Núm. 32

BANYOLES INFORMACIÓ

Desembre del 2017

Bon Nadal
Banyoles, ciutat activa
Acabem un any de molta activitat. Som una ciutat activa i viva, i ho som també gràcies a
les entitats, com s’ha demostrat amb el nou enfocament de la Festa Major, on les entitats
han demostrat una vegada més la seva implicació en la vida cultural i festiva. Entre tots
aconseguim una Banyoles que batega amb força i que reforça la seva identitat.
Banyoles ha estat escenari, durant aquest any que acabem, de molta activitat cultural
i festiva, de proves esportives populars i professionals, de propostes a l’Espai jove Cal
Drac, d’activitats educatives a les escoles, i de fires que han portat milers de persones
a conèixer la nostre ciutat.
Som un govern municipal proper i amb vocació d’incidència en tots els àmbits. Així
doncs, hem implementat polítiques d’habitatge, polítiques de suport a les persones més
desafavorides, estem acabant el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), s’han
asfaltat trams carrers, arreglat voreres, arranjat carrers, i un llarg etcètera d’actuacions.
Estem construint una ciutat participativa, amb sensibilitat social, i que busca el màxim
benestar pels seus habitants.
Vull acabar desitjant-vos unes bones festes nadalenques i bon any 2018!
Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles
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Subvencions
Títol

Import

Facilitar l'accés a les noves tecnologies		

7.442 ¤

Diputació de Girona

Fira Gartstròmia

3.379 ¤

Diputació de Girona

Firestoc		

3.000 ¤

Diputació de Girona

Aloja		

2.734 ¤

Diputació de Girona

Fira de Nadal		

2.886 ¤

Diputació de Girona

Polítiques socials en habitatge		

3.040 ¤

Diputació de Girona

Publicacions d'interès local

1.943 ¤

Diputació de Girona

Actuacions en camins rurals per a prevenció d'incendis

1.207 ¤

Diputació de Girona

Institució

Escola Municipal de Música		

41.035 ¤

Generalitat de Catalunya

Fem companyia		

3.600 ¤

DIPSALUT

Projectes culturals del Museu Darder

19.856 ¤

Diputació de Girona

Projectes culturals del Museu Arqueològic

20.980 ¤

Diputació de Girona

Adquisició de llibres per la Biblioteca Comarcal del Pla de l'Estany

12.000 ¤

Generalitat de Catalunya

Suport a esportistes amateurs

4.631 ¤

Diputació de Girona

Lluita i control integrat de plagues urbanes

12.126 ¤

DIPSALUT

HISENDA
L’Ajuntament de Banyoles manté
la pressió fiscal per al 2018

tributs municipals. Així doncs, es congela la pressió fiscal
als banyolins i banyolines sense aplicar ni tan sols l’IPC.

L’Ajuntament ha aprovat la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici del 2018 amb el principal
canvi de l’increment del tipus impositiu de l’Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), que
passa de l’1,5% al 3%. No hi ha cap més canvi en els
elements tributaris ni beneficis fiscals de la resta de

A la modificació hi ha una nova regulació dels ajornaments i fraccionaments per adequar millor els trams i
les garanties a l’actual situació econòmica. A més, com
l’any passat, el consistori banyolí va polint aspectes
tècnics de les Ordenances Fiscals per tal de millorar
l’aplicació dels tributs municipals.

COMUNICACIÓ
Nou compte de Twitter de l’Ajuntament de Banyoles
L’Ajuntament és present a les xarxes socials Twitter (@AjBanyoles)
i Facebook (@ajuntamentdebanyoles). Segueix-nos! A més, tenim una vintena
més de xarxes socials d’àrees i serveis.
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Amb la col·laboració de la Diputació de Girona

L'alcalde de Banyoles i els regidors el dia el lliurament de la Medalla d’Or de la ciutat a Jeroni Moner. Foto: Pere Duran.

ALCALDIA
Medalla d’Or de la Ciutat a
l’arquitecte Jeroni Moner
L’acte es va celebrar el dissabte de la Festa Major a
sala d’actes de l’Ajuntament en compliment de l’acord
del ple ordinari de l’Ajuntament de Banyoles de dilluns
25 de setembre. El consistori banyolí ha valorat la lluita
quotidiana de Jeroni Moner per a la millora de Banyoles
i la seva dedicació a la ciutat.

