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Ajuntament de Banyoles

Benvolguts banyolins i banyolines,  
Torna el Nadal i, amb ell, Cap d’Any i Reis, un tríptic festiu molt especial que genera, en bona 
part dels ciutadans, uns sentiments molt especials. Una època de l’any per passar balanç i 
albirar nous horitzons pel nou any. 

Aquestes dates tan assenyalades del nostre calendari, solen generar estats d’ànim contradic-
toris. De joia i de tristesa. De joia, pel que suposen de retrobament i de compartir. De tristesa, 
pels que ja no hi són o pels que són lluny de casa.
 
Després d’una crisi molt dura, ara és el moment d’intentar posar-nos tots plegats a la ratlla 
de sortida de la recuperació, procurant que ningú no en quedi enrere. Ho podem aconseguir 
amb accions solidàries individuals, però són decisives les polítiques que es promoguin des de 
l’Ajuntament. Sempre hem procurat atendre les necessitats dels més dèbils, l’única forma de 
mantenir una societat, com la banyolina, ben estructurada i cohesionada. 

Entenem que fomentar el benestar de les persones, procurar per la seva qualitat de vida i pro-
moure econòmicament la ciutat són tres bases fonamentals pel progrés. I, en aquest sentit, el 
compromís de l’Ajuntament és el de continuar generant polítiques proactives per mantenir-ho. 

Ens esperen molts reptes, a Banyoles i a Catalunya. I ens en sortirem. Ho farem junts i serà 
gràcies a tots.
  

En nom propi i de tot l’Ajuntament de Banyoles, us desitjo a tots un Bon Nadal i un feliç 2016!

Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles 
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SuBvencionS

Títol Import Institució

7a edició dels Premis Banyolí de l'Any  5.000 ¤ "la Caixa"

Projecte "Fem Companyia"  3.467 ¤ Diputació de Girona

7a edició dels Premis Banyolí de l'Any   8.000 ¤ Diputació de Girona

Campionat d’Europa de triatló sub-23 i de categories júniors 2015  25.000 ¤ Consell Català de l’Esport

Suport a esportistes d’elit   2.268 ¤ Diputació de Girona

Projecte d’arranjament i instal.lació d’enllumenat públic en un tram 
del passeig mossèn Lluís Constans   42.775 ¤ Diputació de Girona

Contractació d'agents d'ocupació i desenvolupament local  72.848 ¤ Servei d'ocupació de Catalunya

Nou accés i lavabos de la planta baixa (pati del Migdia) del Museu 
Arqueològic Comarcal  23.924 ¤ Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Redacció del projecte de construcció de la nova Biblioteca Comarcal  20.000 ¤ Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Projecte de dinamització i participació jove 2015  10.750 ¤ Generalitat de Catalunya

Escola Municipal de Música   42.812 ¤ Generalitat de Catalunya

Accions de la Renda Mínima d’Inserció  19.923 ¤ Generalitat de Catalunya

Programa Treball als Barris. Dispositiu d’inserció laboral 139.178 ¤  Generalitat de Catalunya

Programa Treball als Barris. Casa d’Oficis  126.560 ¤ Generalitat de Catalunya

Programa Treball als Barris. Servei de Proximitat Fase I 13.067 ¤  Generalitat de Catalunya

Programa Treball als Barris. Brigada de suport 31.634 ¤  Generalitat de Catalunya

Substitució de làmpades VM per VSAP   8.999 ¤  Diputació de Girona

Ordenació ambiental de la il·luminació exterior 25.272 ¤ Generalitat de Catalunya

ALcALDiA

Manel Torres, Banyolí de l’Any 2015
Manel Torres ha estat elegit Banyolí de l’Any 2015. El 
banyolí Manel Torres és el creador del projecte social, 
solidari i esportiu Reptes Pla de l’Estany. Reptes Pla de 
l’Estany consta de 3 proves previstes que Manel Torres 
fa acompanyat de tothom qui vulgui, els quals compren 
un dorsal solidari. Els reptes superats durant aquest 2015 
són les 24 hores amb bicicleta a l’Estany de Banyoles, 12 
hores corrent i amb bicicleta a l’Estany i 24 hores corrent 
(o a peu) a l’Estany. Tanmateix, Torres no va participar a 
l’última prova per culpa d’una lesió, però sí que hi van ser 

més de 450 persones. A més, tots els diners recaptats 
aniran destinats a la Fundació Autisme Mas Casadevall. 
El premi a la Trajectòria Personal ha estat per Miquel 
Rustullet i Noguer. Rustullet ha estat i és un treballador 
incansable i un apassionat per estudiar múltiples temes 
històrics de Banyoles i del Pla de l’Estany. El premi a la 
Millor Iniciativa Social s’ha concedit a Clàudia Cedó. 
Cedó ha destacat per ser la creadora del projecte Esce-
naris Especials el 2006, que uneix teatre i psicologia. 
Finalment, el premi a la Millor Iniciativa Empresarial ha 
estat per l’empresa Tecnigas, amb seu a Crespià (Pla de 
l’Estany). El jurat ha valorat aquesta empresa per la seva 
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Els guardonats de la VII edició dels Premis Banyolí de l'Any acompanyats d'autoritats i personalitats. Foto: Pere Duran

qualitat, innovació i emprenedoria. Aquest últim any ha 
començat a fabricar ciclomotors amb la marca Bye Bike, 
fet que ha valorat el jurat del premi. 

El lliurament d’aquesta setena edició dels Premis Banyolí 
de l’Any va reunir més de 300 persones en el decurs d’un 
sopar al pavelló de la Farga de Banyoles. 

Actes institucionals a Banyoles 
de commemoració de la Diada 
Nacional de Catalunya
Van ser el dijous dia 10 de setembre del 2015, organitzats 
per l’Ajuntament de Banyoles i Consell Comarcal del Pla 

Tots els grups municipals van participar a la hissada de la senyera

de l’Estany, per commemorar la Diada Nacional de Cata-
lunya. Va consistir en la hissada de la senyera davant de 
l’Ajuntament de Banyoles i, seguidament, a la plaça Major, 
es va fer una ofrena floral davant de l’escultura Catalan 
Power i va ser seguida per la cantada dels Segadors a 
càrrec de la Coral Veus de L’Estany. 
 

Suport al 9N
El ple de l’Ajuntament va aprovar una moció de suport al 
President Mas, l'exvicepresidenta Ortega i la consellera 
Rigau amb motiu de la seva imputacio per l'organització 
del procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya 
del 9 de novembre de 2014.

L’Ajuntament de Banyoles aprova 
una moció de suport a l’acollida 
de població refugiada víctima dels 
conflictes armats a la Mediterrània
Es va aprovar per unanimitat al ple ordinari de setembre 
del 2015. Els acords de la moció són, entre d’altres, donar 
suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treba-
llen en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil, 
definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el 
municipi per acollir les persones sol·licitants o treballar 
en la sensibilització de la població del municipi sobre la 
realitat de les persones refugiades i la dinamització de la 
xarxa local solidària. A més, el consistori va efectuar una 
aportació de 2.000 euros en concepte de col·laboració 
al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament pel 
projecte Suport a l'acollida de població refugiada en 
trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l'àrea 
Mediterrània.
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L’acte de signatura del conveni amb Damm amb la presència de Miquel No-
guer, alcalde de Banyoles, i d’Enric Crous, director general de Damm.

Damm renova el seu acord amb 
l’Ajuntament de Banyoles
Amb aquest nou acord l’empresa Damm dóna suport 
als esdeveniments esportius i culturals que organitzarà 
l’Ajuntament de Banyoles fins el 2019. És a dir, durant 
4 anys consecutius. La presència de la marca es veurà 
potenciada en un bon nombre d’actes que se celebrin 
a Banyoles.

