació de qualitat. Aquesta formació afavoreix la productivitat i competitivitat de
les empreses, així com la qualificació i la promoció de
les persones.
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Promoció econòmica i turisme
Banyoles Activa Locals estrena
pàgina web per augmentar
l’activitat empresarial a la ciutat
El projecte Banyoles Activa Locals, impulsat per l’Ajuntament de Banyoles, ha fet un pas més amb la posada
en funcionament del nou web reformat i ampliat amb
més continguts. Entrant a banyolesactivalocals.cat es
donen a conèixer de manera accessible els locals buits
de Banyoles que siguin aptes per a la instal·lació d’establiments comercials, de restauració i d’oci de tota la ciutat.
Hi ha diferents novetats amb la incorporació d’imatges,
informació detallada de cada local, i accés als usuaris i
usuàries registrats del web perquè puguin consultar-los
i gestionar-los. A més, s’integra tota la informació sobre
la creació de cada negoci, finançament, suport empresarial i accés a tràmits amb les administracions. Des de
la posada en funcionament el 2012 i fins a l’actualitat,
aquesta pàgina web ha rebut més de 9.000 visites
i s’han llogat un mínim de 16 locals gràcies a aquest
lloc web. Cal destacar que, tal i com es va aprovar a
les ordenances fiscals del 2015, s’allarga un any més la
bonificació del 50% a la taxa d’obertura de comerços i
establiments a la ciutat.

Nou marxandatge turístic de
Banyoles, amb noves tasses de la
ciutat i un nou joc de memòria
Els nous productes de marxandatge es poden trobar a
l’Oficina de Turisme de Banyoles, situada a la pesquera

número 10, a l’Estany, i al Punt d’informació comercial
i turístic de Cal Moliner, situat a la plaça Major. Les
dues principals novetats són les tasses de Banyoles (a
un preu de 7,2 euros per unitat) i el joc de memòria (17
euros). A més, des de fa dos anys l’Oficina de turisme
té la zona outlet amb 24 productes amb uns decomptes
del 50%. És un espai que permet vendre productes
de temporades anteriors, es tracta d'anar renovant
propostes de marxandatge de Banyoles. Actualment
s’ofereixen un total de 92 productes per tenir un bon
record de Banyoles. Es poden comprar imants, gomes
d’esborrar, postals, puzles, llapis, samarretes, pòsters,
el retallable del Tren Pinxo, llibretes... L’Ajuntament de
Banyoles cada any ven productes de marxandatge per
valor d’entre 14.000 i 16.000 euros.

Novetats a la Guia d’activitats i
visites guiades de Banyoles 2015
Les dades estadístiques de l’Oficina de Turisme del
2014 ens confirmaven que un 64% del públic que entra
a l’Oficina de Turisme és públic que viatja en família.
Per aquest motiu l’Ajuntament incrementa les visites,
activitats i tallers destinats a aquest segment de mercat.
Addicionalment, aquest any, com que Banyoles ha estat
reconeguda com a Vila Europea de l’Esport 2015 i, fruit
de l’increment de turisme esportiu dels últims anys,
s’han organitzat activitats esportives amb esportistes
reconeguts internacionalment per tal d’atendre aquest
públic objectiu. A la Guia hi consten 62 activitats de
les quals 18 les organitza directament l’Ajuntament de
Banyoles i, d’aquestes 18, hi ha 11 activitats noves.

La regidora de Turisme, Joana Vilà, amb alguns dels materials de marxandatge turístic de Banyoles
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Una de les propostes de la Fira Gartstròmia era el taller de cuina de Pep Nogué i Espartac Peran. Foto: Toni Vargas.

Vine en família i et regalem
Banyoles, amplia la campanya
de turisme familiar que es
va iniciar l’any passat
Es tracta d’una campanya turística en què les famílies
que s’allotgen més de dues nits a la ciutat gaudien de
serveis i descomptes. Els allotjaments, els museus i la
barca Tirona ofereixen allotjament i entrada gratuïta
dels nens i nenes, i el parc d’oci infantil Planeta Màgic
de Banyoles un 2x1. La campanya també inclou un regal
molt especial: la Banyoles magnètica. La campanya es
complementa amb un compromís del servei adaptat al
turisme familiar en el sector d’allotjament i restauració,
amb la col·laboració del consistori. La campanya acabarà
al desembre del 2015.

L’Ajuntament impulsa una
nova campanya “A Banyoles,
el mercat al teu abast!”

marxants, i també un xec-regal de 50 euros, gentilesa
de l’Associació de marxants de les comarques gironines.
Per complementar-ho es van organitzar activitats, com
ara demostracions de cuina al propi mercat setmanal
amb productes del Pla de l’Estany.

El Gartstròmia va convertir la
plaça Major de Banyoles en un
nou espai d’art i gastronomia
Era la segona edició de Gartstròmia, la fira de la gastronomia i l’art de la comarca del Pla de l’Estany. El
Gartstròmia incloïa un mercat de productes de Banyoles i de la comarca, degustacions a càrrec de diferents
establiments, tallers i demostracions. Enguany es van
ampliar les activitats incorporant més l'art a la fira. Tot
plegat amb un cap de setmana amb moltes activitats i
tallers, com ara l’elaboració d'un paper germinador del
molí de la Farga, a càrrec de l’Escola de Natura, o un taller
de pintura amb l’ajuda del pintor Gonzalo Tabuenca.

Tot i que el mercat setmanal dels dimecres és molt
concorregut, per donar-li encara més impuls, l’Ajuntament de Banyoles ha engegat una nova campanya
per dinamitzar-lo, un parell d’anys després de la última
campanya per fomentar el mercat. Tot plegat durant 6
setmanes. L’organització va anar a càrrec del consistori
banyolí, però tenia la col·laboració de la Diputació de
Girona, la Generalitat, el Fons Social Europeu, l’Associació de marxants de les comarques gironines, el Grup
Gastronòmic del Pla de l’Estany i l’associació Banyoles,
Comerç i Turisme.
Amb aquesta campanya es regalava una bossa exclusiva reutilitzable. A més, se sortejava setmanalment
un cabàs de productes del mercat cedits pels propis

Una de les guanyadores del cabàs de la campanya del Mercat
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La Fira de la Ramona torna a l’Estany

2a edició del Premi Emprèn al Pla

La Fira de la Ramona es porta a terme tots els segons
diumenges de cada mes fins al mes d’octubre del 2015 i
tots els diumenges del mes d’agost. La fira obre a les 10
del matí i tanca a les 8 del vespre. Creadors i artesans
de les comarques gironines, i de diferents disciplines i
camps de les arts i de la gastronomia, exposen les seves
obres i productes a l'Estany de Banyoles, entre l’Oficina de
turisme de l’Estany i l’Estadi municipal Miquel Coromina.
L'Associació Sabors Catalans és qui organitza enguany
la Fira de la Ramona, amb el suport de l’Ajuntament.

