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Abril del 2016

Ajuntament de Banyoles

Benvolguts banyolins i banyolines,

Un dels objectius de l’equip de govern de Banyoles és combinar les petites actuacions amb 
actuacions de més pressupost i més destacades. És una manera de fer en la qual hem insistit molt. 
En els darrers mesos hem continuat en la mateixa línia, i així seguirem en un futur.

S’ha combinat l’arranjament de petites actuacions a la via pública, amb actuacions com ara les noves 
places d’aparcament del passeig de la Draga, l’avançament de les obres del Museu Arqueològic o 
l’acabament de la part oest de la plaça de les Rodes. Tot plegat combinat amb una gran varietat de 
propostes socials, culturals, esportives, festives, juvenils, educatives, lúdiques, de lleure, d’ocupació, 
de promoció econòmica o turístiques. 

Tanmateix, vull destacat un fet que pot semblar sorprenent en ple 2016, i és que Banyoles encara 
tenia un carrer sencer de terra. Es tractava del passatge Ventura. Durant els últims mesos s’ha 
urbanitzat i s’ha asfaltat, i a dia d’avui a Banyoles ja no hi ha cap carrer sencer de terra. 

Tot plegat són exemples de que per millorar una ciutat i la qualitat de vida dels que hi vivim, cal 
pensar tant en les actuacions més grans com en les més petites.

Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles 
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SUBVENCIONS

Títol Import Institució

Programa FOAP  113.850 ¤ Servei d’Ocupació de Catalunya

Programa Joves per a l’Ocupació  54.660 ¤ Servei d’Ocupació de Catalunya

Renovar la gespa artificial de camps poliesportius municipals  50.000 ¤ Diputació de Girona

Control de plagues urbanes   14.115 ¤ Diputació de Girona

Fons de Cooperació Local   224.937 ¤ Generalitat de Catalunya

Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 4.000 ¤ Diputació de Girona

ALCALDIA

CORREOS estrena un mata-
segells turístic a l’oficina de 
Banyoles dedicat a l’Estany
L’oficina de CORREOS de Banyoles té un mata-segells 
permanent dedicat a l’Estany de Banyoles, amb el qual 
es pretén col·laborar a la seva projecció nacional i inter-
nacional, tan pel que fa a l’espai natural com a la pràctica 
esportiva. Aquest mata-segells, que ha comptat amb la 
col·laboració del Centre Excursionista de Banyoles, ha 
estat dissenyat per atendre les peticions dels veïns, els 
filatèlics i els turistes que desitgin estampar-lo a les seves 
trameses postals, enriquint-les així amb la referència a 

l’Estany de Banyoles. 

El president de la Diputació 
de Girona visita Banyoles
El president de la Diputació de Girona, Pere Vila, es va 
desplaçar el 12 de febrer fins l'Ajuntament de Banyoles, 
on va mantenir una reunió de treball amb l'alcalde, Mi-
quel Noguer, i l'equip de govern, i van abordar diverses 
qüestions que afecten la capital del Pla de l'Estany. A 
la tarda, Vila es va reunir amb tots els alcaldes de la 
comarca del Pla de l’Estany per donar-los a conèixer les 
diverses línies d'ajut que la corporació té endegades per 
als municipis gironins.

Gairebé tot el voltant de 
l’Estany és propietat de 
l’Ajuntament de Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles vol preservar el bé comunal 
de l’Estany, un fet singular ja que vol dir que és patrimoni 
de tots els banyolins i banyolines. De fet, des del 2010 
l’Ajuntament de Banyoles ha comprat 62.000 metres 
quadrats al voltant de l’Estany. Després d’aquestes ad-
quisicions, ara mateix el consistori banyolí té gairebé tota 
la propietat adjacent a la làmina d’aigua de l’Estany, tant 
al municipi de Banyoles com al municipi de Porqueres.  

 

A més d’una imatge evocadora del paisatge de l’Estany, al mata-segells 
apareix el nom de la població i la data de l’enviament
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Els alcaldes que ha tingut Banyoles des de la recuperació de la democràcia, l’any 1979, davant l’Estany, a tocar del Club Natació Banyoles. Salvador Juncà, 
primer alcalde després de la dictadura, va morir l’any 2002. D’esquerra a dreta, Pere Bosch, Joan Solana, Miquel Noguer (actual alcalde) i Pere Hernández. 

Trobada dels alcaldes de Banyoles
Per primera vegada, l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, 
s’ha reunit amb els alcaldes que ha tingut la ciutat des del 
restabliment de la democràcia. La trobada dels alcaldes de 
Banyoles, prevista dos cops l’any, és de caràcter informal 
i se celebra fora de tot protocol oficial. La seva finalitat és 
intercanviar informació i opinions sobre l’estat de la ciutat 
i les seves apostes de futur. En aquesta primera trobada 
es van tractar, especialment, diverses qüestions socials 
i equipaments futurs, sense deixar de banda l’actual 
situació política.

Més de 50.000 fotografies 
del fons de l’artista Carles 
Fontserè s’han catalogat a l’Arxiu 
Comarcal del Pla de l’Estany
El fons, procedent de la casa familiar de l’artista a 
Porqueres, està format per fotografies professionals i 
familiars i ara es presenta en el marc de la celebració, 
aquest any, del centenari del seu naixement. El fons conté 
imatges que situen Carles Fontserè, més conegut pel 

seu cartellisme, a l’alçada dels millors fotoperiodiostes 
europeus de l’època. El fons professional que es custodia 
a l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany, a Banyoles, conté 
42.500 negatius, 6.450 positius ampliats de fotografia i 
3.540 fulls de contacte, tots en blanc i negre i realitzats 
entre els anys 1959-1991. El patrimoni de l’artista és 
propietat de la Generalitat de Catalunya. Després de la 
primera fase de catalogació i inventariat del fons, al llarg 
del 2016 es durà a terme la digitalització del material 
fotogràfic per posar-lo a disposició d’un ús públic.

L’Ajuntament aprova per unanimitat 
una moció de suport a les 
mobilitzacions i accions contra el 
Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
En el ple ordinari de febrer es va aprovar aquesta moció 
amb acords com ara manifestar al govern de l’Estat espa-
nyol el rebuig de l’Ajuntament de Banyoles a l’aprovació 
definitiva del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre que va 
tenir lloc al Consell de ministres del passat 8 de gener del 
2016. També es va donar suport a les accions, iniciatives 
i mobilitzacions socials que es facin contra aquest Pla.
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Roda de premsa celebrada a la barca Tirona al mig de l’Estany. D’esquerra a 
dreta: el palista Albert Corominas; l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer; i el 
president del Club Natació Banyoles, Àngel Dutras

L’alcalde de Banyoles, Miquel 
Noguer, dóna suport a l’ambiciosa 
temporada del piragüista 
banyolí Albert Corominas 
El palista Albert Corominas afronta una temporada 
2016 amb competicions en piragüisme en marató, en 
quadriatló i surfski (també conegut com a caiac de mar). 
Corominas es vol classificar pel campionat d’Europa i del 
món de piragüisme en les modalitat de marató en K1 o 
de K2, classificar-se pel campionat d’Europa de surfski i 
aconseguir medalla als Campionats del món en quadriatló. 
Precisament el Campionat d’Espanya de piragüisme en 
marató es farà el 14 i 15 de maig a Banyoles, en un circuit 
igual que el Mundial que es va celebrar a Banyoles, on 
hi compatiran uns 900 participants.