Tots els grups municipals de 
l’Ajuntament anuncien que 
Banyoles tindrà defensor/a 
de la ciutadania
El càrrec haurà de ser ocupat per un/a banyolí/na, tindrà 
un mandat de 5 anys la primera vegada i seguidament 
mandats de 4 anys, i exercirà el càrrec sense cap retribu-
ció. El consistori banyolí haurà d’atendre el pagament de 
les despeses que li comporti el càrrec de defensor/a de 
la ciutadania i haurà d’estar en un espai municipal però 
fora de l’edifici principal de l’Ajuntament. L’elecció serà 
a proposta de l’alcalde però buscant el consens de tots 
els grups municipals. En cas de que no hi hagi consens 
s’elegirà per 3/5 parts del plenari. 

Tots els grups municipals de l’Ajuntament de Banyoles van anunciar conjuntament que Banyoles tindrà defensor/a de la ciutadania

SeguretAt ciutADAnA
Banyoles projecta una nova 
comissaria i té menys de 
la meitat de fets delictius 
que la mitjana catalana
Aquest setembre es va celebrar una Junta local de segu-
retat de Banyoles extraordinària, amb la presència dels 
cossos policials i entre d’altres del conseller d’Interior, 
Jordi Jané, i l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer. Les 
dades de seguretat a Banyoles de l’agost del 2014 a l’agost 
del 2015 són molt positives, ja que per cada mil habitants 
hi ha hagut 31 fets delictius, més de la meitat per sota de 

la mitjana de Catalunya, que és de 67 fets delictius per 
1.000 habitants. Una dada altament destacable com a 
índex de seguretat. A més, els fets delictius han baixat 
un 23% aquest darrer any (comptant d’agost a agost). 

Per altra banda, es va parlar de la futura comissaria 
conjunta dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local de 
Banyoles, ubicada on ara mateix hi ha la comissaria dels 
Mossos. Tot plegat per garantir un millor servei policial a 
Banyoles i al Pla de l’Estany. Seria en un sol edifici de dos 
pisos aprofitant l’actual edifici dels Mossos. S’estudiarà 
el projecte, els costos i s’intentarà incloure la partida al 
pressupost de la Generalitat del 2016.

Es jubila l’interventor de 
l’Ajuntament de Banyoles, 
Pere Feliu i Oliveras
Pere Feliu portava 35 anys treballant a l’administració 
local, 10 anys com a secretari-interventor i 25 com a 
interventor, i els últims 15 anys ha treballat al consistori 
banyolí. La nova interventora de l’Ajuntament de Banyoles 
és Anna Puig.
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Els nous voluntaris acompanyats de l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer i representants de Protecció civil amb el seu president Valentí Anglada.

urBAniSMe
Obres de la plaça de les Rodes 
i a la coberta de l’edifici de 
l’Ajuntament de Banyoles 
Es tracta de la remodelació de la façana ponent de la plaça 
de les Rodes, en el tram entre els carrers Vallespirans i 
Estany, davant l’església de la Sagrada Família. El projecte 
dóna continuïtat a la remodelació que s’ha fet recentment 
als carrers de la Barca, Estany i Vallespirans, a l’entorn 
de la plaça del Carme. A la plaça de les Rodes s’han 
suprimit les voreres, s’ha renovat el sanejament i s’han 
soterrat els contenidors, que augmenten la capacitat. El 
projecte final es va acordar i consensuar en una reunió 
amb els veïns de la zona.

La remodelació de la plaça de les Rodes està pressu-
postada en uns 200.000 euros, i com en totes les obres 
dels últims 8 anys no s’aplicaran contribucions especials 
als veïns. A la plaça, just al costat de l’entrada de l’apar-
cament subterrani, s’habilitaran, com a prova pilot, 4 
places d’aparcament, amb un màxim d’estacionament 
de 10 minuts sense pagament. L’objectiu és facilitar la 
mobilitat i la rotació de vehicles que accedeixin a aquesta 
zona comercial.

A més, s’ha finalitzat el carrer Vallespirans, des del carrer 
Progrés al carrer mossèn Jacint Verdaguer, seguint la 
mateixa línia de la primera fase del carrer amb voreres 
més amples, millora del sanejament i arbrat.

Una altra obra que s’està executant és la coberta i el 
teulat de l’edifici de l’Ajuntament de Banyoles. El projecte 
inclou una repicat del paviment del teulat, la reforma 

de l’impermeabilització amb una nova làmina de tela 
asfàltica i posteriorment la renovació del paviment. A 
més, s’aprofita per refer el traster del terrat i s’habilitarà 
com a magatzem. La coberta de l’Ajuntament fa uns 
220 metres quadrats i l’obra costarà uns 60.000 euros.

L’Ajuntament de Banyoles 
habilitarà un solar buit de la 
Farga com a zona d'aparcament
El consistori banyolí i Criteria, propietària dels terrenys, 
han arribat a aquest acord signat per 3 anys, prorrogable 
a un any més. Serà un pàrquing lliure mentre no s’hi facin 
els pisos previstos i l’Ajuntament pagarà 350 euros al mes. 
Es tracta d’un solar d’uns 2.500 metres quadrats situat a 
la cantonada dels carrers Girona i Barcelona, al barri de 
la Farga, al sud de Banyoles. La nova zona d’aparcament 
solucionà la manca de places que té aquest barri.

La zona de ponent de la plaça de les Rodes durant les obres de millora 

L’Associació de voluntaris de 
protecció civil de Banyoles 
incorpora 6 nous voluntaris
L’Associació de voluntaris de protecció civil de Banyoles 
s’ha creat aquest 2015 per col·laborar en actes i inicia-
tives ciutadanes, i donar suport en situacions de risc o 
emergència. La participació dels voluntaris depèn 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. Als 5 membres 
de l’associació se li han sumat 6 nous membres. Així 
doncs, ja són 11 voluntaris. Aquests 6 nous membres 
han superat el curs de formació, i han rebut el diploma 
del curs i els uniformes.
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L’Ajuntament ha comprat i 
equipat un nou local pel Projecte 
Socioeducatiu de Canaleta, 
i per als veïns del barri
Es tracta d’un antic local comercial al centre del barri 
banyolí de Canaleta com a espai per acollir el Projecte 
Socioeducatiu de Canaleta i per dotar el barri d’un espai 
de trobada i dinamització. El consistori va comprar el 
local, s’han fet les obres, i la compra de mobiliari. Fora 
de l’horari d’aquest projecte socioeducatiu, servirà de 
local per al barri i els seus veïns. L’equipament també 
compta amb un espai exterior. El cost ha estat d’uns 
110.000 euros, sumant la compra (40.000 euros), les 
obres, l’adequació, el mobiliari i els ordinadors. Aquest 
total s’ha pagat en la seva totalitat amb fons propis de 
l’Ajuntament de Banyoles. L’Ajuntament agraeix a l’as-
sociació de veïns de Canaleta que deixés un local durant 
els últims 7 anys per al socioeducatiu.

El Departament d’Ensenyament 
decideix ampliar la capacitat 
de l’institut Pla de l’Estany
El Departament d’Ensenyament he estat estudiant l’encaix 
més adient per poder afrontar l’escolarització de l’ESO ens 

eDucAciÓ

els propers 8 anys davant de l’augment d’alumnat que hi 
haurà en aquest període. El Departament ha decidit am-
pliar la capacitat de l’institut Pla de l’Estany mitjançant la 
seu annexa que s’habilitarà en mòduls prefabricats, i que 
permetrà que aquest centre pugui organitzar el primer cicle 
d’ESO amb un plantejament pedagògic específicament 
pensat per aquesta franja d’edat. La decisió s’ha pres un 
cop analitzades totes les opcions, escoltades les diferents 
parts implicades i d’acord amb la priorització màxima de 
la variable “equilibri i cohesió social”.