El Premi Emprèn al Pla es va posar en marxa amb els
objectius de fomentar la iniciativa emprenedora entre
els joves estudiants del Pla de l’Estany, i entre la ciutadania en general. Així com de donar reconeixement a
l’aportació que les noves iniciatives empresarials fan a
la dinamització i promoció de l’activitat socioeconòmica
de Banyoles i a la creació de llocs de treball. D’entre els
projectes presentats, el projecte guanyador ha estat el que
té de títol UNIMÓN, all cultures in our shop - Botigues
multiculturals al barri de la Farga de Banyoles.

Concursos i menús florals durant
la 38a Exposició de Flors
Es podien degustar menús amb motius florals als restaurants Al Born, Idilium- Fonda Banyoles, Can Xabanet,
La Magrana, Cinquanta-Cinc o Hotel l’Ast. A més, els
vianants podien veure els muntatges florals d’una cinquantena d’aparadors i d’una desena de balcons i entrades
del casc antic de Banyoles. També es va organitzar el III
Sorteig en motiu de les Flors, i la I Fira de la Cervesa,
artesania i Flors, a on els visitants podien degustar 8
cerveses d‘arreu de Catalunya.

Valoració positiva de
l’assistència de l’Ajuntament
al Girona Bike World
Aquesta fira, dedicada a la bicicleta i al cicloturisme,
ha nascut aquest any amb la voluntat de posicionar-se
com a referent internacional en aquest sector. La participació de l’Ajuntament de Banyoles tenia l’objectiu de
donar a conèixer les possibilitats de Banyoles i el Pla de
l’Estany per a la pràctica de la bicicleta de muntanya o
de carretera, els esdeveniments esportius, els triatlons,
les activitats familiars actives, i els entrenaments amb
esportistes referents per a esportistes amateurs.

Banyoles participa a l’Ennatura’t,
Festival d’Activitats a la Natura
El Club de Natura i Actiu del Patronat de Turisme Costa
Brava, del qual l’Ajuntament de Banyoles n’és membre, va
organitzar durant el maig aquest Festival per sensibilitzar
i donar a conèixer els recursos i els actius naturals del
territori des d’un vessant turístic i sostenible. L’Oficina
de Turisme de Banyoles ha plantejat propostes per tal
d’atraure visitants interessats en conèixer l’entorn natural,
com ara la Volta a l’Estany en bicicleta, La llegenda del
drac de Banyoles (taller familiar de titelles), o Descobreix
l’Estany en caiac, entre d’altres.
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Han guanyat el premi 5 alumnes de quart d’ESO de l’assignatura
d’emprenedoria de l’Institut Pla de l’Estany. Són l’Àlex Esteba,
l’Alba Roura, l’Adrià Vallès, l’Aminata Keita i en Conrad Stängel.

El Grup Gastronòmic del Pla de
l’Estany premiat pel col·lectiu
altempordanès Cuina del Vent
Es tracta d’un dels premis Forquilla 2015 atorgat al Grup
Gastronòmic del Pla de l’Estany per la feina feta per la
gastronomia local. El Grup Gastronòmic aplega restaurants i productors del Pla de l'Estany. El seu denominador
comú és l'ús de productes naturals i la promoció de la
cuina de la comarca.

La Generalitat, l’Ajuntament
i l’Associació Banyoles
Comerç i Turisme impulsen
novament el centre comercial
a cel obert de Banyoles
A Banyoles, el pla d’actuació per impulsar el centre comercial a cel obert, gestionat per l’Associació Banyoles
Comerç i Turisme, té un pressupost total d’uns 70.000
euros i preveu accions com ara l’inici de rebaixes, el
Firestoc, el Botiguestoltes, el Gangues, el X Concurs
de fotografia, la campanya de primavera, publicitat,
la Fira Aloja o la campanya de Nadal, entre d’altres. El
Departament d’Empresa i Ocupació aporta al projecte
de centre comercial a cel obert una subvenció de 27.650
euros. L’Ajuntament de Banyoles també col·labora amb
l’entitat Banyoles Comerç i Turisme amb 18.500 euros,
1.500 euros més que l’any passat.

Educació

Alguns dels treballs durant l’acte de cloenda de l’activitat Robòtica Banyoles

L’Ajuntament impulsa una
activitat de Robòtica als centres
educatius del municipi
El projecte neix en el marc de la Guia de Recursos Educatius
Municipals, i està organitzada per l'àrea d’Educació de
l’Ajuntament de Banyoles, amb la col·laboració d’Astrobanyoles i amb el suport de la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología-FECYT. El Projecte Robòtica
Banyoles neix, d’una banda de l’interès del consistori en
promoure l’àmbit de la robòtica i la tecnologia en general
com una proposta més de recursos adreçats als centres
educatius del municipi i, de l’altra, de l’interès manifestat
pels propis centres i la bona valoració que es va fer a
l’estiu passat del Taller de Robòtica, que van organitzar
conjuntament Astrobanyoles, Museu Darder i l’Ajuntament.
Finalment, el 15 de juny a la plaça Major alumnes, professors, experts i organitzadors, es van reunir en l’acte
de cloenda de l’activitat Robòtica Banyoles, a la qual
hi van participat uns 160 alumnes de tots els centres
d’educació secundària de la ciutat. També aquest estiu
s’ha programat la segona edició del Taller de Robòtica
d’estiu amb una cinquantena de participants.

Alumnes de Banyoles
presenten la segona edició dels
projectes d’emprenedoria
Durant aquest curs 2014-2015 l’Ajuntament i els instituts d’educació secundària de la ciutat han desenvolupat conjuntament l’activitat Projecte TONI, tenim
oportunitats necessitem idees. Enguany s’han acabat
15 projectes. Aquesta activitat s’emmarca en el treball
sobre emprenedoria que impulsen els instituts, des d’una
metodologia d’aprenentatge - servei, on es pretén que
els alumnes, partint de l’observació de la ciutat o de les
necessitats detectades per diferents agents, projectin
idees sobre com resoldre-les i les converteixin en un
projecte emprenedor.