Dia internacional de les 
dones, Banyoles
L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va llegir el manifest 
institucional el dia 8 de març en un acte organitzat pel 
consistori banyolí. El manifest detallava que “sabem 
que les lleis són importants, són bàsiques, però també 

sabem que han d’anar acompanyades de transformacions 
socials i culturals que, a través de la reflexió i el compro-
mís, tant a nivell individual com a nivell comunitari, ens 
permetin construir un imaginari col·lectiu que incorpori 
el reconeixement de l’experiència i l’expertesa femenina 
i feminista en tots els àmbits”.

Els contenidors de Roba 
Amiga a Banyoles han recollit 
durant el 2015 un total de 
25,9 tones de roba usada 
Els banyolins i banyolines han dipositat durant el 2015 un 
total de 25.974 quilos de roba als 8 contenidors que, amb 
el suport de l’Ajuntament de Banyoles, hi ha repartits per 
la ciutat. La Cooperativa Roba Amiga i l'entitat ADAD 
l'Encant són els encarregats de la gestió dels contenidors 
i de la recollida de la roba. Aquestes dues entitats tre-
ballen per fomentar la inserció laboral de col·lectius en 
risc d'exclusió social i laboral, i per aconseguir benefici 
per al medi ambient. L’Ajuntament de Banyoles anima els 
banyolins i banyolines a deixar-hi la roba usada. 

Banyoles té instal·lats cartells 
de benvinguda amb informació 
de fires, festes i activitats
L’Ajuntament de Banyoles té instal·lats des de fa uns 
mesos dos cartells, una a l’entrada nord de la ciutat i una 
altra a l’entrada sud, per donar la benvinguda a la ciutat 
i anunciar les principals fires, festes o activitats. Així, a 
més de fotos de la ciutat, la plaça Major i l’Estany, es 
detallen per mesos les activitats més destacades com ara 
la Fira Gartstròmia, l’Exposició de flors, la Festa Major, el 
mercat setmanal dels dimecres o la Fira de Sant Martirià.

L'Ajuntament de Banyoles ampliarà 
el cementiri municipal en 68 nínxols
El cementiri municipal de Banyoles, situat a la carretera de 
Figueres, s'ampliarà pròximament amb la construcció de 
68 nínxols, ja que quedaven molt pocs nínxols lliures. És 
la primera part d’un projecte d’ampliació de 120 nínxols 
nous, però que es farà per fases. 

Contenidor de roba del carrer Sardana

VIA PÚBLICA
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L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i l’inspector en cap de la Policia Local 
de Banyoles, Gregori Martínez, amb la nova moto de la Policia Local

URBANISME
Acaben les obres de la zona 
oest de la plaça de les Rodes
Es tracta de la remodelació de la façana ponent de la plaça 
de les Rodes, en el tram entre els carrers de Vallespirans 
i de l'Estany, i davant l’església de la Sagrada Família. El 
projecte ha donat 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 han augmentat la 
capacitat. El projecte final es va acordar i consensuar en 
una reunió amb els veïns de la zona. Com en totes les 
obres dels últims 8 anys no s’han aplicat contribucions 
especials als veïns. 

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

L'Ajuntament ha habilitat un 
nou aparcament gratuït al 
costat del pavelló de la Draga
El consistori banyolí ha condicionat un nou espai d’apar-
cament gratuït a la zona nord de la ciutat. Es tracta d’un 
aparcament al barri de la Vila Olímpica, situat a la zona 
d’equipaments de la Draga, al costat del pavelló. La Vila 
Olímpica compta amb bastants comerços i serveis com 
ara el Centre d’Atenció Primària, l’Escola de Natura i la 
Biblioteca de Banyoles. L’Ajuntament vol donar resposta 

a la manca d’aparcament del barri de la Vila Olímpica i 
a la part nord de la ciutat, després del tancament d’un 
espai d’aparcament provisional situat en una parcel·la 
privada del barri.

Per altra banda, Banyoles comptarà amb un nou aparca-
ment asfaltat i gratuït al barri de la Farga, a la cantonada 
dels carrers Barcelona i Girona, amb una capacitat per a 91 
places. És una acció inclosa en el Pla de barris de la Farga.

Aproven provisionalment la 
modificació del Pla especial 
de l’entorn de l’Estany 
El document de protecció, ordenació i restauració de 
l’entorn de l’Estany de Banyoles divideix l’espai en set 
zones diferenciades: l’Estany, el Vilar, el Pla dels Esta-
nyols, el Passeig, el sector esportiu, la Draga i la zona de 
Mas Arveig i els Amaradors. El document actualitza la 
normativa de protecció de l’Estany.

Les obres acabades de la plaça de les Rodes

SEGURETAT CIUTADANA
La nova moto de la Policia Local 
de Banyoles s’usarà, sobretot, 
per acompanyament d’actes 
i serveis de proximitat
És una nova moto per la Policia Local de Banyoles amb 
l’objectiu de renovar periòdicament els seus vehicles. Es 
tracta d’una moto que ha costat uns 7.500 euros inclosa 
l’equipació com a moto per a ús policial. Són vehicles que 
estan constantment en funcionament, ja que el servei de 
Policia Local està obert totes les hores de tots els dies de 
l’any. Per tant, suposa un desgast del parc de vehicles de 
la Policia Local per atendre les necessitats dels banyolins 
i banyolines. Amb l’alta d’aquesta moto es donarà de 
baixa una de les tres motos que usava la Policia. El parc 
de vehicles de la Policia Local està formada actualment 
per 3 motos, 4 vehicles de patrullatge, un vehicle sense 
equipació policial, i una furgoneta per a senyalització. 
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El conegut grup Lax’n’Busto 
explica a alumnes d’ESO el procés 
d’elaboració d’un treball musical
En el marc de la Guia de Recursos Educatius Municipal, 
coordinada pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de Ba-
nyoles i amb la participació de totes les àrees municipals, 
es porten a terme una sèrie d’activitats relacionades amb 
el món del teatre i els espectacles musicals. Al llarg de 
més de 16 anys, l’oferta inicial de teatre i música per a les 
escoles s’ha anat ampliant amb noves propostes, com ara 
la programació d’una obra de teatre en anglès, un teatre 
fòrum per a l’ESO en el marc dels Tallers de Convivència 
i l’activitat educativa i musical “Lax’n’rock a les aules”.

“Lax’n’rock a les aules” és una activitat que combina 
explicacions sobre el procés d’elaboració d’un treball 
musical, incidint en els valors de l’esforç, responsabilitat, 
constància i creativitat, amb exemples pràctics musicals, 
audiovisuals i cançons. 

EDUCACIÓ

Lax’n’rock a les aules repeteix per sisè any consecutiu a Banyoles

Amb la instal·lació del nou enllumenat públic del passatge Ventura 
s’ha acabat definitivament la seva urbanització

El carrer dels Valls serà el 
proper carrer del Barri Vell 
que millorarà l’Ajuntament 
La primera fase inclou el tram del carrer dels Valls, que va 
de la plaça dels Estudis fins al carrer de Sant Antoni, i el 
passatge contigu, popularment conegut pel carrer de les 
Vaques. La segona fase de la remodelació del carrer dels 
Valls anirà des del carrer de Sant Antoni fins a la placeta 
del carrer Navata. Més endavant, en una tercera fase, es 
reformarà el carrer de Sant Antoni i la plaça d’en Ges.
Les obres consistiran en la remodelació del carrer se-
guint la tipologia dels carrers de la zona de vianants del 
Barri Vell, amb paviment de travertí i sense voreres, a 
un sol nivell. Al mateix temps s’aprofitaran les obres per 
a soterrar tot el cablejat aeri i millorar tots els serveis 
d’aigua, clavegueram, i la consolidació del rec i la mina 
d’aigua que passa pel carrer. Una vegada acabades les 
obres la mobilitat de vehicles quedarà restringida excepte 
per als veïns. El pressupost  d’aquesta primera fase del 
tram de carrer dels Valls és d’uns 240.000 euros i no 
es cobraran contribucions especials.