Més d’un miler de banyolins 
treballen junts per la convivència 
L'objectiu del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercul-
tural és realitzar una intervenció preventiva i promocional 
que fomenti les relacions interculturals i afavoreixi així 
la cohesió social, la convivència i una millor qualitat 
de vida de tots els veïns. Aquest projecte pioner es va 
engegar el juliol de 2014 a Banyoles i l’impulsen l’Obra 
social “la Caixa”, l'Ajuntament de Banyoles, el Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany i la Fundació Cepaim. Des 
de la seva posada en marxa, més de 1.000 banyolins i 
banyolines han participat al projecte com ara a l'Acció 
Global Ciutadana, amb més de 400 participants, i l'Escola 
Oberta d'Estiu, amb més de 500 nens i joves. 

viA PÚBLicA

L’Ajuntament canvia les bústies 
dels contenidors per facilitar que 
els ciutadans hi deixin les deixalles 
L’Ajuntament de Banyoles ha substituït la part externa 
dels contenidors soterrats, anomenada bústia, dels con-
tenidors situats a l’encreuament entre el carrer de Sant 
Esteve i el carrer del doctor Hysern. L’objectiu principal 
és ampliar la boca de la bústia per permetre que sigui 
més ample i es puguin introduir amb més comoditat 
les deixalles de rebuig o de recollida selectiva. A més, 
s’ha aprofitat per fer un manteniment als contenidors. 
L’Ajuntament de Banyoles ha invertit uns 2.500 euros 
en aquesta millora. L’Ajuntament de Banyoles aplicarà 
aquesta mateixa actuació amb el mateix objectiu als 
contenidors soterrats del carrer de Tarragona, dels Valls, 
i del Canat. De la resta de contenidors soterrats de la 
ciutat es farà un manteniment. Per l’Ajuntament l’objectiu 
principal és evitar que els ciutadans deixin les bosses al 
carrer, al costat dels contenidors.  

Les bústies dels contenidors substituïdes a l’encreuament entre 
el carrer Sant Esteve i el carrer doctor Hysern

La recollida de rebuig a Banyoles es fa cada dia a la nit. L’Ajuntament recomana deixar les escombraries de 8 a 10 del vespre.
La recollida gratuïta de trastos vells a Banyoles es fa cada dilluns a la nit, prèvia trucada al telèfon 972 58 18 58.
L'incompliment podrà ser sancionat amb multes d'entre 125 ¤ i 3.005 ¤. Més informació al banyoles.cat
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Millores per aquest curs a 
les escoles de Banyoles
Aquest curs a Banyoles hi ha 2.116 alumnes d’infantil i 
primària, i 1.327 alumnes d’ESO. Entre les novetats hi ha 
la incorporació de la figura del tècnic d’integració social, 
aportat per la Generalitat, per donar suport a l’atenció 
dels nens i nenes i a les seves famílies (són 2 tècnics que 
comparteixen les escoles de Can Puig, Pla de l’Ametller, 
Baldiri Reixac i la Draga). A més, l’escola Camins incorpora 
un tècnic de suport a l’educació infantil.

Pel que fa a les obres, s’ha incorporat un nou mòdul a 
l’escola Camins, s’han fet tasques de pintura a totes les 
escoles, s’ha arranjat el pati d’educació infantil del Pla de 
l’Ametller, i també s’han arranjat el pati de Can Puig i el 
de la Draga. A la mateixa escola de la Draga, l’AMPA ha 
millorat el menjador. I, cal destacar, que aquest hivern 
ha entrat en funcionament la caldera de biomassa de 
l’escola Baldiri Reixac i que l’institut Josep Brugulat té 
un mòdul nou. 

Sisena edició de 
l’Eduquem en Família
A la línia de Recursos educatius que impulsa el servei 
d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles, el curs 2009-
2010 es va incorporar el programa Eduquem en família, 
un cicle de xerrades organitzat de manera conjunta pel 
servei d’Educació i totes les AMPA dels centres educatius 
de Banyoles. Al llarg d’aquests sis cursos, l’Eduquem 
en Família ha anat creixent en participació i contingut, 
arribant al curs 2014-15 a una mitjana d’unes 270 per-
sones per activitat. Per aquest curs 2015-16 s’oferiran 
cinc trobades.

Projecte TONI: Tenim Oportunitats, 
Necessitem Idees
És el nom del treball sobre emprenedoria que realitzen 
de forma coordinada els quatre instituts de Banyoles, 
amb el suport del servei d’Educació de l’Ajuntament i 
la col·laboració de diverses entitats del municipi. Amb 
aquest projecte es pretén que els nois i noies, partint de 
l’observació de la ciutat i de les necessitats detectades 
per ells mateixos, diferents agents i entitats, projectin 
idees sobre com resoldre-les i les converteixin en un 
projecte emprenedor.

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i la regidora d’Educació de Banyoles, Ester Busquets, acompanyats de l’equip d’educadors, 
visitant el local pel Projecte Socioeducatiu de Canaleta

Molta assistència a la sessió inicial del projecte TONI 
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BeneStAr SociAL

L’Ajuntament s’uneix a la 
reclamació del Dia internacional 
per a l’eliminació de la 
violència envers les dones 
El 25 de novembre és del Dia internacional per a l’elimina-
ció de la violència envers les dones. Entre diferents actes 
es va llegir un manifest institucional per denunciar les 
causes que originen aquesta violència envers les dones 
amb la ferma voluntat de no detenir-se fins eradicar-la. 
Per altra banda, es va firmar el document d’adhesió de 
l’Ajuntament de Banyoles i l’Associació Banyoles Comerç 
i Turisme a l’acord de col·laboració entre l’Institut Català 
de les Dones i les entitats municipalistes per a la difusió 
del servei d’atenció permanent contra la violència en-
vers les dones 900 900 120. Aquest telèfon atén a les 
víctimes durant les 24 hores de tots els dies de l’any en 
diferents idiomes.

El Consell de cooperació i solidaritat de 
Banyoles acorda el Pla d’actuació per 
treballar l’ajuda als refugiats sirians
Aquest Pla de l’Ajuntament de Banyoles inclou convertir 
el Consell en el lloc de trobada i generació de propostes 
sobre totes les problemàtiques de cooperació i solidaritat, 
i crear a l’Ajuntament una comissió tècnica transversal 
per treballar a nivell tècnic les problemàtiques sobre els 
refugiats. A més, el Pla incorpora contactar amb entitats i 
augmentar el voluntariat, sobretot un voluntariat especi-
alitzat en aspectes de traducció. Finalment, s’impulsaran 
mesures de sensibilització sobre el tema.

L’Ajuntament de Banyoles està treballant l’assistència i 
una futura acollida de qualitat als refugiats sirians en co-
ordinació amb les capitals de comarca de les comarques 
gironines i també seguint els passos de la Generalitat de 
Catalunya. 

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, durant la lectura del manifest institucional del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones

Banyoles ets tu! Un programa 
que vol desenvolupar actituds 
transformadores, actives i 
compromeses amb la ciutat
Banyoles ets tu! És uns proposta innovadora per als nens 
i nenes del primer curs del Cicle Superior de Primària. 
Està impulsat per professionals del col·lectiu la ColActiva, 
amb el suport del servei d’Educació de l’Ajuntament de 
Banyoles i el Departament d’Ensenyament. La implantació 
d’aquest projecte preveu un primer curs de formació pels 
mestres i l’aplicació del projecte durant el curs 2016-17. La 
principal finalitat és despertar en els nens i nenes actituds 
emprenedores i compromeses de manera activa i vivencial 
amb la millora de la ciutat. Alhora es pretén fomentar el 
treball en xarxa i teixir complicitats i col·laboracions entre 
la comunitat educativa i el teixit associatiu.