La Junta de Portaveus,
integrada per tots els grups
amb representació municipal,
va acordar la condemna a la
brutalitat policial de l’Estat el
dia 1 d’octubre a Catalunya

L’Ajuntament de Banyoles ha
firmat els convenis amb les
entitats de la ciutat amb una
aportació d’uns 400.000 euros
L’Ajuntament de Banyoles ha firmat els convenis amb
les entitats culturals, d’ensenyament, de joventut, de
benestar social, de promoció econòmica, participació
ciutadana, de festes i esportives. El consistori banyolí ha
demostrat una vegada més el suport a les entitats de la
ciutat amb uns convenis que els hi aporten uns 400.000
euros, mantenint la mateixa quantitat dels últims anys.

Es van aprovar acords com ara mostrar la solidaritat
d’aquest Ajuntament amb els municipis afectats pels
danys provocats per la violència policial i amb les persones ferides com a resultat de la brutalitat en l’actuació
desproporcionada dels cossos de seguretat de l’Estat, i,
de manera especial, al poble d’Esponellà.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va signar els convenis amb les
associacions de veïns amb la presència de la regidora Clàudia Massó
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Tots els guardonats dels Premis Banyolí de l'any acompanyats per l'alcalde Miquel Noguer i la resta d'autoritats. Foto: Pere Duran

La família Canela Maragarit,
Premi Banyolí de l’Any
Es tracta del fotògraf especialitzat en medi ambient,
Andoni Canela, la seva dona, l’escriptora Meritxell
Margarit, i els seus fills Unai i Amaia. Han fet la volta al
món durant 1 any i mig buscant viure en plena naturalesa i fotografiant animals amenaçats d’extinció. Com a
conseqüència de l’experiència n’ha sortit El viatge d’Unai,
i Espíritu Salvaje, (de la cadena Cuatro).
El premi a la Trajectòria Personal ha estat per Pere
Frigoler i Teixidor. El seu nom sempre anirà lligat a la
música i a Banyoles, on va néixer i on ha dedicat tota
una vida a ensenyar. El premi a la Millor Iniciativa Social
s’ha concedit a Les Guerrilleres del Ganxet. Es tracta
d’un grup de dones que, amb les seves peces cosides,
han decorat múltiples racons de Banyoles. Finalment,
el premi a la Millor Iniciativa Empresarial ha estat per
l’empresa banyolina Alumilux&Metall-Lux, especialistes
en alumini, acer i vidre.

L’Ajuntament de Banyoles aprova
una moció per aturar la suspensió
de l’autonomia de Catalunya
Els acords aprovats al ple ordinari d’octubre, amb els
vots favorables de CiU, JxB- ERC i la CUP, I’abstenció
d’ICV, són, entre d’altres, condemnar la violació de drets
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fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i
les institucions catalanes, o instar el Govern espanyol i
els partits que li donen suport a aturar la suspensió de
l’autonomia de Catalunya amb l’aplicació de l’article 155
de la Constitució Espanyola.

L’Ajuntament aprova per
unanimitat al ple de novembre
una moció institucional sobre
la situació política actual
En els acords aprovats es rebutjava l’escalada repressiva
dels darrers mesos i s’exigia l’excarceració immediata
de tots els presos polítics que ho són malgrat haver
actuat sempre pacíficament i democràtica, d’acord
amb el mandat sorgit de les urnes. A més, entre d’altres
acords, s’exigia l’aixecament immediat de l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució i s’instava la Unió Europea
i la resta d’institucions internacionals a exercir una
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una
solució política.

@emergenciescat #ProteccioCivil

VENTADES

SEGUIU ELS CONSELLS DE PROTECCIÓ CIVIL
PREPAREU-VOS
A casa, tanqueu i assegureu portes, finestres i
tendals. Eviteu deixar testos o altres objectes
no estàtics a les façanes i terrasses. Si heu de
viatjar, planifiqueu el trajecte.

INFORMEU-VOS
Estigueu atents a les prediccions
meteorològiques i a l’estat de la xarxa viària.

PROTEGIU-VOS
A FORA
• Vigileu amb el mobiliari urbà, les grues, els
contenidors de brossa, l’arbrat i tot allò que el
vent pugui fer caure.

AMB EL COTXE
• Si és imprescindible desplaçar-vos, tingueu
molta precaució perquè us podeu trobar
obstacles a la via.

• No pugeu a llocs alts i exposats al vent, com ara
bastides o altres construccions.

• Si conduïu vehicles de grans dimensions
o amb remolc, extremeu les precaucions
perquè teniu més risc de sortir-vos de la via
o bolcar.