L’Ajuntament urbanitza i asfalta 
el passatge Ventura, l’últim carrer 
sencer de terra de la ciutat
El passatge Ventura és un carrer d’uns 100 metres de 
llarg situat al barri de Guèmol, al sud-oest de la Banyoles, 
entre el carrer del Remei i el carrer d'Odette Amigó. Pel 
fet d’estar al costat de la zona que s’està urbanitzant 

(UP-7) encara era de terra i finalment ha deixat de ser-
ho. De fet, es tractava de l’últim carrer sencer sense 
urbanitzar ni asfaltar de la ciutat. Les obres consistien en 
la renovació del clavegueram, la construcció de voreres 
d’1,5 metres a cada costat, l’asfaltatge, la senyalització 
de trànsit i la instal·lació de mobiliari urbà. El pressupost 
de l’arranjament del carrer era de 85.000 euros i com a 
totes les obres des de fa més de 8 anys no s’han cobrat 
contribucions especials, és a dir que el cost s’ha cobert 
sense aportacions afegides del veïns. El diners els ha 
aportat íntegrament l’Ajuntament de Banyoles.
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Uns 7.000 alumnes als espectacles 
de teatre i música de la Guia de 
Recursos Educatius Municipal
A més del "Lax’n’rock a les aules" aquest 2016 s’ha dut 
a terme una nova edició de les activitats "Anem a veure 
teatre!" i “Anem a escoltar música!", que s’organitzen des 
de la Guia de Recursos Educatius Municipal. Aquesta 
activitat va ésser una iniciativa de les escoles de Banyoles 
i del Pla de l’Estany, en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Banyoles, que té la voluntat de fer arribar el món del teatre 
i de l’espectacle musical a tot l’alumnat. Enguany, l’oferta 
a secundària es complementava amb la programació de 
l’obra de teatre Ligeros de Equipaje, emmarcada en el 
projecte de Memòria Històrica.

Alumnes de Banyoles aprenen 
bons hàbits alimentaris
Despertar la curiositat alimentària en els infants i ense-
nyar-los a gaudir de l’alimentació amb tots els sentits, 
amb aquest objectiu, el restaurant Vora Estany, amb el 
suport del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyo-
les, ha impulsat una nova edició de l’activitat "Nens a la 
cuina!". La proposta forma part de l’oferta d’activitats de 
la Guia de Recursos Educatius Municipal, i va permetre 
que, durant els mesos de gener i febrer, un centenar 
d’alumnes d’escoles de Banyoles aprenguessin a portar 
una dieta sana i equilibrada. 

Robòtica Banyoles, un projecte 
que impulsa el servei d’Educació 
de l’Ajuntament i els centres 
educatius del municipi
El projecte neix el curs anterior en el marc de la Guia 
de Recursos Educatius Municipals i enguany implica 
secundària i també, com a novetat, primària. Robòtica 
Banyoles va néixer amb la voluntat de promoure l’àmbit 
de la robòtica i la tecnologia com una proposta més de 
recursos adreçats als centres educatius del municipi.

IMPULS, un nou projecte educatiu
El Servei d'Educació de l’Ajuntament de Banyoles ha 
posat en marxa, amb la col·laboració de l’àrea de Pro-
moció Econòmica del consistori banyolí i dels instituts 
de Banyoles, el projecte IMPULS. És un espai formatiu 
adreçat a joves de més de setze anys, que pretén posar 
en relleu els elements imprescindibles i més valuosos a 
l'hora de construir i emprendre el projecte de vida perso-
nal o professional. La constància, la il·lusió, la dedicació, 
l'assertivitat, la proacció o la cooperació són alguns dels 
elements que s'aniran tractant en aquest espai.

“El luxe de ser uns pares 
imperfectes” a càrrec de  Gregorio 
Luri a l’Eduquem en família
La llarga experiència de Gregorio Luri a gairebé tots els 
nivells educatius li ha permès construir una mirada crítica 
i optimista vers l’educació dels infants i joves i el paper 
que hi tenen els diferents agents educatius. Proposa als 
pares i mares educar amb més sentit comú i renunciar a 
ser uns pares perfectes, permetent equivocar-se i fugint 
de programar la infantesa dels fills i filles. Segons Luri 
“hi ha tres condicions imprescindibles per encarar els 
reptes de la paternitat amb alguna garantia d’èxit: la 
tranquil·litat, el seny i l’amor familiar”.

Alumnes de l'escola del Pla de l'Ametller a l'activitat "Nens a la cuina!"

Novament èxit d'assistència a l'Eduquem en família



butlletí municipal

B
A

N
Y

O
LE

S 
IN

FO
R

M
A

C
IÓ

 A
B

R
IL

 2
0

16

8

BENESTAR SOCIAL

S’acaba la primera fase del 
projecte de recuperació de la 
memòria històrica a Banyoles
El projecte “Memòria històrica i diàleg intergeneracional: 
el passat en comú” ha culminat la primera fase amb la 
participació de 200 alumnes dels centres de secundària 
de Banyoles. En aquesta primera fase es tractava que 
els alumnes coneguessin els efectes i la repercussió de 
la repressió franquista a nivell local. Amb aquesta idea 
s’han preparat sessions amb els historiadors locals Pere 
Bosch, Jordi Galofré i Miquel Rustullet. La segona fase del 
projecte són les entrevistes amb els seus avis o familiars 
que hagin viscut el període franquista.  

Aquest projecte és impulsat per l'Ajuntament de Banyo-
les amb la col·laboració dels quatres centres comarcals 
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 població. 

L’Ajuntament de Banyoles 
programa un espectacle de sarsuela 
per a persones de les residències 
de gent gran de la ciutat
L'Ajuntament organitza des d'aquest any activitats 
culturals per a les persones de les residències de gent 
gran de la ciutat. Està previst que pel 2016 es progra-
min dues propostes culturals orientades a aquestes 
persones. La primera va ser un espectacle de sarsuela 
catalana i espanyola titulat "D'aquí i d'allà" a càrrec de 
la Companyia Òpera Còmica de Barcelona. Al recital hi 
van assistir unes 200 persones de les vuit residències 
banyolines: l'Asil, la Bella Tardor, Can Carré, La Llar, el 
Mirador, el Sagrat Cor, la Solana i el Vellet. 

L’Obra Social “la Caixa”, la 
Diputació de Girona i el Consorci 
de l'Estany treballen per la 
millora dels hàbitats d’interès a 
l’entorn de l’Estany de Banyoles
El projecte Millora estructural de dos boscos de ponent 
de l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles s’ha 
centrat en la millora d’unes 5 hectàrees forestals: l’alzinar 
litoral amb roures de Can Morgat i la freixeneda de la 
font del Rector, són boscos ubicats dins de l’Espai d’In-
terès Natural, Xarxa Natura 2000 i Conveni RAMSAR 
de l’Estany de Banyoles.

Sis persones en risc d’exclusió del Centre Ocupacional i 
Especial de Treball (COIET) han dut a terme els treballs 
de millora en aquest espai protegit. Les actuacions han 
suposat una inversió per part de l’entitat financera de 
20.000 euros. Aquesta iniciativa s’emmarca dins del 
conveni de col·laboració establert entre la Diputació de 
Girona i l’Obra Social “la Caixa” per conservar i millorar 
els espais naturals de la demarcació de Girona, alhora 
es fomenta la inserció laboral de persones en risc d’ex-
clusió social.