15a edició del Programa de 
recursos educatius municipals de 
Banyoles, pel curs 2015-2016
L’Ajuntament de Banyoles impulsa la Guia de recursos 
educatius per oferir als ciutadans recursos educatius o 
culturals, amb la finalitat de donar-los suport en el seu 
procés de creixement personal i potenciar el coneixe-
ment de la ciutat des d’una àmplia varietat d’opcions per 
a totes les edats i col·lectius. Enguany amb una doble 
edició, en paper i digital, inclou unes 50 activitats per a 
grups. El curs 2014-15 un total de 14.500 participants 
van inscriure’s a les diferents activitats per a grups que 
oferia la Guia.
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Inventarien i busquen recursos 
per, en cas que sigui necessari, 
acollir refugiats sirians
L’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla 
de l’Estany estan treballant en la fitxa d’inventari de 
recursos per a l’acollida de persones refugiades que 
està coordinant la Generalitat de Catalunya. Les dues 
administracions fan una crida per obtenir habitatges, 
professors per ensenyar català, castellà o alfabetització, 
persones que vulguin acompanyar-los personalment i 
familiarment en les seves tasques diàries, o ajuda per 
a la prestació de serveis de salut complementaris com 
ara atenció psicològica i terapèutica. També busquen 
ciutadans que vulguin ajudar als refugiats en activitats 
de lleure o esports, traductors i mediadors interculturals. 
Totes les persones que desitgin fer-se voluntàries per 
ajudar als refugiats sirians han de trucar a l’Ajuntament 
de Banyoles i demanar per l’àrea de Benestar social.

Impulsen un Pla integral 
d'accions per a persones amb 
problemes de salut mental
És un compromís de la Generalitat, el Consell Comarcal 
i l'Ajuntament de Banyoles. S'ha aprovat el full de ruta i 
les primeres accions d'implementació. La primera d'elles 
fa referència a la coordinació dels equips bàsics d'aten-

ció social i de les àrees bàsiques de salut per atendre 
pacients complexes de salut mental, establint un ruta 
per al seguiment de cada cas, creant un grup operatiu 
de funcionament i la definició d'un llistat de persones 
de la comarca susceptibles de ser incloses en el Pla. El 
full de ruta també incidirà en la millora de les actuacions 
coordinades en matèria d'atenció domiciliària en els 
pacients crònics complexes en salut mental, i lluitarà 
contra l'estigma que representa la problemàtica de la 
salut mental.

Primeres accions de l’ambiciós 
projecte sobre memòria històrica 
i diàleg intergeneracionals 
El projecte Memòria, història i diàleg intergeneracional: 
el passat en comú és impulsat per l'Ajuntament de 
Banyoles amb la col·laboració dels quatres centres co-
marcals d'educació secundària. L'objectiu és contribuir 
a la recuperació de la memòria col·lectiva relacionada 
amb el franquisme i els seus efectes sobre la pobla-
ció. Aquest projecte pretén incentivar la reflexió en el si 
de les famílies i la transmissió d'informació i experiències 
de les generacions més grans a les més joves. El projecte 
inclou, per exemple, sessions formatives, entrevistes 
dels alumnes al seu entorn familiar o l'obra de teatre 
Ligeros de Equipaje.

L’Ajuntament programa formació, 
oberta a tothom i gratuïta, pel 
segon semestre del 2015 
Es tracta d’una programació formativa gratuïta, amb 10 
píndoles formatives d’un mínim de 3 hores i un màxim 
de 9 hores, i oberta a tothom, emprenedors, empresaris, 
aturats i treballadors. Aquest semestre s’han ampliat les 
hores formatives passant de 50 hores del primer semes-
tre a 67 hores, per dotar de més contingut la formació. 
L’Ajuntament de Banyoles distribueix la formació en 3 
àmbits formatius: empresa i emprenedoria, les noves 
tecnologies i la millora de les competències i habilitats 
personals.

Sessió informativa per a empreses 
interessades en les bonificacions i 
ajudes a la contractació dels joves 
del projecte Garantia juvenil
L’objectiu d’aquesta sessió era informar als empresaris 
i empresàries del Pla de l’Estany sobre ajuts a la contra-
ctació de joves en el marc d’aquest programa. Garantia 
juvenil és una iniciativa de la Unió Europea per reduir 
l'atur juvenil, que ofereix incentius per a la contractació 

ocuPAciÓ

La regidora Joana Vilà detallant la programació de formació 
de l'Ajuntament en una roda de premsa

que es poden compatibilitzar amb les subvencions que 
preveuen els programes del SOC. Garantia juvenil inclou 
un total de 100 mesures per facilitar la inserció dels joves 
al mercat laboral, el foment de l'esperit emprenedor, així 
com la millora de l'ocupabilitat.
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HiSenDA

El pressupost de l’Ajuntament de 
Banyoles per al 2016 és de 19,98 
milions d’euros, incloent més de 
3 milions d’euros per inversions 
El regidor d’Hisenda de Banyoles, Pau Comas, ha definit 
el pressupost com a “extensiu, social perquè està basat 
en les persones i en les seves necessitats, i en el qual 
mantenim els serveis i generem estalvi net per finançar 
inversions”. El pressupost per a l’exercici 2016 és de 
19.983.519,88 euros, el que representa un increment del 
5,91% respecte l’exercici anterior. El pressupost consolidat 
comptant el Consorci de l’Estany i el Consorci Esportiu 
és de 20.326.849,69 euros.

Pel que fa a la despesa corrent, ascendeix a un total de 
16.834.022,31 euros, el que vol dir que s’incrementa un 
2.60% respecte a l’any anterior. Les despeses de perso-
nal, augmenten un 4.61%, per l’increment de l’1% de les 
retribucions sobre 2015, l’actualització de productivitat, 
triennis, seguretat social i el pagament de la paga extra-
ordinària de 2012. Les despeses financeres, s’han reduït 
un 15,22% respecte l’any passat i es troba a nivells molt 
baixos (0,88%). Reduir el deute viu, també provoca un 
estalvi en la despesa financera, xifrada aquest any en 
23.787,06 euros.

Es manté un Fons de Contingència de 120.000 euros, 
per garantir despeses imprevistes i el retard de cobra-
ment d’ingressos. Un altre aspecte a destacar és que 
l’Ajuntament, en no tenir problemes de tresoreria, paga 
a 12 dies, dins els 30 dies que exigeix la llei.

Pel que fa a l’endeutament, es preveu que el ràtio del 
deute viu, se situarà al voltant del 50% per a l’any 2016, i 
es preveu que bona part d’aquest es pugui finançar amb 

el romanent de tresoreria positiu del present exercici. I 
per tant, no caldrà concretar la totalitat del crèdit pres-
supostat (1.750.000 euros). En tot cas, l’Ajuntament 
sempre tornarà més crèdit del que fa.

Per quart any consecutiu s’aconsegueix un estalvi net 
significatiu en el pressupost, per valor de 771.410,81 
euros. Així doncs, cal destacar que un 25% de l’origen 
del finançament de les inversions provindran del fons 
propi. El volum d’inversions programat per l’any 2016 és 
de 3.119.897.57 euros, el que representa un augment del 
28.97% respecte l’any 2015. Algunes de les inversions 
previstes són la comissaria de la Policia Local, les obres 
del Museu Arqueològic, arranjaments de carrers, la re-
dacció del POUM, el col·lector de sanejament de la Farga 
a la riera Canaleta, el projecte de construcció de la nova 
Biblioteca, la pista polivalent de Canaleta, un skatepark…

L’Ajuntament de Banyoles congela 
la pressió fiscal per al 2016
El regidor d’Hisenda de Banyoles, Pau Comas, ha explicat 
que “es congelen les ordenances fiscals per al 2016 i per 
tant no canvien en general. Tot amb l’objectiu de complir, 
com a govern, amb l’objectiu de no augmentar la pressió 
fiscal als banyolins i banyolines, tenint en compte el 
context de la situació econòmica actual”.