Víctor Küppers parla de
l’entusiasme a Banyoles
Gairebé 400 persones van escoltar Víctor Küppers a
l’escola Can Puig en el marc del programa Eduquem en
família, que enguany ha acomplert els seus primers cinc
anys. Una de les idees principals de la xerrada va ésser
que la vida és una qüestió d’actitud; el que fa valuoses
les persones, a més dels seus coneixements i habilitats,
són les actituds. Víctor Küppers va destacar una frase
“el més important a la vida és que allò més important
sigui el més important”.

Víctor Küppers va omplir la sala de gom a gom

Nova xerrada de l’espai entre pares
i mares a la Balca, a càrrec de la
mestra i escriptora Pilar Cañada
Apropar els fills a la plenitud, amb aquesta proposta
es van endinsar en aquells moments de la vida en què
la majoria de pares i mares es pregunten quina seria la
millor manera d’educar els seus fills i filles.

Emotiu final de curs a la Balca
El 3 de juliol La Balca es va omplir de famílies que tancaven
una etapa a l’escola bressol i altres que la començaven.
Grans i petits van compartir un berenar al pati, diversos
espais amb projeccions i fotografies de les activitats i
moments del curs, i els nens i nenes van poder gaudir de
diversos jocs i activitats. Cal destacar l’actuació de la Banda
Balca, una banda que han format quatre pares i mares
en motiu de la celebració del desè aniversari de l’escola.
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Grups municipals

Gràcies!
La majoria de banyolins i banyolines van creure que la millor
opció a les eleccions municipals del 24 de maig era la nostra candidatura de Convergència i Unió. Vam demanar una
majoria clara per poder governar i el poble ens l’ha donat.
Us volem agrair la vostra confiança.
Durant la campanya electoral ens vam esforçar per explicar
amb il·lusió la Banyoles que volem. Ja en aquests primers
mesos del nou mandat hem continuat treballant en la nostra

Unitat cap al 27S. Oposició ferma i constructiva
davant la nova legislatura
Iniciem una nova legislatura i Junts per Banyoles-ERC ho fem
de nou com a oposició. Reforçats amb un nou regidor gràcies
als vots i a la confiança que ens vau donar. El nostre model
de ciutat és més participatiu i integrador que el de l’equip
de govern i durant el temps que siguem oposició farem tot
el possible per defensar-lo i per això la nostra actitud serà
constructiva quan el model coincideixi però ferms i lluitadors
quan es vulgui imposar un model que no afavoreixi els inte-

Cartipàs municipal
Convergència i Unió de Banyoles torna a fer ús de la seva
majoria absoluta, tot just començar la legislatura, elaborant un cartipàs d’interessos partidistes allunyats dels de
la ciutadania. Un cartipàs que no contempla una Regidoria
de Participació Ciutadana i Transparència i que manté sous
desproporcionats (de més de 3.000 euros mensuals per
dedicació exclusiva, quan el salari mínim interprofessional
és de 648,60¤), allunyats de la realitat de milers de famí-

Tornem a començar.
Iniciem el nou mandat amb les forces renovades i amb
més il·lusió i esperança que mai per canviar les coses . En
campanya
ens varem presentar per aconseguir
Aturemelectoral
els desnonaments
una Banyoles lliure, digna i justa, aquests tres conceptes
pensat massaels
temps
“això no
va amb
nosaltres”.
Peròdeixat
la realita
ens Hem
acompanyaran
pròxims
quatre
anys.
No hem
passar ni un moment per fer feina. Des de la constitució
del nou Ajuntament, el passat 13 de juny, el nostre grup
municipal ja ha presentat 20 propostes urgents per rescatar
persones, una moció per millorar i actualitzar el Reglament
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línia. Una ciutat educadora, festiva i amb oferta cultural,
solidària i saludable, transitable i segura, que cuidi els petits
detalls de la via pública, sostenible i ordenada, emprenedora
i referència de l’esport, són alguns dels nostres objectius
principals. Tot amb una rigorosa gestió econòmica, sense
incrementar la pressió fiscal, i amb una atenció especial als
problemes socials.
Estem orgullosos i reforçats en el nostre projecte del últims
8 anys. Ara cal continuar treballant per fer realitat el nostre
lema de campanya “Banyoles avança”.
.

ressos globals de la ciutat. No ens ha agradat el repartiment
de dedicacions (per excessives) del cartipàs municipal.
No és bo tantes dedicacions exclusives. La dedicació a la
política municipal la concebem com un servei temporal a
la comunitat, no pas fer-ne una professió, un modus vivendi.
Però per damunt de la ciutat hi ha un país. Avui, un objectiu
ens aplega a la immensa majoria de banyolins i a nosaltres:
aconseguir un èxit total en la manifestació de l’11 S i uns
resultats aclaparadors el 27S. Per això volem manifestar la
nostra total entrega a col·laborar amb tots els grups polítics
i entitats per fer possible aquest pas transcendental cap a
la independència.

lies. Des del a CUP continuarem apostant per reduir
aquestes diferències entre ciutadanes i representants,
denunciant aquesta gestió del bé comú a porta tancada,
que incentiva, a través dels sous, la professionalització
d’una política elitista. I ens comprometem amb una
política de transparència i honestedat, que englobi al
conjunt de banyolins i banyolines, amb la finalitat que
sigui el poble qui ens governi.

Orgànic Municipal (referent a participació, comunicació i
transparència) i també hem sol·licitat que totes les zones
de bany siguin gratuïtes durant les onades de calor. Com
podeu comprovar continuem treballant dia a dia. Però ho
volem fer amb vosaltres per això és molt important que
ens feu arribar propostes, precs, preguntes…
Ens trobareu cada dilluns, a partir del mes de setembre,
de 6 a 8 al nostre despatx de l’Ajuntament o bé a jluengo@
ajbanyoles.org o a icvplaestany@gmail.com. Que tingueu
molt bon estiu!

Medi ambient
Campanya de prevenció de la
introducció d’espècies exòtiques
d’aigua dolça a l’Estany i a les
conques del Ter, el Fluvià i la Muga
En el marc del projecte europeu LIFE Potamo Fauna “Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la xarxa Natura
2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga”, aquest
estiu s’ha engegat una campanya per a la prevenció de la
introducció del musclo zebrat (Dreissena polymorpha) i
noves espècies de decàpodes i tortugues exòtiques en
l’àmbit d’actuació, bàsicament el cranc senyal (Pacifastacus
leniusculus) i la tortuga de Florida (Trachemys scripta). La
introducció d’espècies exòtiques és una de les principals
amenaces per a la conservació de les espècies autòctones
i dels ecosistemes en general. A més, les espècies exòtiques invasores també poden ocasionar problemes per a la
salut pública i a les activitats econòmiques. La campanya
s’allargarà fins al desembre de l’any 2017.