L’Ajuntament millora la 
Caseta de Fusta
L’Ajuntament de Banyoles ha acabat una actuació de 
millora a la Caseta de Fusta per deixar-la a punt per a la 
pròxima temporada de bany. S’ha talat el vern, l’arbre que 

MEDI AMBIENT

destacava el centre del paratge, que estava molt assecat 
i en males condicions. El vern s’ha substituït per 11 arbres 
més, freixes i verns. Aquests arbres s’han plantat de tal 
manera que facin més ombra i alhora permetin prendre 
el sol. La zona coneguda com a la Caseta de Fusta és 
un dels tres espais de bany de la ciutat, i l’únic gratuït.
La millora de la vegetació de la zona de bany de la 
Caseta de Fusta s’ha completat amb la replantació de 
la gespa, s’ha afegit més terra per crear una superfície 
més esponjosa i s’ha fet un procés de manteniment del 
rec automàtic. També, s’ha readequat el petit espai de 
platgeta. 

Visita als boscos de Can Morgat del director de l'àrea de negoci de "la Caixa" 
al Pla de l’Estany, Jaume Morell; del vicepresident de la Diputació de Girona, 
alcalde de Banyoles i president del Consorci de l’Estany, Miquel Noguer; i de 
l'alcalde de Porqueres i vicepresident del Consorci de l’Estany, Francesc Castañer.
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L’Ajuntament contracta 32 
persones en el marc de projectes 
de polítiques actives d’ocupació 
concedits per Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC)
Aquests projectes atorgats a l’Ajuntament de Banyoles 
deriven de la sol·licitud de diferents subvencions al SOC 
amb la implicació també del Consell Comarcal del Pla 
de l’Estany i en les que també hi han intervingut l’àrea 
de Benestar social del Consell Comarcal, els instituts 
d’ensenyament secundari, les entitats socials del territori 
i el teixit empresarial. Aquests projectes sol·licitats i 
atorgats es diferencien en dos àmbits: ocupació, formació 
i intermediació, i per altra banda, el desenvolupament 
econòmic territorial. Tots amb l’objectiu comú del foment 
de l’ocupació i contractació, el foment de l’emprenedoria 
i la inserció laboral.

En total són 6 projectes i han suposat la contractació 
de 32 persones, en tots els casos havien d’estar inscri-

OCUPACIÓ

tes com a demandants d’ocupació del SOC. El total de 
l’import concedit per a implementar aquestes accions 
és de 628.182,35 euros. 

Informació del finançament 
i productes bancaris per als 
emprenedors al Banyoles 
Espai Empresa
Des d’aquest servei de l’Ajuntament de Banyoles s’ha 
detectat la necessitat de poder donar informació a 
les persones emprenedores que s’hi adrecen amb 
una idea de negoci i amb necessitats de finançament. 
Per aquest motiu, l’Ajuntament ha editat un material 
amb la informació d’aquests productes financers que 
ofereixen diferents entitats bancàries de Banyoles. 
En el darrer any, dels 39 negocis posats en marxa 
assessorats pel servei Banyoles Espai Empresa, 17 han 
necessitat algun tipus de producte financer. 

BARRIS

Un 34% dels usuaris del 
Dispositiu d’inserció sociolaboral, 
a Banyoles, han trobat feina
Les persones participants al Dispositiu d’inserció socio-
laboral (DIE) han realitzat un itinerari d’orientació laboral 
en el qual s’ha treballat per millorar les seves oportunitats 
de trobar feina, assessorant i formant a cadascun d’ells 
segons les seves necessitats i característiques personals. 
Enguany el DIE ha atès a 302 usuaris, dels quals un 34% 
han trobat feina o han treballat en algun moment d’aquest 
2015. Alguns dels usuaris, a més, han participat aquest 
any en 6 cursos prelaborals, 3 dels quals del mateix sec-
tor i, per tant, complementaris: caixer/a – reposador/a, 
activitats auxiliars de magatzem i carretó elevador, a més 
dels cursos de soldadura, operacions bàsiques de cuina i 
neteja hotelera. Aquesta acció ha estat subvencionada pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte 
Treball als barris i cofinançada pel Fons Social Europeu.

L’Ajuntament de Banyoles 
lliura els deu diplomes de 
la Casa d’oficis del 2015
L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el regidor del 
Programa de Barris, Jordi Congost, van lliurar els diplo-
mes a les 10 de persones que han acabat la Casa d’oficis 

en manteniment integral d’edificis, habitatges i el seu 
entorn. Es tracta de mig any de classes i la resta de l’any 
de pràctiques, durant les quals han millorat voreres de 
Banyoles, i han arranjat d’equipaments municipals. Aques-
ta acció ha estat subvencionada pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris i 
cofinançada pel Fons Social Europeu. 

El lliurament del diplomes dels cursos prelaborals del Dispositiu 
d’inserció sociolaboral, amb la presència del regidor Jordi Congost
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HISENDA

L’Ajuntament de Banyoles tanca 
l’exercici del 2015 amb superàvit 
La liquidació del pressupost de l’exercici 2015 de l’Ajunta-
ment s’ha tancat amb un romanent de tresoreria positiu, 
és a dir un superàvit, de 1.201.784,14 euros. D’aquesta 
quantitat 201.413 euros aniran a finançar inversions fi-
nancerament sostenibles. Cal destacar que el consistori 
banyolí ha aconseguit arribar a una ràtio d’endeutament 
del 49,26%, la més baixa dels últims 25 anys i molt per 
sota del límit legal del 75%. Una altra dada important 
és que l’Ajuntament paga als proveïdors dins del termini 
de 30 dies.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el regidor d'Hisenda, Pau Comas, 
explicant la liquidació del pressupost del 2015 als mitjans de comunicació

COMUNICACIÓ

L’Ajuntament de Banyoles posa 
en funcionament el portal de la 
transparència i govern obert
L’Ajuntament ha posat en funcionament el portal de 
la transparència i el bon govern al web municipal, en 
compliment de la llei de la transparència. S’hi accedeix 
des del banyoles.cat clicant l’enllaç de transparència que 

apareix destacat a la pàgina principal. El portal és facilitat 
pel Consorci Administració Oberta de Catalunya i cada 
Ajuntament ha d’omplir la informació. Està dividit en 5 
parts: informació institucional i organitzativa, gestió eco-
nòmica, acció de govern i normativa, catàleg de serveis, 
i tràmits i contractes, convenis i subvencions. A dins de 
cada apartat hi ha múltiples ítems amb molta informació. 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament convoca els 
5 consells de barri 
Durant aquest abril i maig 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 seran el 18 d’abril (Canaleta), el 21 d’abril 
(Mas Palau), el 28 d’abril (la Farga), el 2 de maig (Sant 
Pere), i el 9 de maig (les Rodes).

El servei d’assessorament 
sobre deutes hipotecaris es 
farà a l’Oficina d’habitatge 
Aquest servei gratuït ja es tramitava fins ara a Girona, 
però ara es farà a l’Oficina local i comarcal d’habitatge 

HABITATGE

de Banyoles i Pla de l’Estany, situada a l’Ajuntament 
de Banyoles. Després d’un conveni amb l'Agencia de 
l'Habitatge de Catalunya, l’Oficina d’habitatge farà un 
seguiment de tot el procés. Atendrà de manera integral 
i amb proximitat aquests casos d’assessorament sobre 
deutes hipotecaris.
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D'esquerra a dreta: la cap d’informatius de Ràdio Banyoles, Anna Noguer; la regidora de Comunicació, 
Clàudia Massó; i el coordinador de Ràdio Banyoles, Esteve Codony.