Les modificacions de les ordenances fiscals per al 2016 fan 
referència en general a qüestions tècniques que milloren 
la gestió dels tributs. Es bonifica el 75% l’Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica en vehicles de gas liquat 
i s’incorporen taxes per espectacles públics i activitats 
recreatives, i per llicències urbanístiques. Inclouen la Taxa 
pel servei de subministrament i distribució d’aigua potable 
que incrementa un 1,5% per mantenir les inversions en 
les infraestructures d’aigua a la ciutat. 

L'alcalde Miquel Noguer; el regidor d'Hisenda, Pau Comas; i la portaveu de Junts per Banyoles-ERC-AM, Roser 
Masgrau, explicant conjuntament a la premsa el pressupost de l'Ajuntament per al 2016
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PArticiPAciÓ ciutADAnA

L’Ajuntament de Banyoles convoca 
novament els 5 consells de barri per 
fomentar la participació ciutadana
Durant aquest desembre s’han convocat una vegada més 
els consells de barri de Banyoles organitzats per l’àrea 
de Participació ciutadana de l’Ajuntament de Banyoles. 

Concretament són els consells de barri de Sant Pere, les 
Rodes, Canaleta, Mas Palau i la Farga. Són consells de 
participació que tenen caràcter consultiu, de formulació 
de propostes i suggeriments. Els consells de barri són un 
espai de diàleg per resoldre problemes d'interès general 
i construir projectes compartits de ciutat. 

coMunicAciÓ

El programa País Km0 de la 
Xarxa Audiovisual Local s’emet 
en directe des de Banyoles
País Km0 és un magazín d’estiu que va recórrer la ge-
ografia catalana i, amb la col·laboració de les diferents 
televisions locals, mostrava la gastronomia, costums, 
tradicions i curiositats dels diferents indrets del país. 
País Km0 va aterrar a Banyoles per fer el programa en 
directe al matí de les 11 a la 1 des de l’Estany de Banyoles 
(al costat de l’Oficina de turisme) i a la tarda des de les 6 
a les 8 a la plaça Major. Al matí l’espai es va emetre per 
les ràdios locals de Catalunya agrupades a la Xarxa i a la 
tarda per les televisions locals de Catalunya agrupades a 
la Xarxa. Des de l’àrea de Comunicació es treballa perquè 
Banyoles sigui protagonista als mitjans de comunicació.

El butlletí municipal Banyoles 
Informació modernitza 
el seu disseny
Amb el número 25 el Banyoles Informació, editat com 
sempre per l'Ajuntament de Banyoles, va modernitzar el 
disseny que tenia fins ara. Mantenint la mateixa essèn-
cia, potencia els titulars de les notícies i les fotografies. 
També s’ha buscat que quedés més destacat el nom del 
butlletí a la portada. Amb l’objectiu de sempre: portar 
a cada llar de Banyoles les notícies dels últims quatre 
mesos de la ciutat i de l’Ajuntament.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, participant al programa País Km0, presentat per David Mir i Marina Romero

ADMiniStrAciÓ i oFicinA D’AtenciÓ AL ciutADÀ

Millores a l’Oficina d’atenció al 
ciutadà de l’Ajuntament, a la planta 
baixa de l’edifici consistorial
Durant l’estiu es van substituir les plaques del sostre i 

la il·luminació de l’Oficina d’atenció al ciutadà (OAC). 
Mentre van durar les obres l'OAC s'ubicava provisio-
nalment a la sala d’actes de l'Ajuntament.
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gruPS MuniciPALS

Aturem els desnonaments

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

Banyoles avança

El govern de Banyoles està aplicant el projecte de Convergència 
i Unió (CiU) que, amb tot detall, us vàrem explicar durant 
la passada campanya electoral municipal. Com recordareu, 
un dels compromisos era el de continuar en la línia de no 
augmentar la pressió fiscal. Enguany, veureu que -com vàrem 
prometre- la pressió fiscal es manté respecte de l’any passat. 
Des de CiU estem convençuts que no augmentar la pressió 
fiscal ajuda les famílies. 
Les idees i els projectes de futur que, des de CiU, tenim per 

Banyoles queden perfectament plasmats en el pressupost 
per aquest 2016. Un pressupost en el qual es mantenen 
tots els serveis i que té, en la línia dels últims anys, un clar 
accent social. La bona situació dels comptes públics ens 
permet continuar rebaixant l’endeutament, que el 2016 se 
situarà al voltant del 50%, el més baix dels últims 20 anys. 
És per tot això que podem dir amb orgull que Banyoles avança 
cap al futur. Amb una política, la d’aquests últims 8 anys, 
que ens ha donat tants rèdits polítics, econòmics i socials i 
que ens ha situat al mapa de les capitals de comarca amb 
més pes específic de tot Catalunya.
. 

Vot  favorable  als  pressupostos  2016

A l’últim ple es van presentar els pressupostos i Junts per 
Banyoles–ERC hi vam donar suport. Ho vam fer perquè se’ns 
van acceptar, per part de l’equip de govern, algunes propostes 
que nosaltres vam considerar positives per a la ciutat. Som 
oposició, oposició constructiva i per damunt de tot volem 
tirar endavant projectes que estaven en el nostre programa 
i que considerem importants per Banyoles.

Aquestes propostes contemplen escalonar la inversió en la 
comissaria de policia, adquirir patrimoni per ubicar la biblio-
teca i el centre cívic i cultural, ampliar la xarxa de carrils bici 
de forma coherent, fer un parc per a gossos i el compromís 
d’asseure’ns a revisar les ordenances i tributs pel 2017.
Segurament el nostre vot no és el més fàcil d’explicar però 
segur que és el més responsable i el que apropa més Banyoles 
al nostre model de ciutat. 
www.juntsperbanyoles.cat

Acabem l'any 2015 agraint a totes les persones d'aquesta 
ciutat que fan possible la defensa del nostre projecte. Ara 
encaminem l'any 2016 amb un munt d'incerteses i preocupa-
cions que lluny de tenir-ne por, volem afrontar amb valentia i 
raó. El pròxim any ens acompanyarà una paraula que és única 
en el món, i gairebé impossible de traduir: ENRAONAR. La 

política és l'art del diàleg i el pacte per aconseguir el bé comú 
i només enraonant podrem aconseguir les nostres fites. Tota 
la gent d'ICV- independents de Banyoles us desitgem unes 
bones festes i un millor 2016, seguirem treballant i enraonant. 
Restem a la vostra disposició a icvplaestany@gmail.com  o 
bé a jluengo@ajbanyoles.org

Se’ns menja la brossa

A Banyoles s'ha fet evident que tenim un problema amb 
els residus: contenidors plens, deixalles fora del contenidor, 
voluminosos al mig de la via pública... Si bé és cert que això 
és degut en part a accions incíviques, les sancions mai 
són la solució, com a molt un mal pedaç. Cal conscienciar 
i prendre consciència, i per això ens cal un nou model de 
gestió de la brossa en el que la ciutadania vegi els beneficis, 
amb incentius (com descomptes en les taxes a canvi d’un 
nombre determinat d’entrades a la deixalleria), campanyes 
informatives de la reducció i l’estalvi i transperència en la 

gestió. També es fa necessari facilitar tant el reciclatge 
com la seva recollida, per tal que tothom se senti còmode 
i vulgui col·laborar a anar cap al residu zero.No és cert 
que tenim un model que funcioni i no és cert que tot ens 
va molt bé: tenim un abocador a punt de tancar. Quan 
ja no hi càpiga res més, a on amagarem la brossa? No 
ens podem excusar dient que és un servei comarcal. 
En política cal ser valent i clar. Si hi ha conflicte, si hi 
ha incivisme i hi ha queixes, cal fer quelcom, però amb 
un xic d'altura de mires i visió de futur.
A/e. cuppladelestany@gmail.com
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FeSteS

La Festa Major de Banyoles del 
2015 inclou novetats com ara la 
Competència amb 3 orquestres 
i els 30 anys de Barraques
La Festa Major va escalfar motors amb el pregó a càrrec 
de Jordi Xena i Ballada. El cap de setmana fort de la Festa 
va ser el 22, 23, 24, 25, i 26 d’octubre. Durant el cap de 
setmana no van faltar els concerts a les Barraques de 
Banyoles amb grups com ara Kaotiko, Pau Brugada, La 
Troba Kung-fú, Lax’n’Busto o Cor de Teatre. Enguany 
era un any especial per les Barraques, i és que han 
arribat als 30 anys.