La temporada de bany de la Caseta
de Fusta acaba el 21 de setembre
Es mantenen els dies de bany respecte l’any passat a la
zona de la Caseta de Fusta, situada a l’Estany de Banyoles.
Durant aquest període hi haurà el servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme. La Caseta de Fusta és un
espai públic i gratuït situat a la zona nord de l’Estany i per
arribar-hi s’ha de seguir el camí que fa la volta a l’Estany.
El cotxe es pot deixar a l’aparcament del parc de la Draga.

Bona qualitat de l’aigua de l’Estany
En el marc del programa de vigilància i informació de
l’estat de les platges i zones de bany interior, l’Agència

Catalana de l’Aigua (ACA), de la Generalitat de Catalunya,
va analitzar al final de juny l’estat de la qualitat de l’aigua
de l’Estany en dos punts: el Club Natació Banyoles i la
Caseta de Fusta. El resultat és la qualificació d’excel·lent
en els dos punts de mesura.

Es reparen 66 escomeses de
clavegueram que abocaven a
la xarxa de recs de Banyoles
Des de l’àrea de Medi ambient de l’Ajuntament de
Banyoles han considerat prioritari arreglar els abocaments
irregulars en els recs de la ciutat amb l’objectiu que
estiguin completament nets. A causa que en alguns
trams el traçat dels recs segueix paral·lel a la xarxa de
clavegueram, s’ha hagut de realitzar una revisió de totes
les connexions d’aquesta extensa xarxa. Els cinc recs i la
riera Canaleta configuren una xarxa d’aproximadament
33 quilòmetres. S’ha actuat a diferents punts e la ciutat,
com ara als carrers de la Llibertat, Canal, Colom, Girona,
o a la plaça Major.

Pla de xoc per a la recollida
d’escombraries
Aquest estiu ha augmentat la quantitat de residus
evocats als contenidors de rebuig de Banyoles. Aquest
fet s’ha combinat amb les altes temperatures i amb
l’augment de l’incivisme, perquè alguns ciutadans deixen
les bosses a fora del contenidor de rebuig encara que el
contenidor no estigui ple. Després d’analitzar la situació,
l’Ajuntament de Banyoles ha iniciat un Pla de xoc amb
l’augment dels dies de recollida de les escombraries
i amb una especial atenció als contenidors amb més
casos d’incivisme.

El coordinador tècnic del LIFE Potamo Fauna, Quim Pou, amb una tortuga de Florida acompanyat del president del Consorci de l'Estany i alcalde de Banyoles,
Miquel Noguer, i del president del Consorci del Ter, Jordi Munell.
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Urbanisme

La zona millorada és a l'entorn del rec Major

L’entorn del rec Major, entre els
carrers de Torras i Bages i Jaume
Butinyà, s’ha reformat totalment

rec Major. Ha costat uns 8.000 euros i hi ha treballat
la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Banyoles i els
membres d’un Pla d’ocupació.

Aquest espai del rec Major s’ha recuperat per a l’ús de
la ciutat i s’ha dignificat aquesta zona del centre, entre
pisos. El rec Major queda canalitzat i visible. A més, queda
a la vista la roda del molí de Cal Nocaire. En paral·lel al
rec, s’ha habilitat un pas per a vianants. Aquesta part
és la continuïtat de les obres d’urbanització de l’entorn
del rec Major des del carrer Muralla i fins al carrer de
Torras i Bages.

L’Ajuntament de Banyoles acaba la
remodelació del carrer de la Barca,
entre l’Estany i el carrer Sardana

Recuperació i impermeabilització
de la bassa de la Farga d’Aram
L’Ajuntament de Banyoles ha fet una actuació destacada
a la bassa de la Farga d’Aram, situada al sud de la ciutat,
a tocar a l’avinguda de la Farga. La bassa s’ha impermeabilitzat amb una base de PVC, que impedeix les filtracions d’aigua que fins ara afectaven l’edifici de la Farga
d’Aram. Així doncs, l’aigua del rec Major ha recuperat
el seu curs originari, travessant la bassa, en direcció a
la riera Canaleta. També s’ha canviat la comporta del
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Ha de ser una artèria important entre el barri vell i l’Estany.
Aquest tram de carrer entre l’Estany i el carrer Sardana
ha passat a ser a un sol nivell i només de vianants, no hi
està permès el trànsit de cotxes i els vehicles a motor.
Així doncs, queda unit, mitjançant zones de vianants, el
centre de la ciutat amb l’Estany. Alhora, s’han reposat
i soterrat els serveis, s’ha renovat la il·luminació i s’han
plantat xiprers.
La continuïtat del carrer de la Barca en direcció a la plaça
de les Rodes s’ha reforçat amb una calçada alçada, que
serveix alhora de banda reductora de velocitat. Tot seguit
es pot continuar el trajecte a peu per als recentment
remodelats carrers Estany, Vallespirans, la placeta del
Carme i el mateix carrer de la Barca.

El carrer de Barca permet accedir a peu comodament a l'Estany

La bassa de la Farga d’Aram amb les noves millores

Via pública
Remodelen la cruïlla d'accés
al Camí dels Prats des del
carrer Puig d’en Colomer
L’Ajuntament de Banyoles ha remodelat aquesta la cruïlla
per millorar la mobilitat i reduir la perillositat en aquest
punt amb poca visibilitat. Aquesta cruïlla està situada
en un revolt amb una pendent pronunciada i per això
s’ha eixamplat la calçada i s’ha fet un tercer carril per als
vehicles que van pugen cap al Puig d’en Colomer i volen
incorporar-se al Camí dels Prats. També s’ha adequat
una petita zona verda, una vorera, un pas per a vianants,
un mur de contenció i unes escales d’accés al Camí dels
Prats. Les obres han costat uns 12.000 euros.

Instal·len el segon mupi digital amb
una pantalla tàctil d’informació
Amb un clar objectiu d’informar a la ciutadania, l’Ajuntament de Banyoles ha posat en funcionament un innovador
i novedós mupi digital a tocar de l’Oficina de turisme de
l’Estany. Es tracta de dues pantalles amb informació per

als banyolins i banyolines, però també per a tots els que
visiten la ciutat. Aquesta iniciativa és la segona d’aquesta
naturalesa que es desenvolupa a la ciutat, després de la
primera instal·lada el desembre de l’any passat a la plaça
Doctor Rovira. Cal destacar que aquest mupi digital s’ha
pogut comprar gràcies a una subvenció de la Diputació
de Girona.