• Eviteu els parcs, els jardins i les zones boscoses.

interior.gencat.cat/ventades
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VIA PÚBLICA
L’Ajuntament de Banyoles renova íntegrament
la plaça Pere Plantés i Badosa
Aquesta plaça està situada al barri de Can Puig entre els carrer del Bosc, Figueres i Josep Saderra. Els jocs infantils
s’han renovat i ara està tematitzat amb els contes d’en Patufet i il·lustracions de la dibuixant Pilarín Bayés. A la plaça
també s’han renovat els bancs, les papereres, i s’ha instal·lat una tanca de fusta a gairebé tot l’entorn, només deixant
lliure la part on hi ha molt poca circulació de vehicles. Pel que fa al paviment, s’ha anivellat i s’ha replantat la gespa i
renovat el sistema de reg. El cost de la reforma de la plaça és de 26.000 euros, entre els 14.000 euros del condicionament de la plaça i els 12.000 euros dels jocs infantils.

La renovada plaça Pere Plantés i Badosa

Milloren el camí d’accés al veïnat de Mas Usall
L’Ajuntament de Banyoles va acabar les obres de l’accés principal al petit veïnat de Mas Usall, situat al nordest del
municipi de Banyoles. Concretament, s’ha aplicat un reg asfàltic al camí d’accés a Mas Usall des de l’encreuament
amb la carretera de Banyoles a Figueres, que fins ara era de terra. El cost de l’actuació ha estat d’uns 30.000 euros
(IVA inclòs) i ha anat a càrrec de l’Ajuntament de Banyoles.

El veïnat de Mas Usall ha millorat seva comunicació
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L’Ajuntament refà i millora la
vorada d'un dels dos laterals de
l'avinguda Països Catalans
S’ha demolit la vorada lateral antiga construïda de formigó i, després de retirar-la, s’ha substituït per pedra
volcànica, tot mantenint la part exterior de la vorada
que es trobava en bones condicions. A més, s’ha deixat
l’arbustiva existent, però s’han talat els arbres malmesos
i s’han canviat el cable d’enllumenat i el cable de terra.
Està previst que l’any vinent es faci la mateixa intervenció
però a l’altra costat de l’avinguda Països Catalans, al
lateral dret en direcció al centre de Banyoles.

Es tracta del lateral esquerra en direcció al centre de Banyoles,
des del carrer Pare Claret i fins a l’avinguda Països Catalans

L’Ajuntament de Banyoles ha
repintat la senyalització horitzontal
de diferents carrers de la ciutat
En aquesta última tongada s’ha repintat la zona del Pla
de l’Ametller, la plaça de la Pau, els passos de vianants
de l’avinguda de la Farga, el carrer de Mata i algunes
altres petites actuacions sol·licitades pels veïns. En total
l’Ajuntament de Banyoles ha invertit 8.000 euros en
aquestes actuacions.
El carrer Remei, a la cantonada amb el carrer Formiga,
amb la senyalització horitzontal repintada

L’Ajuntament de Banyoles ha
instal·lat els primers semàfors
acústics per invidents a la
ciutat que funcionen amb un
comandament a distància
L’usuari acciona el comandament a distància quan
arriba al semàfor de vianants i sona el soroll quan es
posa en verd. Així doncs, el soroll avisant a l’usuari
només serà en el moment de pas. Aquests semàfors
s’han instal·lat a diferents encreuaments del carrer de
la Llibertat. Concretament, a la plaça de Catalunya (5
passos de vianants), al carrer del Canat (4 passos de
vianants) i a la plaça dels Turers (3 passos de vianants).
L’ONCE és l’encarregat de distribuir i homologar els
comandaments.

El semàfor acústic per invidents de la plaça
Catalunya. L’aparell és la part negra de sobre el
semàfor per a vianants.
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L’Ajuntament de Banyoles ha
acabat les obres de construcció
d’una nova illeta entre els
carrers de Joan XXIII i Sant
Narcís, al barri de Mas Palau
En aquesta cantonada els veïns havien demanat aquesta
actuació en les últimes reunions dels consells de barri
de Mas Palau. Es tracta d’una illeta de 52 metres quadrats que amplia la vorera de la cantonada. La finalitat
de l’illeta és convertir el carrer de Sant Narcís en un sol
sentit de circulació cap a la plaça Canigó, una vegada
s’hagin ampliat les voreres del carrer de Sant Narcís fins
a la plaça Canigó. A més d’aquesta illeta s’han arranjat
totes les voreres del carrer del Doctor Mascaró i trams
del carrer de les Arcades. En total s’hi han destinat uns
38.000 euros, en el marc del Pla de voreres de l’Ajuntament de Banyoles.