D’esquerra a dreta: el president del Foment de Banyoles, Joan Lleal; l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer; i els autors del cartell d’enguany, 
els membres del Tint XXI, Albert Pascual i Jordi Martínez

Imatge general del Teatre Municipal durant el pregó de Jordi Xena. Foto: Pere Duran

Tampoc no van faltar les sardanes a la plaça Major, o la 
Festa de música per a cobla. Enguany El Foment va preparar 
novetats ja que el concert de la Competència d’orquestres 
era per primera vegada a la història de tres orquestres: La 
Principal de la Bisbal, Montgrins i Selvatana. El ball de nit 
també va reunir La Principal de la Bisbal, Montgrins i la 
Selvatana. Una altra de les novetats era la restauració per 
part de l’Ajuntament del piano de Manel Saderra. També 
es va poder gaudir d’exposicions, espectacles familiars, 
màpping, havaneres, gegants i capgrossos, castellers, l’ofici 
solemne al Monestir, teatre amb “Fora de servei”, el ball de 
final de festa o el castell de focs artificials. I es va repetir 
per tercer any consecutiu la jornada d’atraccions a 1 euro.
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cuLturA

Programació estable d’arts 
escèniques de qualitat a Banyoles
Més de 50 funcions i 25 espectacles de programació 
estable han conformat una tardor teatral i musical 
plena de propostes per a tots els gustos. S’han vist 
produccions teatrals banyolines com ara "Yvonne, 
princesa de Borgonya", "Et planto" i "Fora de Servei". 
Tanca la programació teatral "Els Pastorets de Banyoles".

Quant a les propostes musicals, l’Auditori de l’Ateneu 
ha acollit Aupa Quartet, Joan Dausà, Frames Percussion, 
l’espectacle Amb(o)ients de la formació Cor de Teatre 
Joves, Kroke, Ovidi3, Rocío Márquez, Berri Txarrak, entre 
d’altres. La programació familiar ha ofert 5 propostes 
de gran qualitat.

“Fora de servei”, èxit de 
l’espectacle de Sant Martirià
El Teatre Municipal de Banyoles va acollir “Fora de Servei” 
de Ray Cooney. Es tracta d’una comèdia que va ser acollida 
amb èxit i fins i tot es va haver de prorrogar un cap de 
setmana més, dels dos previstos. L’obra, dirigida per Jordi 
Sala, reunia actors de les companyies locals Kafkiana, 
Teatrebrik i Teiatròlics, i altres actors i actrius. Tot plegat 
produït per l’Ajuntament de Banyoles, una fórmula que 
ha funcionat molt positivament durant els últims anys

L’Escola Municipal de Música 
de Banyoles (EMMB) renova 
el seu parc de pianos
L’EMMB ha renovat a fons el seu parc d’instruments, 
restaurant tots els seus pianos i adquirint-ne quatre 

de nous, un teclat, un joc de timbales d’orquestra i un 
vibràfon. Aposta per les grans formacions adquirint 
percussions i creant la figura dels caps de corda. A més, 
aquest curs 2015-2016, l’EMMB estrena el nou blog propi 
emmb.banyoles.cat i expedirà carnets identificatius a 
tots els seus usuaris

Neix l’Ateneu Gospel, el primer 
cor estable del gènere a Banyoles
La iniciativa neix arran de l’èxit dels dos cursos intensius 
d’iniciació al gospel impartits el curs passat pel prestigiós 
músic i director Dani Alonso, en el qual hi van participar 
més d’una trentena de persones. La pertinença al cor 
està plantejada com un curs permanent de gospel en el 
qual els seus membres rebran formació setmanal mentre 
treballen el repertori.

Cor de Teatre Joves. Foto: Miquel Planells

“Fora de servei”, es va poder veure per la Festa Major
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Els Museus de Banyoles ja disposen 
de Visitmuseum, una plataforma 
digital dels museus de Catalunya
Visitmuseum té com a objectiu posar a l’abast del visitant 
turista la informació de les exposicions permanents dels 
museus i fer-la accessible des del seu propi dispositiu 
mòbil. Així doncs, ajudarà a fer una visita més entenedora 
al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles i al Museu 
Darder. Ofereix continguts en cinc idiomes: català, aranès, 
castellà, anglès i francès. La plataforma es materialitza 
en dos formats: en una pàgina web i en una aplicació 
per ser utilitzada mitjançant dispositius mòbils (telèfons 
intel·ligents o tauletes tàctils) en qualsevol dels dos 
sistemes operatius, Android o iOS.

Exposició de pintura de Gonzalo 
Tabuenca al Museu Darder
L’exposició “Tabuenca, quinze anys observant l’Estany” 
va presentar un itinerari geogràfic i emocional que com-
memorava els quinze anys de l’arribada del pintor al Pla 
de l’Estany. L’exposició estava formada per una quinzena 
de quadres on les aigües tranquil·les i els colors canviants 
de l’Estany eren protagonistes, submergint l’espectador 
en un ambient alhora calmat i viu.

Exposició temporal “Mauthausen. 
L’univers de l’horror” al Museu 
Arqueològic de Banyoles 
Es tractava d’una exposició itinerant produïda pel Museu 
d’Història de Catalunya i per l’Amical de Mauthausen. 
Tenia com a finalitat mostrar un dels horrors més gran 
concebuts al segle XX, els camps de concentració nazis.

Presenten el llibre “Els cementiris 
medievals de Banyoles”
És el número 16 de la col·lecció Quaderns de Banyoles, 
editat per l’Ajuntament de Banyoles i la Diputació de 
Girona. En els últims vint anys s’han dut a terme diver-
ses intervencions arqueològiques en l’àrea medieval 
de Banyoles que han permès afegir informació sobre 
l’urbanisme i els cementiris medievals.

Els nous treballs arqueològics a la 
vil·la romana de Vilauba afegeixen 
noves informacions sobre la 
seva àrea termal i l’habitatge
Les actuacions realitzades s’inclouen dins el pla de treball 
previst per a l'any 2015, en el marc del conveni de col-
laboració entre les institucions copropietàries del jaci-
ment arqueològic (els ajuntaments de Banyoles, Camós, 
Porqueres i el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles) 
i la Diputació de Girona. La modificació del traçat de la 
carretera GI-524, que fins a l'any 2013 passava pel bell 
mig de Vilauba, ha permès continuar descobrint noves 
restes arqueològiques fins ara amagades a sota d'aquell 
camí. S’ha conegut més informació de l’àrea termal asso-
ciada a l'edificació principal i s’ha "redescobert" alguns 
dipòsits documentats durant les tasques de construcció 
del primer camí l'any 1932.