Pàgina principal del portal de la transparència de l'Ajuntament de Banyoles

Un estudi sobre transparència de 
Xut Consulting situa Banyoles en 
24è lloc d’un total de 86 municipis 
catalans de més de 20.000 
habitants i capitals de comarca
És un estudi titulat “Ajuntaments de vidre” de la firma 
Xut Consulting, elaborat per Oriol Rua i Francesc Ponsa. 
Banyoles ha rebut una nota de 8 sobre 15 i ha quedat 
situada a la part mitjana alta pel que fa a municipis que 
apliquen criteris de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern en l’àmbit local. Banyoles té la segona 
millor nota de les comarques gironines i la 11a millor nota 
de les capitals de comarca de Catalunya.

Ràdio Banyoles celebra el seu 
25è aniversari oferint Rutes 
radiofòniques per la història de 
Banyoles i del Pla de l’Estany
Ràdio Banyoles, emissora municipal del Pla de l’Estany, 
va celebrar el dia 11 de març el seu 25è aniversari. Per 
commemorar l’efemèride, l’emissora va organitzar tres 
rutes radiofòniques que van permetre una revisió històrica 
dels darrers 25 anys a la ciutat i a la comarca. Els parti-
cipants havien de portar obligatòriament una emissora 
de ràdio per a poder-les seguir. Cada itinerari es va fer 
en un mitjà de transport diferent: la barca La Tirona, el 
Tren Pinxo i a peu pel Barri Vell. Hi van participar unes 
300 persones.
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GRUPS MUNICIPALS

Aturem els desnonaments

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

El turisme esportiu és positiu per Banyoles
Des de Convergència i Unió (CiU) valorem molt positivament 
que durant l’any passat, el 2015, Banyoles hagi rebut un 18,4% 
més de turistes esportius, assolint una xifra total de 49.130 
persones. Tot plegat combinant proves de competició, fins i 
tot internacionals, amb proves d’esport popular.
Creiem que Banyoles ja és un referent català i internacional 
en esports com ara el rem, el piragüisme, la natació o el tri-
atló. Cal destacar que després de molta dedicació, Banyoles 
acull durant l’any esportistes que entrenen a la ciutat vinguts 

d’estats tan llunyans com ara Rússia, Nova Zelanda o Xile. 
Mitjançant l’esport donem a conèixer la ciutat i l’Estany, però 
a més, des de CiU valorem positivament l'activitat comercial 
i econòmica que genera el turisme i més concretament el 
turisme esportiu.
Des de CiU ens agrada el models de turisme familiar i turis-
me esportiu dels últims anys a la ciutat. Creiem que suposa 
un valor afegit a Banyoles i que representa apostar per un 
turisme respectuós i de qualitat.

Condicionats per l’estat Espanyol

En el darrer ple municipal vam constatar, un any més, que 
el govern de l’estat Espanyol no creu en l’autonomia mu-
nicipal. Fixant-nos en la liquidació del pressupost 2015, es 
veu clarament com la famosa “regla de la despesa” lliga de 
peus i mans la política municipal, i condiciona totalment la 
inversió a la ciutat. La nova biblioteca, el gran centre cívic, la 

reforma de la vialitat i altres temes importants per al futur 
de Banyoles ja no només depenen de la voluntat política del 
govern municipal i de la pressió persistent que exercim des 
de l’oposició, sinó que s’han de finançar fent equilibris per 
acontentar un Estat que durant anys ha incomplert el que 
ara reclama als ajuntaments. Un prova més que ens cal un 
país nou, i com més ràpid millor.

Banyoles, ciutat esportiva i molt més!
Amb aquest eslògan es promociona turísticament la ciutat 
aquest any 2016. El nostre grup municipal ha manifestat en 
reiterades ocasions que la ciutat no és només esport sinó 
moltes altres coses, i tot hi que l'eslògan ho diu, el vídeo 
promocional no ho mostra. Però cal fer una reflexió molt 
més profunda respecte el turisme: quina ciutat turística 
volem? Quines infraestructures per fer-ho possible tenim? 

Com podem millorar la qualitat i la quantitat de turisme? En 
definitiva: quin turisme volem quan Banyoles "sigui gran"? 
Aquest és un debat pendent de  ciutat, i que és, i haurà de 
ser, transversal: polític, econòmic, social, ambiental... Fa 
falta aquest debat per arribar a un gran acord i treballar 
conjuntament per esdevenir la Banyoles turística que tots 
i totes volem i pactem, però, quan el farem aquest debat? 

Pàrquing, gratuït?
L'ajuntament ha considerat, després de la insistència de veïns 
i forces polítiques que cal ampliar el nombre de places de 
pàrquing del barri de la Farga.
Tot i tenir la temptació de voler cobrar per aparcar-hi, encara 
no sabem per quina providència atzarosa, ha decidit que fos 
gratuït. Fins aquí, tot correcte, com deia la cançó, "nada que 
objetar". Però com que a la CUP som curosos de mena, ens hem 
interessat per qui és el propietari del terreny, ja que escamats 
per l'experiència, ens ha cridat l'atenció que es parlés d'un 
lloguer, i un IBI.
Total que al final el pàrquing, es fa en uns terrenys que lloguem, 
entre tots, perquè aquí les decisions les prenen uns quants però 
la factura ens la passen a tots. El lloguer surt per 4000 euros 

anuals, al que cal afegir el cost d'asfaltar l'espai, que si fos 
en terreny municipal seria una inversió però això serà un 
benefici, a la llarg pel propietari, que no és altra.....tatxan 
tatxan, redoble de tambors.... Criteria CaixaHolding, un 
hòlding d'empreses que pertany al 100% a la Caixa. A 
qui li donarem 4000 euros, perquè els pugui dedicar a les 
inversions industrials que coordina, d'empreses com Gas 
Natural, Port Aventura, Abertis o Aigües de Barcelona.
Criteria tenia aquest solar "parat", ja que havia desistit 
de fer-hi pisos com era el seu objectiu inicial, i ara els 
banyolins i banyolines li donarem 4000 euros cada any 
perquè ens hi deixi aparcar, això sí asfaltar-ho no pateixin 
senyors de la Caixa, que d'això ja ens n'ocupem nosaltres.
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La campanya comunicativa del Carnestoles va incloure nous productes imagi-
naris banyolins: el llot de l’Estany, l’aigua de la Font Pudosa embotellada i les 
Ramonas de l’Estany en conserva

FESTES

Banyoles viu amb disbauxa el 
seu Carnestoltes, enguany amb 
novetats i promocionat per 
imaginaris productes locals
La programació del Carnestoltes de Banyoles, organitzat 
per l’àrea de Festes de l’Ajuntament de Banyoles, va 
seguir la línia d’altres edicions, amb algunes impor-
tants novetats. Hi havia la rua de versots i la "Fes-te 
cutre" al recinte de Barraques, a càrrec del Comitè de 
Banyolinades, i amb el suport de l’àrea de Joventut 
de l’Ajuntament. Cal destacar les dues cercaviles pels 
carrers de Banyoles, la infantil i la d'adults, i el final de 
festa al recinte de Barraques. Una de les novetats va 
ser la nova Festa <18 anys, pensat perquè els joves de 
menys de 18 anys tinguin un espai propi al carnestoltes 
banyolí, i l’envelat de la plaça de les Rodes aquesta 
vegada amb el grup de versions Allioli.