L’Ajuntament ha actualitzat 260
títols funeraris des de la reducció
de la taxa de transmissió
Les ordenances fiscals d’aquest 2015 contemplen una
rebaixa de més de 100 euros per tramitar canvis de
nom, ja que es va observar que al padró de sepultures hi
constaven molts títols a nom de difunts. En alguns casos
els canvis de nom no es tramitaven perquè la taxa per
la transmissió que es cobrava era de 138,54 euros. Les
ordenances fiscals per l’any 2015 van contemplar una
rebaixa d’aquest import fins als 20 euros. L’Ajuntament
continuarà regularitzant les dades dels títols funeraris
del cementiri de Banyoles durant el 2015.

La cruïlla d'accés al Camí dels Prats presenta una nova imatge
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SEGURETAT CIUTADANA
L’Associació de voluntaris de
protecció civil de Banyoles
comença a treballar per a la ciutat
L’Associació s’ha creat aquest 2015 per col·laborar en
les emergències i els serveis de prevenció en activitats
de la ciutat. La participació dels voluntaris dependrà
de les indicacions de l’Ajuntament de Banyoles i de la
Policia Local, tot i que els voluntaris oferiran la prestació
dels serveis de manera gratuïta i altruista. L’Ajuntament
de Banyoles hi ha col·laborat, entre d’altres mesures,
amb el cotxe logotipat de l’entitat i els uniformes per
als voluntaris. Aquesta associació s’ubicarà a la nau de
la Brigada municipal de Banyoles, situada a Puigpalter.

La Policia Local de Banyoles
renova un dels seus cotxes
que s’usarà sobretot per la
seguretat ciutadana i el trànsit
L’Ajuntament de Banyoles ha renovat un cotxe de la
Policia Local, una mesura que es repeteix cada any amb
l’objectiu d’anar actualitzant per parts el parc de vehicles
de la Policia. Es tracta d’un Volkswagen Caddy, un vehicle
semblant a una furgoneta, que substituirà un vehicles
similar. En aquest vehicles s'hi poden portar una taula
per atestats o per fer controls d’alcoholèmia, portar les
senyalitzacions... Pel que fa als llums d’emergència, amb
sistema LED, fan més llum i gasten menys. Actualment
el parc de vehicles de la Policia Local de Banyoles està
format per 5 cotxes, 2 motos i 2 bicicletes.

El vehicle de l’Associació de voluntaris de protecció civil de Banyoles és de segona mà i valorat en uns 21.000 euros. A la foto
l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer; el regidor de Banyoles, Lluís Costabella, i representants de Protecció civil amb el seu
president Valentí Anglada.

Els vehicles de la Policia Local de Banyoles pateixen un fort desgats ja que estan tots els dies funcionant
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Benestar social
L’Ajuntament de Banyoles
col·labora en projectes socials
Tres dels quals de cooperació al desenvolupament i
quatre de projectes socials. Entrant a detallar els projectes el consistori banyolí subvencionarà amb 4.000
euros l’associació Canaan Pla de l’Estany per preparar a
un taller prelaboral i un taller d’hort adreçat a persones
amb problemes de drogodependències i alcoholisme. A
la Fundació Estany se li subvencionarà amb 5.800 euros
el projecte d’activitats de lleure adreçades al col·lectiu
de persones amb discapacitat intel·lectual. També,
l’AECC- Catalunya contra el càncer rebrà 2.000 euros
pel servei de psico-oncologia i voluntariat adreçades
a malalts afectats de càncer i les seves famílies. Una
altra proposta social, subvencionada per l’Ajuntament
de Banyoles amb 1.500 euros, és el projecte Àfrica
en dansa, de l’entitat Legki Yakaru, per organitzar un
socioeducatiu amb la dansa com a eina per facilitar la
integració dels joves.
Per altra banda, després de la reunió del Consell municipal de cooperació i solidaritat, l’Ajuntament ha decidit
subvencionar amb 3.000 euros per la Fundació Talibés
per a desenvolupar dins la casa d’acollida dels Talibés
una granja-escola, la construcció i equipament d’una

escola d’infermeria a Sègou (Mali), amb una subvenció
de 5.000 euros a Mans Unides, i a l’entitat Garawol amb
1.300 euros per a la construcció de tres conductes de
drenatge en un pont i així evitar l’aïllament que pateix
la població en l’època de pluges.

L’Ajuntament dóna 1.500 euros
per la campanya d’emergència
per ajudar el Nepal
És una campanya d’emergència impulsada pel Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament. El 25 d'abril
del 2015, un sisme de 7,8 graus de l’escala de Richter va
fer tremolar el Nepal i va matar milers de persones, tot
provocant una multitud de danys materials.

El Pla d’igualtat tindrà
continuïtat fins al 2017
L’Ajuntament ha aprovat la pròrroga per tres anys més,
amb els mateixos objectius generals que el pla vigent fins
al 2014. El Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, que impulsa l'Ajuntament de Banyoles conjuntament
amb l’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del
Pla de l’Estany, pretén sensibilitzar en termes d’igualtat
i vetllar pel progrés del municipi en aquest àmbit.

Comunicació
El web de l’Ajuntament obté un 8
sobre 10 en qualitat i transparència
Es tracta d’un 8 sobre 10 del www.banyoles.cat en qualitat
i transparència segons l'avaluació del mapa Infoparticip@
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta d'un

examen basat en 41 indicadors diferents i dels webs
de tots els ajuntaments de Catalunya. Els indicadors
inclouen informació sobre l’alcalde, del govern i dels
grups municipals a l’oposició, la publicació de les actes
dels plens, o el pressupost o l’execució del pressupost,
entre d’altres.