Anna Rossi i Marcelo Mercadante, 
Judit Neddermann i Cesk Freixas, 
a la programació de l’Ateneu Bar 
de setembre a desembre de 2015
Jazz, tango, cançó d’autor, rumba, reggae i electrotro-
picalisme s’han combinat en una programació musical 
eclèctica, que continua apostant per les estrenes d’El 
Documental del Mes. Entre les tretze activitats de la 
programació, s’inclou un concert d’homenatge a John 
Coltrane i Johnny Hartman, que forma part del 15è 
Festival de Jazz de Girona. Una programació ambiciosa 
i amb noms propis destacats a l’Ateneu Bar, a la cèntrica 
plaça Major.

Els autors del llibre “Els cementiris medievals de Banyoles” són 
Almudena Garcia, Bibiana Agustí, Antoni Palomo, Josep Grabuleda, 
Rafel Rosillo, Rafael Dehesa i Antònia Díaz-Carvajal.

La nova zona excavada de Vilauba és on abans passava la carretera

Tortellinis tocant a l’Ateneu Bar. El grup està integrat per vuit 
joves d’entre quinze i divuit anys que ofereixen un repertori propi 
amb temes que fusionen reggae, rumba, cúmbia o ska. 
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La Fira Aloja va incloure espectacles de molta qualitat. Foto: Harold Abellan

ProMociÓ econÒMicA

Unes 30.000 persones gaudeixen 
de l’Aloja- VII Fira Medieval 
Fantàstica de Banyoles 
L’Aloja, la multitudinària Fira Medieval Fantàstica de 
Banyoles, es va celebrar el segon cap de setmana d’oc-
tubre al centre de la ciutat organitzada per l’Ajuntament 
de Banyoles, i amb la col·laboració d’institucions, enti-
tats i voluntaris. Enguany la fira es va allargar un dia, ja 
que coincidia amb un dia festiu i d’obertura comercial 
autoritzada. A partir de divendres a la tarda ja es podia 
gaudir del mercat medieval. Enguany hi havia novetats 
com ara  un circ medieval amb espectacles de malabars 
i tallers, el divertit Stalada Wars d’Alma Cubrae, o el Vi-
atge sonor amb Gongs planetaris de Dilyana Dimitrova. 
Altres propostes a tenir en compte eren el Tir a l’orc, les 
visites guiades, el Tir amb catapulta, les ambientacions 
teatrals i musicals a càrrec d’Alquimia i Alma Cubrae, 
i l’exposició i demostració de vol de falconeria, entre 
moltes altres propostes. 

El públic majoritari que ha visitat 
Banyoles aquest estiu provenia 
de la província de Barcelona
De l’1 de juny al 30 de setembre del 2015 es van registrar 
11.527 demandes d’informació a l’Oficina de turisme 
de Banyoles i a Cal Moliner. D’aquest total un 89% 
eren consultes de l’Oficina de turisme. La procedència 
d’aquests turistes són en un 59% catalans. D’aquests 
un 8% són públic local i comarcal i la resta del 51% 
provenen de diferents punts de Catalunya. Tanmateix, 
el públic català és sobretot de la província de Barcelona 
(73%), seguit pels de Girona (19%), Tarragona (6%) i 
Lleida (2%). També cal destacar que Banyoles ha acollit 

un 17% de turisme de l’Estat espanyol, i un 24% de la 
resta del món. Dels europeus en destaca el públic francès 
amb un 50% dels visitants europeus i els anglesos, un 
21%, del total de visitants europeus.

Torna la campanya Vine en 
família i et regalem Banyoles, 
amb novetats i ampliada un mes 
i mig respecte l’any anterior
Si l’any 2014 es va fer el novembre i el desembre enguany 
serà del 15 de setembre fins al 30 desembre. Un mes 
i mig més de campanya. Aquesta campanya inclou un 
obsequi d’un joc per les famílies que s’allotgen dues 
nits o més a Banyoles. El Vine en família i et regalem 
Banyoles també ofereix descomptes en allotjaments, 
la barca Tirona, els Museus de Banyoles, un 2x1 al parc 
d’oci infantil Planeta Màgic... I com a novetats, aquest 
2015 hi haurà un descompte del 50% del Tren pinxo i 
s’incorporen els restaurants adaptats al turisme familiar, 
és a dir, que tenen menú infantil, trones i canviadors de 
bolquers. Alhora, aquests restaurants oferiran làmines 
amb dibuixos d’edificis i espais emblemàtics de Banyoles 
perquè els nens i nenes puguin pintar amb els llapissos 
durant el dinar.

L'Estany de Banyoles amplia les 
barques de passeig i ara n’hi ha 14
Fins ara l’Estany de Banyoles disposava de 8 barques 
de rem per a ús turístic, però la Naviliera les Goges, la 
concessionària del servei, ha decidit ampliar-les a 14. Tot 
plegat és fruit de la bona demanda. Les noves barques 
tenen capacitat per a cinc i per a dues persones. 
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La Fira de la Ramona també 
cada diumenge durant el 
setembre, i per la Diada
A l’abril del 2015 es va donar el nou tret de sortida a la 
Fira de la Ramona, que en principi s’havia de portar a 
terme tots els segons diumenge de cada mes fins al mes 
d’octubre del 2015. Tanmateix, i com a conseqüència 
de la bona acceptació de paradistes i públic, finalment 
també s’ha celebrat tots els diumenges d’agost i setem-
bre. Creadors i artesans de les comarques gironines, de 
diferents disciplines i camps de les arts i de la gastrono-
mia, exposaven les seves obres i productes a l'Estany de 
Banyoles, entre l’Oficina de turisme i l’Estadi municipal 
Miquel Coromina. L'Associació Sabors Catalans és qui 
l’organitza, amb el suport de  l’Ajuntament de Banyoles.

Les races del País Basc i els 
tallers infantils,  novetats de 
la 37a Fira de Sant Martirià
És una fira perfecte per als amants del cavall i dels ani-
mals autòctons catalans. Tot plegat va estar organitzat 
per l’Ajuntament de Banyoles i l’Associació de la Fira de 
Sant Martirià, i amb la col·laboració de la Diputació de 
Girona, la Generalitat i CaixaBank. L’accés era totalment 
gratuït i amb un ampli espai per aparcament. Enguany 
la Fira de Sant Martirià va tenir la presència de races 
autòctones del País Basc com ara el cavall Pottoka o la 
cabra Azpi Gorri. En aquesta edició el conseller Jordi 
Ciuraneta va visitar la Fira.

El cap de setmana era ple d’activitats com ara l’exhibició 
de diverses disciplines eqüestres, concursos morfo-
lògics, xerrades, actuacions musicals, el raça-tast, la 
presentació de l’última revista Les Garrotxes, la XXXV 
Monogràfica del Gos d’atura català, l’exhibició de batre 

Els cavalls són uns dels protagonistes de la Fira de Sant Martirià. Foto: Harold Abellan.

i de fer un paller, la mostra de tractors... Tampoc no hi 
faltaren les parades del Mercat d’artesania, la Fira del 
dibuix i la pintura, enguany amb tallers infantils, o la fira 
multisectorial i comercial  Firestany.

Llums de Nadal amb nous 
elements decoratius
Des de fa dos anys l’Ajuntament de Banyoles va canviar 
la il·luminació d’incandescent a LED. Enguany s’amplien 
els espais amb la incorporació de la plaça Europa de les 
Nacions, i dos elements decoratius desitjant “bones 
festes”, a tothom que arribi i surti de la ciutat. L’horari 
serà el mateix de les últimes edicions: del 5 al 23 de 
desembre de 2/4 de 6 de la tarda a les 11 de la nit i de 
24 de desembre al 6 de gener de 2/4 de 6 de la tarda a 
les 2 de la matinada. Per altra banda, els dies 12 i 13 de 
desembre es va celebrar la VIII Fira de Nadal i Mostra 
d’oficis artesans de Banyoles.