MOBILITAT

L'Ajuntament de Banyoles 
inicia la prova pilot de la nova 
zona vermella d'estacionament 
gratuït a la plaça de les Rodes
A la plaça de les Rodes, just al costat de l’entrada de 
l’aparcament subterrani, i al carrer Vallespirans, entre el 
carrer Progrés i el carrer mossèn Jacint Verdaguer, s’han 
habilitat 5 places d’aparcament de zona vermella. Serà 
la primera de Banyoles i és per estacionar-hi un màxim 
de 10 minuts sense pagament. L’objectiu és facilitar la 
mobilitat i la rotació de vehicles que accedeixin a aquesta 
zona comercial.

L'horari serà el mateix de la zona blava, de 9 a 1 del matí 
i de 5 a 2/4 de 9 de la tarda.

Els regidors Lluís Costabella i Albert Tubert a la prova pilot de la nova zona 
vermella de la plaça de les Rodes
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CULTURA

El Museu Darder de Banyoles 
celebra aquest 2016 el seu 
centenari amb la novetat de 
la reobertura de l’equipament 
entre setmana
L’efemèride se celebrarà a l’octubre, coincidint amb les 
festes de Sant Martirià, que és quan es va inaugurar, 
l’any 1916. La novetat més important que l’Ajuntament 
de Banyoles ha impulsat és la reobertura entre setmana 
d’aquest espai tant emblemàtic. Això permetrà recuperar 
visitants entre setmana, tant individuals com col·lectius, 
i poder disposar de més cobertura a l’hora de programar 
les seves activitats. Els nous horaris dels Museu Darder 
són de dimarts a dissabte de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i de 4 a 
2/4 de 7, i el diumenge de 2/4 d’11 a les 2. L’horari d’estiu 
allarga una hora més a la tarda.

Durant l’any està previst celebrar vàries activitats que 
complementin el centenari del Museu Darder com ara 
l’elaboració d’un gegantó de Francesc Darder o els Col-
loquis de Tardor sobre el Museu. Una altra novetat és que 
s’ha encarregat un avantprojecte de la nova Museografia 
del Museu Darder.

Noms destacats a la 
programació estable d’arts 
escèniques de Banyoles pel 
primer semestre de 2016
Gairebé 50 funcions i 30 espectacles de programació 
estable conformen la proposta pel primer semestre de 
2016. Dins l’apartat teatral, s’ha gaudit de la companyia 

banyolina mésMèdia Cultural, Marabunta, Chefs, Animals 
de companyia, i la companyia banyolina Cor de Teatre ha 
representat L’Altra cara. Pel que fa a les propostes mu-
sicals, l’Auditori de l’Ateneu ha acollit la Barcelona Jazz 
Orquestra, Luar Na Lubre, el cantautor Ismael Serrano, o 
el Cor Geriona. 

Ivette Nadal, Ferran Palau, 
Alba Guerrero, Headbirds i 
Hydra, noms destacats de la 
programació de l’Ateneu Bar 

Música electrònica, poetry slam, jazz, flamenc o pop. 
La programació de música en directe de gener a juny de 
l’Ateneu Bar recull un ampli espectre d’estils musicals. 
En total són 22 activitats culturals les programades 
entre gener i juny de 2016 a l’Ateneu Bar, en una nova 
i completa programació en la qual s’hi conjuminen la 
música en directe, els documentals, la música punxada, 
la màgia i fins i tot una marató participativa de piano.

Nou espectacle dels banyolins Cor de Teatre

Ismael Serrano va actuar a l'Auditori de l'Ateneu el 5 de març 
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Marc Serra estrena el nou piano de 
concert de l’Auditori de l’Ateneu
L’Auditori de l’Ateneu de Banyoles s’ha dotat d’un nou 
piano de concert, un Kawai GX7, i l’encarregat d’inaugu-
rar-lo va ser el jove intèrpret Marc Serra. Serra és nascut 
a Porqueres l’any 1991 i actualment estudia a Basilea 
(Suïssa), on perfecciona la tècnica amb el reputat mestre 
Claudio Martínez Mehner. 

Programa d’activitats dels 
Museus de Banyoles del 
primer semestre del 2016
El Museu Arqueològic acollirà exposicions temporals com 
ara “La vida a Sant Esteve de Banyoles fa 300 anys” del 19 
de març al 8 de maig, i “Jocs i joguines de l’antiguitat” del 
14 de maig al 11 de setembre. Pel que fa al Museu Darder 
es podrà veure, entre d’altres, les exposicions temporals 
“Durmiendo con lobos” del 16 d’abril al 5 de juny, i “XV 
concurs de fotografi a de la natura. Els insectes: animals 
amb sis potes” del 18 de juny al 4 de setembre. 

Novetats en els cursos 
formatius de l’Ateneu 
Estimulació musical per a nadons de sis mesos a dos anys 
i commemoració de l’any Shakespeare, aquestes són les 
principals novetats que destaquen de la programació de 
cursos formatius de l’Ateneu – Centre Municipal d’Estudis 
Musicals de Banyoles de gener a juliol de 2016. 

Èxit d’usuaris dels Museus 
de Banyoles el 2015
Les exposicions permanents dels dos Museus de Ba-
nyoles van rebre 8.136 visitants, entre el Museu Darder 
(4.047) i el Museu Arqueològic (4.089). Les 12 expo-
sicions temporals dels dos museus van acollir a 8.820 
persones més. Si a aquestes dades li sumem els usuaris 
d’activitats pròpies, d’activitats no pròpies i d’usuaris 

del centre de documentació, els usuaris totals dels dos 
Museus el 2015 són 43.615.  

“La premsa a Banyoles” de 
Jordi Galofré, nou llibre dels 
Quaderns de Banyoles 
A Banyoles, la història de la premsa comença l’any 1886, 
amb la publicació d’un periòdic en castellà, “El Bañolen-
se”, que ben aviat serà seguit per un altre en català, “La 
Baylarina” (1890). A partir d’aquestes dues publicacions 
i fi ns l’any 1984, que és quan “El Bagant” va deixar de 
publicar-se, van aparèixer a Banyoles i altres localitats 
de la comarca unes 80 publicacions periòdiques. Aquest 
llibre en fa un estudi aprofundit, que es clou amb un in-
ventari de les més de 160 publicacions que han aparegut 
des de fi nal del segle XX fi ns a l’actualitat.

Cursos de cuina i informàtica, entre 
d’altres al Centre Cívic Banyoles
El Centre Cívic Banyoles, situat al carrer Barcelona, ha 
continuat amb la programació dels seus cursos. S’hi 
podien fer una trentena de cursos variats com ara de “La 
cuina de la carbassa”, “Tauletes i mòbils + 55”, “Ioga”, 
“Italià”, “Costura creativa” o “L’art del paper”.

El pianista Marc Serra tocant el nou piano de l’Auditori de l’Ateneu. Foto: Irene Serrat

17

Jordi Galofré
La premsa a Banyoles

Portada del llibre “La premsa a Banyoles”, editat per l’Ajuntament 
de Banyoles i la Diputació de Girona
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

8 noves propostes d’activitats de 
turisme de Banyoles per al 2016 
Aquestes activitats adreçades als turistes que visiten 
Banyoles estan organitzades pel consistori banyolí i 
acaben al desembre. S’ofereixen propostes classificades 
en el marc d’activitats de descoberta, activitats familiars, 
visites teatralitzades o activitats esportives. En total 110 
activitats programades, amb 60 activitats diferents. 
Enguany cal destacar que l’Ajuntament de Banyoles 
organitza activitats noves, com ara anem al Museu 
amb el senyor Darder o fes créixer el petit artista. Des 
de la iniciació de les activitats turístiques l’any 2007 i 
fins avui hi ha hagut un increment de més del 240% de 
programació d’activitats. Per altra banda, l’Ajuntament ha 
tornat a editar un fulletó on hi consten els restaurants que 

estan donats d’alta al registre d’activitats dels consistori.