Un dels apartats més destacats del web banyoles.cat són les notícies
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Cultura

Obra dels 20 anys del Teatre Municipal. Foto: Harold Abellan

El Teatre Municipal de Banyoles
celebra el seu 20è aniversari
Les companyies teatrals, actors i actrius, alumnes de
l’Aula de Teatre i Escenaris Especials van participar
en un espectacle creat específicament per aquesta
celebració. El mes d’abril de l’any 1995 obria les seves
portes el que va ser, durant molts anys, l’únic espai
escènic de la ciutat: el Teatre Municipal de Banyoles.
Durant aquests 20 anys de vida hi han passat unes 100
produccions banyolines i 60.000 espectadors han vist
aquestes produccions locals.
David Carabén actuant al claustre del Monestir de Sant Esteve

El festival de la Veu de Banyoles,
(a)phònica, tanca amb èxit
4 dies dedicats a la veu
Del 18 al 21 de juny, el Festival de la Veu de Banyoles
va comptar en la seva dotzena edició amb més de 40
activitats entre actuacions i activitats paral·leles. 9 dels
15 espectacles que requerien entrada van exhaurir les
localitats i les actuacions de l’escenari Juanola La Muralla
van obtenir una molt bona afluència de públic. Com ja és
marca de la casa, el festival ha combinat veus consagrades
amb d’altres més emergents, fet que ha permès al públic
descobrir nous talents. Van actuar-hi Cor de Teatre, Paco
Ibáñez a l’Estrella Damm Club Natació Banyoles, David
Carabén o Joan Miquel Oliver, entre molts d’altres.

20 butlletí municipal

The Gramophone Allstars Big Band actuant a l'(a)phònica

Les excavacions d’aquest 2015
al jaciment neolític de la Draga
permeten esbrinar la quotidianitat
d’aquesta comunitat neolítica

La Diputació de Girona subvenciona
amb 20.000 euros les obres
de remodelació del Museu
Arqueològic Comarcal de Banyoles

En aquest jaciment s’hi vénen duent a terme campanyes
arqueològiques durant els darrers 25 anys sota la coordinació del Museu Arqueològic de Banyoles. Atesa la
importància del jaciment, des de l’any 2008 s’ha estructurat un projecte on hi participen la Universitat Autònoma
de Barcelona, el Museu d’Arqueologia de Catalunya i el
Consell Superior d’Investigacions Científiques. El tret
més singular del jaciment és la conservació d’elements
elaborats en fusta i d’altres matèries orgàniques, fet excepcional per a cronologies tan antigues, i que possibilita
un apropament diferent i més complet a la comprensió
de les primeres societats pageses.

Es tracta de la fase 3 subfase E que permetrà un nou accés
públic al Museu per la part del pati de la Pia Almoina.
També es finançaran els nous lavabos públics del Museu,
que se situaran per la part del jardí de la Pia Almoina.

Les restes recuperades enguany permeten reconstruir
diversos àmbits de la quotidianitat d’aquestes societats
neolítiques, com ara restes òssies dels animals consumits, fragments de molins i altres estris emprats en la
preparació dels aliments, fragments de contenidors
ceràmics, restes del procés de manufactura d’eines de
pedra, denes o d’altres elements ornamentals elaborats
amb petxina i os.

Abertis Autopistas finança
una nova fase de les obres de
reforma del Museu Arqueològic
Comarcal de Banyoles
Es tracta de les obres de rehabilitació del terra, el sostre
i les parets de l’actual sala d’Història, en una superfícies
d’uns 200 metres quadrats situada a la planta baixa
de la Pia Almoina. El Museu Arqueològic Comarcal de
Banyoles, situat a la placeta de la Font, ja ha superat la
meitat de les obres que comportaran una reforma integral.
Abertis Autopistas aporta a l’Ajuntament de Banyoles
141.571,51 euros amb càrrec a l’1% Cultural corresponent
a les obres d’ampliació de l’autopista AP-7 al seu pas pel
Pla de l’Estany.

La zona de les excavacions d’aquest 2015 al jaciment neolític de la Draga
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varresa Berri Txarrak. Finalment, la programació familiar
presenta 5 propostes de gran qualitat. Les entrades es
poden adquirir al web www.cultura.banyoles.cat o bé a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

Novetats de l’oferta
formativa de l’Ateneu
Francès, flamenc i gospel. Són les principals novetats
de la programació de cursos de l’Ateneu-CMEM per a
aquest segon semestre de 2015, que continua apostant
per una programació eclèctica que respon a les demandes de diversos tipus de públics, arts i sensibilitats. Al
mateix temps, l’equipament fa un pas endavant i crea
l’Ateneu Gospel, el primer cor estable d'aquest gènere
que es forma a Banyoles.

Èxit de l’exposició temporal
del Museu Darder dedicada a
“El sexe a l’època romana”

D’esquerra a dreta: Jordi Bosch, regidor de Cultura, Rocío Márquez, artista resident de l’Ateneu – CMEM 2015, i Miquel Cuenca, director de l’Ateneu – CMEM

La prestigiosa cantaora
Rocío Márquez, artista
resident de l’Ateneu 2015
El flamenc protagonitzarà la residència artística de
l’Ateneu – CMEM 2015. Amb només 28 anys, Márquez
és una gran de les grans intèrprets del flamenc actual,
amb una incipient carrera internacional i amb un últim
disc, El niño, innovador i polèmic. La cantaora de Huelva
ofereix dos concerts a l’Auditori i una masterclass. Les
activitats es complementen, entre altres, amb cursos i
exposicions. .

Més de 50 funcions i 25
espectacles a la programació
estable d’arts escèniques per
aquesta tardor a Banyoles
Una programació estable plena de propostes per a tots
els gustos. La companyia banyolina Teatrebrik presentarà la nova producció Yvonne, princesa de Borgonya.
L’espectacle Fora de Servei, serà l’espectacle teatral
de les festes de Sant Martirià 2015. La Factoria d’Arts
Escèniques acollirà Et planto dels banyolins El Vol del
Pollastre. Quant a les propostes musicals, es podrà
escoltar a Aupa Quartet, Joan Dausà, el reconegut grup
Kroke, Ovidi3, Rocío Márquez, o la veterana banda na-
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Era produïda des d'Arqueoxarxa, una xarxa de museus
d'arreu de Catalunya de la qual el Museu Arqueològic
Comarcal de Banyoles també en forma part. Adreçada
a un públic adult, es presentaven un conjunt de peces
d’època romana conservades en museus catalans i
reproduccions de pintures del moment, acompanyades
de textos llatins. Gairebé 1.000 persones van visitar
l’exposició, i més de 200 persones van participar a les
diferents activitats programades.

La Biblioteca de Banyoles
se'n va a l'Estany
Coincidint amb la temporada de bany, la Biblioteca es posa
el banyador i se'n va a la zona de la Caseta de Fusta per
oferir als banyistes un servei ben relaxant: el préstec de
diaris, revistes, còmics i altres lectures possibles mentre
es pren un bany. El BiblioESTANY estarà en funcionament
tots els dijous de les 11 del matí a 2/4 de 2 del migdia
fins al 10 de setembre del 2015.