L’Ajuntament contracta 5 
aturats de 45 anys o més en el 
marc del plans d’ocupació 
El programa Treball i formació 2015 és per a persones 
aturades no perceptores. Consisteix en un programa que 
integra accions formatives i d’experiència laboral, adre-
çades a persones en situació d’atur que hagin exhaurit 
la prestació per desocupació o el subsidi, o les dues, per 
afavorir-ne la inserció laboral i millorar-ne l’ocupabilitat. 
Els beneficiaris són prioritàriament persones de 45 anys 
o més inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
com a demandants d’ocupació no ocupats. En el marc 
d’aquests plans d’ocupació l’Ajuntament de Banyoles ha 
contractat a 5 persones, 4 peons i 1 auxiliar de turisme. 
Els contractes tenen una durada de 6 mesos, fins al maig 
del 2016, i percebran un salari de 850 euros al mes.
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eSPortS

Esther Guerrero i Nil Cardona, 
guanyadors dels guardons 
al millor esportista de l’any 
2014 i Joan Güell, forjador 
de l’esport banyolí 201
Es tractava d’una festa que tenia com a objectiu retre 
un petit homenatge a tots aquells esportistes, equips i 
clubs que al llarg de l’any 2014 s’han distingit pels seus 

resultats. S’han lliurat diferents reconeixements a clubs 
i persones que han destacat en les seves modalitats 
esportives. Així mateix, també s’ha fet públic els noms 
dels dos guanyadors dels trofeus especials. L’esquiador 
de muntanya i corredor de curses de muntanya Nil 
Cardona i l’atleta Esther Guerrero han estat nomenats 
millors esportistes banyolins de l’any 2014. Per altra 
banda, l’entrenador de les categories de base del Club 
Esportiu Banyoles, Joan Güell, ha estat distingit amb 
el trofeu de forjador de l’esport banyolí del 2014 per 
la seva dedicació a l’esport. Els guanyadors han estat 
escollits per una comissió formada per representants 
dels clubs esportius locals.

Pol Molinos, un nen de 5 anys 
afectat per la greu malaltia 
minoritària Hiperglicinemia no 
cetósica, participa al XXX Triatló 
de Catalunya, a Banyoles
La Hiperglicinemia no cetósica afecta a 3 nens a 
Catalunya i 10 a l’Estat espanyol. És una malaltia 
metabòlica d’origen genètica, que provoca una lesió 
cerebral amb un retard de desenvolupament intel-
lectual i psíquic acompanyat d’una epilèpsia severa. 

Joan Güell després de rebre la distinció com a forjador de l’esport banyolí 
acompanyat de representants del CE Banyoles i de l'Ajuntament, entre ells, 
l'alcalde, Miquel Noguer

55 construccions de Banyoles han 
de tenir una franja de seguretat 
per prevenció d’incendis
El ple de l’Ajuntament va aprovar el plànol de delimitació 
per evitar incendis forestals al terme municipal de Ba-
nyoles. El projecte inclou 55 edificacions i instal·lacions 

MeDi AMBient

on s’han de fer actuacions per complir la llei de prevenció 
d’incendis en zones forestals o que són a menys de 500 
metres de zones forestals. S’ha de delimitar una franja 
de seguretat de 25 metres i aquestes construccions 
estan situades principalment als veïnats de Lió, Mas 
Usall i Puigpalter. 

48 ajudes de l’Ajuntament 
per al transport per als 
estudiants de Banyoles que 
estudien fora de la ciutat
L’Ajuntament de Banyoles ofereix per sisè any consecutiu 
una ajuda per al transport dels estudiants de Banyoles 
que han de desplaçar-se a estudiar fora de la capital 
del Pla de l’Estany. Són un total de 48 ajudes, 14 més 
que l'any passat, i l’àrea de Joventut de l’Ajuntament hi 
destina uns 4.000 euros i compta amb la col·laboració 

Joventut

de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de l’àrea 
de Girona i de l’empresa TEISA. Amb l’objectiu d’ajudar 
la gent jove però també de potenciar el transport públic, 
el consistori banyolí facilita gratuïtament una targeta 
10/30 de l’ATM de l’àrea de Girona a 31 alumnes que 
es desplacen a Girona. Per altra banda, l’Ajuntament 
ha lliurat una targeta universitat de la TEISA carregada 
amb 8 viatges per als estudiants que es desplacin a 
Barcelona (7 alumnes) o Bellaterra (4 alumnes). Per als 
6 estudiants que es dirigeixen a Olot la beca inclou un 
abonament de 10 viatges. 
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El Programa d'ambaixadors vol difondre els valors olímpics. Foto: Harold Abellan.

Molinos és un nen de Caldes de Montbui afectat per 
aquesta malaltia i a partir del qual s’ha creat l’entitat 
Proyecto Pol. Un dels principals objectius de l’entitat 
és recaptar diners per donar a conèixer la malaltia i 
intentar trobar-hi una cura i ajudar a tots els malalts. 
Un equip de 5 persones, inclòs el seu pare, van ajudar 
a Pol Molinos a fer el Triatló.

La prova, celebrada el 5 de setembre, va comptar amb 
la participació d’uns 700 atletes. Nan Oliveras i Anna 
Flaquer es van proclamar vencedors del Triatló de 
Banyoles, que enguany arribava a la 30a edició. 

David Barrufet, ambaixador 
del Centre d’Estudis Olímpics 
de la Universitat de Girona, 
ubicada a Banyoles
Víctor López-Ros, director de la Càtedra d'Esport i Edu-
cació Física - Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat 
de Girona, ha lliurat el pin representatiu d'ambaixador 
olímpic. L'actual director esportiu del FC Barcelona, 
considerat un dels millors porters d'handbol, ha estat 
escollit ambaixador per la seva vinculació amb Banyoles, 
la seva trajectòria i mèrits esportius, però sobretot pel 
seu gran valor humà.

IX Marxa popular Ciutat 
de Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles va organitzar aquesta 
marxa el 22 de novembre amb sortida i arribada a 
la plaça de les Rodes. La prova era oberta a tothom 
i la distància del recorregut era de 9 quilòmetres. A 
l’arribada hi havia un refrigeri per a tothom, i el sorteig 
de lots de cases comercials col·laboradores. Des de 
l’Ajuntament s’està potenciant aquesta marxa des 
d’una vessant més popular. Enguany hi van assistir 
gairebé 300 persones.

72a Travessia de l’Estany 
de Banyoles
Hi van participar 2.260 nedadors, de més d’una cinquan-
tena de clubs majoritàriament de Catalunya, però també 
d’Aragó i del sud de França. Una xifra de participants 
molt alta i amb només 90 nedadors menys que el 2011 
quan es va assolir el rècord (2.350). El català Pol Gil i 
la francesa Lara Grangeon es van imposar a la prova en 
la categoria masculina i femenina, respectivament. La 
competició té una distància total de 2.115 metres. A part 
dels nedadors amb llicència, el caire festiu i popular de 
la prova augmenta any rere any. 
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Telèfons a mà

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

  
AJUNTAMENT DE BANYOLES

Oficina d’atenció ciutadana  .................................972 57 00 50

oac@ajbanyoles.org

www.banyoles.cat

Àrea de Cultura  ........................................................972 58 18 48

Àrea d’Hisenda  .........................................................972 57 50 07

Àrea de Promoció Econòmica ............................. 972 58 40 73

Àrea d’Urbanisme ......................................................972 57 52 11

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS

Ateneu-Centre Municipal d’Estudis Musicals 972 57 60 49

Biblioteca Pública  .....................................................972 57 16 02

Cal Moliner (Oficina d'informació comercial 

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

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

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

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

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

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

ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Creu Roja  ........................................................................................ 972 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

La sortida de la Travessia de l'Estany 2015. Foto: Harold Abellan.