El servei d’emprenedoria de 
l’Ajuntament de Banyoles ha ajudat 
a la creació de 233 empreses
El servei d’emprenedoria Banyoles Espai Empresa, de 
l’Ajuntament de Banyoles, es va crear el 2009 per acom-
panyar els emprenedors que volen iniciar un negoci. En 
aquests anys ha atès 902 usuaris, ha ajudat a la creació 

de 233 empreses a Banyoles i el Pla de l’Estany, i ha creat 
285 llocs de treball, incloent els emprenedors. Un 85% 
del total d’empreses que s’han acompanyat continuen 
obertes. Es tracta sobretot d’empreses de serveis d’aten-
ció a les persones, comerç i hostaleria.

Torna un any més el Firestoc
Com cada any en el període de rebaixes d’hivern, al pavelló 
de la Draga s’hi podia trobar tot tipus de productes al 
millor preu oferts per comerciants de Banyoles i de les 
comarques gironines. Els articles principals eren els de 
la moda de vestir però també s’hi podia trobar calçat, 
complements, llar, alimentació i esport.... A més, els 
visitants disposaven d’entrada i aparcament gratuïts.

Promocionen Banyoles i el 
Pla de l’Estany a la Fira del 
mercat del ram de Vic
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany i l’Ajuntament de 
Banyoles van participar-hi conjuntament els dies 18, 19 
i 20 de març, sota el paraigües del Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona. És un aparador perfecte per donar-
se a conèixer al públic català, ja que es tracta d’una fira 
molt consolidada. Cal tenir en compte que el públic 
català representa un 60% dels visitants de Banyoles.

El fons de Francesca Bartrina, 
especialitzat en literatura 
i dona, s’incorpora a la 
Biblioteca de Banyoles
És un fons a partir dels donatius de les universitats, 
adquisicions de la Biblioteca i documents ja disponibles 
prèviament. Compta amb obres d’assaig i també inclou 
llibres d’autores que havia estudiat Bartrina, com ara 
Caterina Albert, Maria Mercè Marçal o Montserrat Roig, 
entre d’altres. Un dels objectius és retre un homenatge 
a la trajectòria de Francesca Bartrina i Martí (1968-
2014), filòloga, professora de la Universitat de Vic, i 
col·laboradora de la Biblioteca de Banyoles.
 

Josep-Ramon Olivé omplirà 
Banyoles de lírica com a artista 
resident de l’Ateneu – CMEM 2016
El baríton Josep-Ramon Olivé serà l’artista resident de 
l’Ateneu. Olivé és un intèrpret versàtil, destaca com a 
cantant d’òpera barroca i romàntica, però també d’oratori, 
Lied alemany, chanson francesa o cançó clàssica catalana. 
Tres concerts a l’Auditori de l’Ateneu amb repertoris i 
formacions diferents són l’eix d’una residència que també 
tindrà una vessant pedagògica i literària. 

Avancen 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’antiga sala d’Història, en una superfícies 
d’uns 200 metres quadrats situada a la planta baixa de la 
Pia Almoina. Amb aquestes obres el Museu compta amb 
uns espais educatius per a escoles i grups per fer tallers 
i disposa d’una consergeria provisional. Abertis Auto-
pistas ha aportat a l’Ajuntament de Banyoles 141.571,51 
euros amb càrrec a l’1% Cultural per finançar aquesta 
fase. Aquesta àrea reformada permetrà enllaçar amb 
les obres actuals. Ara mateix s’està construint l’entrada 
principal, que serà pel carrer Pia Almoina, i els nous lava-
bos. Properament començarà una nova fase a l’edifici de 
Can Paulí, amb el finançament d’Incasòl, que permetrà la 
remodelació de la zona on hi ha les exposicions temporals 
i el primer pis, així com les escales d’accés.

L’artista resident de l'Ateneu 2016, Josep-Ramon Olivé, a la plaça 
Major acompanyat del regidor de Cultura de Banyoles, Jordi 
Bosch, i del director general de l'Ateneu, Miquel Cuenca.
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D’esquerra a dreta: Joan Frigola, president de l’Associació Banyoles, Comerç i Turisme; Joana Vilà, regidora de Comerç, Consum, Turisme, Fires i 
Promoció econòmica de Banyoles; i Miquel Duran, representant de l’Associació Banyoles, Comerç i Turisme, presentant la targeta comerç

La targeta regal de l’Associació 
Banyoles comerç i turisme 
et regala un 10%
Aquesta nova targeta regal es pot comprar de 20 euros 
o de 50 euros, i en els dos casos inclou un regal del 10%. 
Així doncs, la targeta de 50 euros es lliura carregada amb 
55 euros i la de 20 amb 22 euros. És una targeta que no 
caduca i es pot gastar quan es vulgui. La targeta es pot 
gastar als aproximadament 50 comerços de l’Associació 
Banyoles comerç i turisme que hi participen, la majoria de 
moda i restauració. Les targetes no serviran per articles 

d’oferta o rebaixats. 

La Fira de la Ramona 
torna a Banyoles
L'Associació Sabors Catalans és qui organitza la Fira 
de la Ramona a l'Estany de Banyoles. La fira obre a les 
10 del matí i tanca a les 8 del vespre durant diferents 
diumenges i festius fins al mes d’octubre. Creadors i 
artesans de diferents disciplines i camps exposen les 
seves obres i productes entre l'Oficina de turisme de 
Banyoles i el camp de futbol Miquel Coromina.

Entrenaments dirigits a càrrec 
d’esportistes d’alt rendiment 
i més de 50 proves esportives 
a Banyoles durant el 2016  
Enguany s’han previst entrenaments dirigits de la mà 
del gran campió d’ironmans, Marcel Zamora, el campió 
del món de quadriatló, Albert Corominas, i la campiona 
d’Espanya d’atletisme en la modalitat dels 800 metres 
llisos, Esther Guerrero. Per altra banda, el calendari es-
portiu, editat des del 2006, és una eina perquè el sector 
turístic es pugui programar i, alhora, per fer-ne difusió 
als esportistes. A més, Banyoles ha estrenat un espot 
promocional protagonitzat per al triatleta banyolí i gran 

El periodista de Le Petit Futé, Martin Fouquet, visitant la Pia Almoina, 
que acull el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles

campió d’ironmans, Marcel Zamora. El podeu veure al 
Canal Banyoles, del Youtube.

Banyoles i el Pla de l’Estany es promo-
cionen turísticament a nivell interna-
cional amb la visita d’un redactor de 
la guia turística francesa Le Petit Futé
A través del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de 
Girona, l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany van organitzar durant dos dies una 
visita a un redactor de la guia turística francesa Le Petit 
Futé (www.petitfute.com). Es tracta del primer grup 
editorial en llengua francesa a nivell mundial, amb 40 
anys d’experiència, i abasta als principals països de 
parla francesa com ara França, Suïssa, Bèlgica, Canadà, 
Luxemburg... El turisme de parla francesa que visita la 
ciutat i la comarca representa el 8% de visitants.
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ESPORTS

Banyoles, Vila Europea de 
l’Esport 2015, ha crescut un 
18% en turisme esportiu
Banyoles ha rebut un 18,4% més de turisme esportiu el 
2015, un any que ha estat Vila Europea de l’Esport 2015, 
reconeixement atorgat per l’Associació de les Capitals 
Europees de l’Esport (ACES). Aquest percentatge de 
creixement significa haver allotjat 7.641 visitants més 
aquest any, en relació al 2014, aconseguint una xifra 
total de 49.130 visitants a final d’any. 