Èxit de l’Escola Municipal de
Música de Banyoles (EMMB) a la
63a edició del prestigiós festival
internacional de Neerpelt, a Bèlgica
L’EMMB hi va participar per primera vegada a la seva
història, i formaven part dels 3.500 músics joves d’arreu
d’Europa i del món. De l’EMMB hi van prendre part 56
alumnes i 6 professors, que integraven les formacions
amb més trajectòria de l’Escola, és a dir, el Cor Gran, la
JOB Batenvic i la Big Band. Però, a més, van ser distingides
per la seva qualitat. L’Ajuntament de Banyoles va fer una
aportació especial per fer possible aquest desplaçament.

L’Escola Municipal de Música de Banyoles actuant a Bèlgica

Festes
Les Festes d’Agost, viscudes
amb intensitat
Un any més amb l’estiu han arribat les Festes d’Agost
de Banyoles, organitzades per l’Ajuntament. E.A.M, La
Moral distreta, Doctor Prats, Eskorzo, The Gruixut’s i
l’orquestra Montecarlo, van ser alguns dels protagonistes
musicals de les Festes. Enguany, es va repetir el Carnaval
d’Estiu, organitzat pel Comitè de Banyolinades. També
s’hi podia gaudir d’un sopar popular, jocs gegants i cooperatius, sardanes, correfoc, castells, la 70a Fira del Cop
d’ull, portes obertes als Museus, cercavila de pescadors,
teatre, ball, entre d’altres propostes.

La 38a Exposició de flors de
Banyoles va estrenar els nous
trofeus que són testos de
paper on hi naixeran flors
Tot un cap de setmana amb les flors de protagonistes a
Banyoles. L’espai central era, com cada any, el claustre
del Monestir de Sant Esteve, però d’espais florals n’hi
havia per tota la ciutat com ara a l’edifici de l’Ajuntament,
l’oficina de turisme, la Pia Almoina, l’Espai Eat Art, la
plaça dels Estudis, la Font de la Puda... L’Ajuntament
organitza l’Exposició de flors amb la col·laboració d’un
llarg llistat d’entitats, empreses, comerços i particulars.
Enguany el cartell promocional era obra de l’estudiant
de segon curs de batxillerat artístic de l’institut Josep
Brugulat, Marta Pairó.

Cartell de les Festes d'Agost de Banyoles del 2015

butlletí municipal 23

BANYOLES INFORMACIÓ AGOST 2015

15 actuacions del 5è Festival de
Màgia al Carrer “Troba’m”

D’esquerra a dreta: el regidor de Cultura, Jordi Bosch, i el president del Taller de
Música de Banyoles, Isidre Palmada, a l’Estany de Banyoles amb el cartell
del Festival de Jazz

FEM Jazz!El Festival de Jazz
de Banyoles, a la seva 22a
edició, renova imatge i nom
Va ser del 21 a 24 de maig de 2015 com a Festival
d’Emergències Musicals de Banyoles, FEM Jazz. FEM
Jazz! L’objectiu era consolidar un projecte amb músics
emergents en un cartell divers i de qualitat. 12 concerts
en només 4 dies amb Roger Mas Group, Smack Dab o
Orange Juice Funk Collective, entre d’altres.

Èxit de públic del Festival de Màgia al Carrer “Troba’m”
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El “Troba’m” de Banyoles s’ha convertit en una de les
cites més populars de l’any a Banyoles. Més de 3.000
persones van viure la màgia en algun dels espectacles
que es van dur a terme al Barri Vell de Banyoles i, per
primera vegada, a altres municipis del Pla de l’Estany.
El gran esdeveniment del festival va tornar a ser la Gala
Màgica nocturna al parc de la Muralla. Durant més de 2
hores d’espectacle es van poder veure els mags Kayto,
G. Alexander, Edgar, i Dakris, entre altres, oferint fragments dels seus respectius shows de grans il·lusions,
mentalisme o màgia de saló.

Nova edició de l’Estrany, el
Festival de música insòlita i
electrònica de Banyoles
Bevin Campbell, Skygaze o BSN Posse, entre molts
d’altres, van passar per aquest festival el 31 de juliol i l’1
d’agost. L’Estrany és un festival visionari, niu de noves
tendències, que es basa en la fusió i l’experimentació
artística i musical per oferir propostes innovadores en
un entorn privilegiat.

Esports

Pòdium del Campionat europeu de triatló sub–23 en categoria masculina. Foto: Harold Abellan.

Lucy Hall i David Castro,
campions d’Europa de triatló
sub-23 a Banyoles
La triatleta britànica Lucy Hall i el madrileny David
Castro van ser els campions d’Europa de triatló sub-23,
en les categoria femenina i masculina en el marc del
Campionat d’Europa de triatló youth i sub-23. Hall va
assolir un temps d’1 hora, 59 minuts i 15 segons mentre
Castro va completar la prova amb 1 hora, 45 minuts i
26 segons. La prova consistia en 1.500 metres nedant
a l'Estany de Banyoles, 40 quilometres en bicicleta i 10
quilòmetres corrent.
Per altra banda, l’equip estatal sub-23 va obtenir la medalla
de bronze en el Campionat d’Europa de triatló sub-23
de relleus mixtes. Entre ells el garrotxí Nan Oliveras.
L’equip italià es va endur la victoria en relleus mixtes i
segon va quedar l’equip britànic. En relació al campionat
de relleus youth en categoria masculina i femenina, la
victòria va ser pels equips britànic i rus, respectivament.
Banyoles també va acollir el classificatori pel Campionat
d’Espanya de triatló 2015.

Banyoles presenta una imatge
conjunta del XI Triatló B, el
Campionat d’Europa sub-23 i júnior,
i el XXX Triatló de Catalunya
Aquestes tres importants proves del calendari del triatló
unifiquen imatge per primera vegada. Es tracta del XI
Triatló B del 7 de juny del 2015, el Campionat d’Europa
sub-23 i júnior del 25 i 26 de juliol del 2015 i el XXX Triatló
de Catalunya del dia 5 de setembre del 2015. Serà, ni més
ni menys, que la trentena edició del Triatló de Catalunya.
Als cartells compartits surten tres destacat esportistes
banyolins o molt vinculats a la ciutat: Carolina Routier,
Mario Mola i Marcel Zamora. La imatge dels tres triatletes
és en un dibuix en carbó fet pel banyolí Moisès Costa.