Així mateix, en el marc de les inversions sostenibles
programades per aquest any, s’ha iniciat l’obra d’arranjament del passatge de les Arcades. Les obres estan
pressupostades en uns 20.000 euros. Per altra banda,
s’han repintat els guals del carrer Abdon i Senén.

La nova cantonada entre el carrer Joan XXIII i carrer Sant Narcís.

Mobilitat
L’Ajuntament organitza la Setmana
de la mobilitat amb l’objectiu
de reivindicar i conscienciar
sobre l’ús de la bicicleta
Per la campanya s’han editat 6 cartells i material pedagògic
dissenyat per l’estudi Can Seixanta (format per Joan Gómez i Txell Darné). Aquest material en paper s’ha repartit
a tots els habitatges de Banyoles i conté consells, com
ara que els ciclistes respectin les normes de circulació,
estacionin als llocs habilitats i utilitzin el casc. És una
campanya conjunta de tots els grups municipals: CiU,
Junts per Banyoles- ERC, CUP i ICV- IdB.
Algunes de les propostes eren un circuit de bicis amb
senyals, que es va instal·lar a la plaça de les Rodes, o es va
habilitar, durant un dia, un carril bici a la part esquerra del
passeig de la Indústria, com a prova per unir en bicicleta
el centre amb l’Estany.

Tots els grups municipals es van implicar a la Setmana de la Mobilitat
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Al semàfor a més de la silueta d’un vianant
també hi ha la silueta d’un ciclista

Millores en carrils bici de la ciutat
L’Ajuntament ha millorat encreuaments i trams dels carrils
bici com ara l’encreuament del carrer de la Barca amb
el passeig Darder, l’encreuament del carrer de la Barca
amb el carrer Sardana, de la rotonda del carrer Figueres
i el carrer Boi Juscafresa (per connectar la passarel·la
de la riera Canaleta amb l’escola de Can Puig), l’encreuament de la ronda Fortià amb el carrer Llibertat (per
connectar amb l’escola de la Draga), l’encreuament del
carrer Canat amb el carrer Llibertat (per connectar amb
l’escola Baldiri Reixac), l’encreuament del carrer Canal
amb el carrer Llibertat i la carretera de Camós amb el
carrer Carreras Candi. A més, s’ha instal·lat senyalització
horitzontal i vertical a diferents punts de la ciutat, com
ara el carrer Terme, i s’han posat els primers semàfors
per a ciclistes de la ciutat a la cruïlla entre el passeig de
la Puda i el passeig mossèn Lluís Constans.
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EDUCACIÓ
20 anys del Pla
d’Escolarització Extensiva
El Pla d’Escolarització Extensiva és una eina de planificació educativa que vetlla per l’escolarització equilibrada
de l’alumnat als centres educatius del territori. És fruit
d’un important treball en xarxa, que des del curs 19981999 fins l’actualitat, s’ha anat consolidant i enfortint.
Ha estat clau en l’aposta que des del municipi hem fet
per una educació cohesionadora i compromesa amb la
ciutadania i l’entorn. Més enllà d’una eina de planificació
ha esdevingut una cultura de treball, una manera de fer
que ens ha aportat confiança, responsabilitat, compromís
i mirada de territori.
Al cap de 20 anys de Pla d’Escolarització Extensiva
valorem molt positivament aquesta experiència i encarem nous reptes que ens planteja la ciutadania, amb la
voluntat de continuar construint una ciutat cada vegada
més educadora. Per a celebrar aquests 20 anys, el Servei
d’Educació i el Consell Escolar Municipal de Banyoles
organitzen una jornada sobre educació inclusiva: 20
anys de Pla d’Escolarització Extensiva. Estratègies per a una
ciutat inclusiva, que es farà el dijous 1 de febrer de 2018
a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles.

L’Eduquem en família es
clourà, un any més, al
maig amb el Juguem
El programa Eduquem en Família consisteix en un seguit
de xerrades o activitats formatives obertes a tothom i
està organitzat pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de
Banyoles i les AMPA dels centres educatius de Banyoles.
Aquest curs el programa s’ha hagut de modificar, i la
xerrada que estava programada el mes d’octubre, com a
inici del curs, amb Albert Batalla i l’esport a la infantesa,
es durà a terme el 22 de febrer de 2018. Seguirà el mes
d’abril amb David Bueno i la xerrada “El cervell: què li
agrada aprendre?”, i finalitzarà amb la jornada de jocs
al carrer Juguem, el mes de maig. L’Eduquem en família
reuneix en cada xerrada o activitat un nombrós públic,
durant el curs passat va assolir els 1.100 participants.
os a la ludoteca.