Durant el 2015, set federacions internacionals han 
entrenat a Banyoles, una d’elles, la Federació Russa de 
Rem, per primera vegada. A més, d’aquesta, dues altres 
federacions provinents de Rússia entrenen habitualment 
a Banyoles, la de triatló i piragüisme. També s’han des-
plaçat fins la capital del Pla de l’Estany les federacions 
de triatló de Nova Zelanda i Àustria, la de rem adaptat 
d’Anglaterra i la de rem de Xile.

El FC Barcelona Lassa d’handbol 
s’enfronta en un partit amistós 
a Banyoles a l’equip romanès 
del Hanbal Club Odorheiu
Va ser el 19 de gener al pavelló de la Draga amb l’entra-
da gratuïta. El Hanbal Club Odorheiu és un dels equips 
més forts de la primera divisió romanesa d’handbol i va 
jugar contra el FC Barcelona Lassa, que tenia molts dels 
seus jugadors al Campionat d’Europa. Al final del partit 
victòria dels blaugranes per 32 a 31.

L’equip francès FDJ guanya la 
primera etapa de la prova ciclista 

la Mediterrània, una contrarellotge 
per equips al voltant de l’Estany
L'Estany va ser l'escenari de la primera de les quatre 
etapes de la Mediterrània (La Méditerranéenne), una 
nova cursa ciclista de categoria UCI 2.1 que és el nou 
format en el calendari de l’antiga Tour de la Mediterrà-
nia. Aquest cop incloïa aquesta prova a Banyoles, dues 
a l’Estat francès i acabava a Itàlia. Hi van participar tres 
equips del World Tour, la primera divisió del ciclisme 
internacional, els francesos AG2R La Mondiale i FDJ, i 
Astana del Kazakhstan. El guanyador de la contrarellotge 
va ser FDJ amb 6 minuts exactes. La prova va tenir el 
seguiment per part de mitjans de comunicació com ara 
el conegut diari esportiu francès L’Équipe i una de les 
televisions amb més audiències de l’Estat francès, TF1.

Banyoles acollirà el Campionat 
d’Europa de triatló per clubs
Banyoles serà seu d’aquesta prova en un novedós format 
el dia 3 i 4 de setembre del 2016, coincidint en dates amb 
la celebració del Campionat d’Espanya de triatló que es 
disputarà també a Banyoles aquell cap de setmana. Es 
tracta d’una prova promoguda per la Federació europea 
de triatló i hi competiran els millors clubs del continent 
europeu per guanyar un títol que es desenvoluparà en 
la modalitat de relleus mixtes. 

La Càtedra d'Esport i Educació 
Física - Centre d'Estudis Olímpics 
de la Universitat de Girona 
(CEEF-CEO UdG) al V Congrés 
de Centres d'Estudis Olímpics
Es tracta del primer Congrés al qual assisteix la CEEF-

Joves emprenedors expliquen 
com han aconseguit fer de la 
seva passió la seva professió
El Servei de Creació d’empreses de l’Ajuntament de 
Banyoles, l’àrea de Joventut del Consell Comarcal i 
del mateix consistori banyolí van organitzar la II Taula 
d’experiències emprenedores de Banyoles i del Pla de 
l’Estany titulada “Fes de la teva passió la teva professió!”. 
Enguany els emprenedors i emprenedores, que van ex-
plicar les seves experiències empresarials, van ser Tea 
Infusions, Sixtemia, Katering’s i H B & C. Les empreses 
participants són de diferents sectors empresarials tan 
diversos com ara el sector de l’alimentació, innovació 

JOVENTUT

tecnològica, disseny de pàgines web i d’aplicatius mò-
bils, i organització d’esdeveniments. Els emprenedors i 
emprenedores van explicar la seva experiència des del 
inici de la seva idea de negoci passant per la posada en 
marxa de l’activitat.

L’Oficina jove del Pla de 
l’Estany- Cal Drac programa 
activitats per als joves
Durant les últimes setmanes s’han organitzat activitats 
variades com ara un curs de monitor de lleure, cinema, 
xerrades, un tastes d’acrobàcies, entre d’altres propostes.
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Pau Castellvell s’imposa a la 22a Mitja Marató del Pla de l’Estany

La multitud d'espectadors congregats al parc de la Draga van 
vibrar amb el millor mountain bike. Foto: Francesc Lladó

D’esquerra a dreta: Nan Oliveras, triatleta profesional, tercer del món de triatló 
sub23; Jordi Congost, regidor d’Esports de Banyoles; i Gabriel Campistol, de 
l’empresa Tribiketrainer.

CEO UdG, que té la seu a Banyoles. El V Congrés celebrat 
a Granada el passat 5 i 6 de febrer del 2016 va reunir 
els Centres d'Estudis Olímpics de l'Acadèmia Olímpica 
Espanyola (AOE) del Comité Olímpic Espanyol (COE) i 
es va plasmar en dues jornades amb diferents conferèn-
cies, presentacions de les activitats dels CEO i taules de 
treball per millorar la coordinació i enriquir l'intercanvi 
de projectes i experiències. 

22a Mitja marató del Pla de l’Estany 
i 9a Volta popular a l’Estany 
Uns 100 voluntaris van fer possible el 6 el març la 22a 
Mitja marató del Pla de l’Estany i 9a Volta popular a 
l’Estany. La Mitja marató va sortir del Club Natació Ba-
nyoles, i després d’una volta a l’Estany, va seguir cap al 
centre de Banyoles, Mata, Camós i va tornar a l’Estany. 
Hi van participar uns 400 corredors. Pau Castellvell va 
arribar primer per davant de Jordi Rabionet. En noies es 
va imposar Vilja Larme, del Club Triatló Andorra. Unes 
200 persones es van apuntar a la Volta popular a l’Estany.

Victor Koretzky i Githa Michiels 
guanyen una espectacular 
Copa Catalana Internacional 
Biking Point de Banyoles
Un total de 620 bikers van participar en la CCI Biking 
Point Banyoles. La majoria dels ciclistes que lluitaran per 
les medalles als Jocs olímpics de Rio de Janeiro es van 
disputar la victòria sobre un circuit de 7 kilòmetres sec 
i polsegós. Noms destacadíssims com Hugo Drechou, 
José Antonio Hermida i Julien Absalon van ser, per aquest 
ordre, segon, tercer i quart. 

Nou i innovador Campus de 
triatló infantil a Banyoles per 
acostar aquest esport, cada dia 
més popular, als més petits
Banyoles és coneguda per acollir proves destacades 
de triatló. Tanmateix, les competicions d’alt nivell, es 
combinen amb proves populars i amb formació. I és en 
aquest apartat que neix el nou Campus Tri Camp infantil 
apadrinat pel conegut triatleta olotí Nan Oliveras. L’ac-
tivitat era organitzada per l’empresa Tribiketrainer, amb 
la col·laboració, d’entre d’altres, del consistori banyolí. 

Els partits internacionals de futbol 
base previs del MIC a Banyoles
El Mediterranean International Cup (MIC) 2016 va ser 
el 21 de març a l’estadi municipal Miquel Coromina i 
Moretó. Hi van participar els equips de futbol base de 
Nsambya (Uganda), l’Aspire Football Dreams (Senegal), 
el CE Banyoles, l’Adelaide United (Austràlia), l’Atlètic Club 
Banyoles i el Pilipinas Dragons FC (Filipines).
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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 58 25 76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'equip basc Euskadi Basque Country- Murias a la sortida de la prova 
ciclista la Mediterrània, al passeig mossèn Lluís Constans