L’Ajuntament i CaixaBank signen
un patrocini pel Campionat
d’Europa de triatló sub-23 i
de categories júniors 2015
Convertia a l’entitat financera com a patrocinador d’aquesta prova. Banyoles s’ha posicionat en els darrers anys com
una ciutat de referència en aquest esport, i, per cinquè any
consecutiu, acollia una competició internacional de triatló.
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D’esquerra a dreta: Joan Anton Abellan, gerent del Consorci Esportiu de l'Estany; Jordi Congost, regidor d’Esports de Banyoles,
i Moisès Costa, amb la imatge dels triatlons.

Habiliten el pavelló del Pla
de l’Ametller per a la pràctica
de l’hoquei sobre patins i el
patinatge sobre rodes

VII Open Alforges Internacional
de Horseball Ciutat de Banyoles
2015 amb els millors jugadors
i jugadores d’Europa

L’Ajuntament de Banyoles ha canviat el paviment del
pavelló del Pla de l’Ametller amb l’objectiu d’adaptar-lo
a la pràctica de l’hoquei sobre patins i el patinatge sobre
rodes. S’ha canviat la pista de PVC per una de formigó
polit amb una capa de pintura de poliuretà. A més, s’ha
instal·lat una tanca perimetral per poder jugar a hoquei
sobre patins i s’ha pintat el paviment per a la pràctica
de les dues modalitats. L’actuació ha costat uns 18.000
euros, i ha comptat amb la col·laboració de la Brigada
Municipal de l’Ajuntament. A més, d’aquest pavelló Banyoles compta amb els de la Draga, Can Puig i al Centre
de tecnificació esportiva de la Farga.

Es va celebrar el maig a les instal·lacions hípiques de
l'escola Casa Nostra. Clubs de Bèlgica, Anglaterra, Portugal, França, Itàlia, l’Estat espanyol i Catalunya es van
enfrontar en aquest tradicional torneig. L’esdeveniment
va comportar unes 1.000 pernoctacions a Banyoles i el
seu voltant.

Més de 450 inscrits a l’11è
Triatló Internacional B
L’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles i la Federació Catalana de Triatló van organitzar-lo el 7 de juny. El
triatló comprenia les distancies següents: 2.200 metres
de natació, 80 quilòmetres de ciclisme i 20 quilòmetres
de cursa a peu. Xavier Torrades (Reus-Ploms) va guanyar
la prova en categoria masculina amb un temps de 3 hores,
50 minuts i 6 segons. Esther Hernández (Reus-Ploms)
va vèncer a la prova femenina.
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El Club Natació Banyoles
aconsegueix el títol de campió
d’Espanya de rem per clubs
El primer cap de setmana de juliol l’Estany estava farcit
de remadors i remadores. Més d’un miler d’esportistes
de les categories aleví, infantil i cadet a més del rem
adaptat van competir al Campionat d’Espanya. En total,
hi participaven 43 clubs esportius d’arreu de l’Estat.
El Club Natació Banyoles va presentar un total de 24
embarcacions en totes les categories i va aconseguir un
total de 10 medalles: 4 ors, 3 plates i 3 bronzes.

El XXV Duatló de Banyoles estrena
nou recorregut en l’apartat de
ciclisme i en modalitat sprint
L’Ajuntament de Banyoles va organitza la prova que va
reunir uns 400 participants. La prova comprenia una
cursa a peu de 5 quilòmetres pel parc de la Draga, 20
quilòmetres de ciclisme i una nova cursa a peu pel parc
de la Draga de 2’5 quilòmetres.

Reptes Pla de l’Estany torna amb
el segon repte de Manel Torres
Després del primer Repte del mes d'abril el banyolí Manel
Torres va acabar amb èxit el 2n Repte del 27 de juny de
2015. El 2n Repte va consistir a donar voltes a l'Estany de
Banyoles, corrent i en bicicleta, durant 12 hores. Finalment
va completar un total de 281 quilòmetres: 7 voltes corrent
i 36 amb bicicleta. El tercer repte serà de 24 hores corrent

(o a peu) a l’Estany el 2 i 3 d’octubre de 2015. Tots els
fons que es recullin amb la venda de dorsals solidaris,
donatius i butlletes per als sortejos, seran destinats a la
Fundació Autisme Mas Casadevall. Els ajuntaments de
Banyoles i Porqueres i el Consell Comarcal del Pla de
l’Estany col·laboren amb aquest projecte.

7a edició del Triatló Popular
per relleus, com sempre amb
carácter festiva i popular
Enguany va estar organitzada pel Club Natació Banyoles i
amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles. El dia 11 de juliol, els contorns de l’Estany de Banyoles van ser l’escenari
d’una nova edició del Triatló Popular per relleus. S’havia
de córrer en equips de 3, on cada integrant recorreria un
segment de natació, ciclisme o a peu.

Manel Torres, en el moment de superar el seu segon repte
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Els triatletes a punt de començar la prova de natació a l'Estany. Foto: Harold Abellan.

Telèfons a mà
		

AJUNTAMENT DE BANYOLES

ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS

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

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 57 24 50
Escola Baldiri Reixac ...................................................................972 57 06 60
Escola Can Puig . ........................................................................... 972 57 44 65
Escola Casa Nostra .....................................................................972 57 09 66
Escola de Natura ........................................................................... 972 58 13 16
Escola La Draga . ............................................................................972 57 23 56
Escola Pla de l’Ametller . .............................................................. 972 57 15 28
Institut Josep Brugulat ................................................................. 972 57 14 31
Institut Pere Alsius ........................................................................972 57 09 91
Institut Pla de l’Estany . ............................................................... 972 58 07 93
Mossos d’Esquadra ......................................................................972 18 16 50
Taxis … ..............................................................................................972 57 05 14
Teisa ................................................................................................ 972 57 00 53
Telestany ........................................................................................ 972 57 65 08

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
Oficina Jove del Pla de l'Estany-Cal Drac.............972 58 32 11
Jutjat de Pau . ............................................................ 972 57 02 05
La Balca – Centre Educatiu Municipal.................972 57 35 36
Museu Arqueològic de Banyoles ..........................972 57 23 61
Museu Darder de Banyoles....................................972 57 44 67
Oficina Municipal de Turisme La Pesquera....... 972 58 34 70
Oficina Pla de Barris i Habitatge .......................... 972 58 48 16
Policia Local................................................................. 972 57 57 57
Pavelló de la Draga . ................................................972 58 20 00
Pavelló de Can Puig .................................................972 57 01 00
Ràdio Banyoles …………………….972 58 03 08/972 58 04 33
Servei d’Ocupació Municipal (SOM)................... 972 58 11 20
Teatre Municipal …………………….972 57 25 07/972 58 18 48

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