Creació de la Xarxa de
Ciutats Educadores de les
Comarques Gironines
Diferents municipis de les comarques gironines, membres de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores
(AICE), compartint l’interès i el compromís per desenvolupar i potenciar l’educació com a eix transversal de
les polítiques locals, han constituït la Xarxa de Ciutats
Educadores de les Comarques Gironines de la que, fins
ara, en formem part Banyoles, Figueres, Olot, Palafrugell,
Palamós, Ripoll, Salt, Santa Coloma de Farners i Girona.
La primera activitat d’aquesta Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines ha estat l’organització
d’una jornada el dia 29 de novembre, que va tenir lloc
a Girona i va comptar amb una taula rodona sobre “La
ciutat canvia les persones o les persones canvien la ciutat?”
i dos espais per a les ciutats membres de la xarxa i per
als municipis interessats en formar-ne part. Girona ha
coordinat aquest primer any de funcionament de la xarxa i
està previst que el proper any estigui coordinat per Ripoll.

Inversions a les escoles
Les inversions realitzades darrerament a totes les escoles han estat intervencions a patis i sorreres, que s’han
concretat en l’arranjament i compactació de paviments,
conducció d’aigua, eliminació de vorades i actuacions
d’enjardinament o replantació. En la mateixa línia de
millores dels espais exteriors, i en col·laboració amb
les AMPA, s’han incorporat elements als patis com ara
estructures de joc, elements de fusta integrats a l’espai,
proteccions per a les sorreres, etc. També s’han realitzat
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Les escoles de Banyoles van gaudir del Barçakids a l’escola Pla de l’Ametller

diferents actuacions amb fusteria a l’interior d’aules i
passadissos, manteniment de pintura i adequació de
lavabos en alguna escola. El total de la partida d’inversions
d’enguany ha estat al voltant 40.000 ¤, que se suma a
les actuacions de manteniment ordinari.

LA GUIA DE RECURSOS EDUCATIUS MUNICIPAL
2017-2018, amb una oferta de 40 activitats per a grups
i 34 activitats obertes, per aquest curs ofereix una nova
activitat dirigida al públic jove, un taller de voluntariat
i participació activa. El curs 2016-2017 es van registrar
un total de 21.000 participacions.

En marxa els diversos
projectes de ciutat
BARÇAKIDS. Un projecte que ensenya el valor del
respecte, es va realitzar del 6 al 17 de novembre i hi van
participar uns 300 nens i nenes de 8 a 12 anys de tots
els centres educatius.
PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR.
Actualment estan en marxa quatre programes que
aquest curs estan atenent uns 40 alumnes i amb el qual
hi col·laboren al voltant de 35 empreses.
BANYOLES ETS TU! Continuem impulsant el projecte
d’emprenedoria que es porta a terme als centres de
primària, dinamitzat per la ColActiva i finançat pel Servei
d’Educació.
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Grups municipals

Compromesos amb el procés
Durant aquest 2017 hem governat la ciutat treballant al
màxim per generar una bona qualitat de vida a tots els banyolins i banyolines. Tanmateix, durant aquest any el nostre
grup municipal també ha estat compromès amb Catalunya i
mobilitzats davant la repressió que estem patint.
Encara que des del govern espanyol ens diguin que ha tornat
la normalitat a Catalunya per l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució espanyola, no és veritat, no ens deixem enganyar!
Volen que oblidem la repressió policial de l’1 d’octubre, i no

ho farem. Des de CiU ens hem manifestat en contra de la
suspensió de l’autonomia, i també ens hem solidaritzat amb
el Govern que va sorgir de les urnes del 27 de setembre del
2015 i que ha patit tot tipus de repressió.
Amb tot ben present, ara ens toca mirar endavant. El proper
pas el tenim ben aviat: defensar les institucions del país en
unes eleccions al Parlament imposades, però crucials pel
futur del nostre país. Defensarem les nostres institucions
com més ens agrada als catalans: votant a les urnes.

Un any que acaba
Un any que acaba, un any molt intens per tots nosaltres,
banyolins i ciutadans de Catalunya, que hem viscut en
primera línia uns fets transcendents per l’avui i pel demà del
nostre país. Vam fer possible un referèndum, vam indignarnos contra la violència, especialment la que va recaure sobre
Esponellà, vam manifestar la nostra alegria continguda
després del 27O, alegria que ben aviat es va convertir
en desconcert davant la feblesa de la nova República i
indignació per l’aplicació del 155, els empresonaments,

els exilis .... I vam tornar a manifestar-nos, a expressar el
nostre rebuig davant d’un Estat que no accepta la voluntat
d’un dels seus pobles.
Ara tornarem a votar, en unes eleccions imposades però
que acceptem com un mitjà per fer sentir la nostra veu.
La veu d’un país, de la nostra ciutat, del nostre grup Junts
per Banyoles-ERC .
No entenem la política municipal al marge de la política
nacional. Un any de lluita pel nostre país i la nostra ciutat.

No tenim res més a dir
consellers empresonats, consellers empresonats, consellers
empresonats
govern a l'exili, govern a l’exili, govern a l’exili, govern a l’exili
llibertatpresespolítiques, llibertatpresespolítiques,
llibertatpresespolítiques,
consellers empresonats, consellers empresonats, consellers
empresonats
govern a l'exili, govern a l’exili, govern a l’exili, govern a l’exili
llibertatpresespolítiques, llibertatpresespolítiques,
llibertatpresespolítiques,

consellers empresonats, consellers empresonats, consellers
empresonats
govern a l'exili, govern a l’exili, govern a l’exili, govern a l’exili
llibertatpresespolítiques, llibertatpresespolítiques,
llibertatpresespolítiques,
consellers empresonats, consellers empresonats, consellers
empresonats
govern a l'exili, govern a l’exili, govern a l’exili, govern a l’exili
llibertatpresespolítiques,
llibertatpresespolítiques, llibertatpresespolítiques.

Uns mesos convulsos

d'una manca d'utilització de la política: debat, consens i pacte
per part de l'Estat Espanyol.
Som un grup polític divers i transversal, on convivim persones
que defensem diferents postures de com volem que sigui
Catalunya, però ens uneixen tres conceptes bàsics, els quals
els hem defensat sempre, i els continuarem defensant: la
llibertat, del nostre país i les seves persones, la democràcia,
com a eix fonamental de convivència, i el respecte, d'opinions i posicionaments. Des del municipalisme el seguirem
defensant amb totes les forces, amb debats raonats i cercant
els punts que ens uneixen i ens fan més forts.

Des del setembre hem viscut uns moments políticament
convulsos. Un setembre iniciat amb el debat de la Llei de
Referèndum i l'entrada de la Guàrdia Civil a diferents seus de
Aturem els desnonaments
la Generalitat, l'octubre protagonitzat per les grans mobilitzacions
l'1 d'octubre
i de“això
l'aturada
de país
el 3 d'octubre,
Hemde
pensat
massa temps
no va amb
nosaltres”.
Però la realita
i també l'error polític per l'aplicament de l'article 155. I un
novembre amb l'empresonament de membres del govern de
Catalunya, els quals els volem lliures com més aviat millor.
Som conscients que tota aquesta situació va acompanyada
d'una pàtina repressiva per part de l'Estat Espanyol per culpa
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Medi ambient
El servei de recollida de residus
voluminosos, mobles i andròmines
de Banyoles s’amplia al divendres
Què són els residus voluminosos? Són els materials que
es generen a les llars i que, pel seu volum i tipologia, no
es poden dipositar en els contenidors del carrer, o que
per a un particular són difícils de portar a la deixalleria:
mobles, matalassos, electrodomèstics, trastos vells, etc.
Quin dia es fa la recollida de voluminosos a Banyoles?
Tots els dimarts i divendres feiners de 8 del matí a 14h.
Què hem de fer quan tenim un voluminós i ens en volem
desprendre? Heu de trucar prèviament al telèfon de la
Deixalleria de Banyoles: 972.58.18.58 de 8 a 14 h i de
15 h a 18 h per demanar-ne la recollida, que es farà de
forma gratuïta.

Talaran i replantaran per fases els
pollancres del parc de la Draga
Al parc de la Draga hi ha uns 800 arbres, amb uns 500
pollancres, la majoria alineats. La majoria d’aquests arbres
estan arribant al final del seu cicle de vida. Per solucionar la situació el consistori anirà talant i replantant els
pollancres del parc de la Draga durant els propers anys.
Començaran per les dues files del costat del passeig de
la Draga (talant 58 pollancres i replantant pollancres i
lledoners).

Nous bagants als recs de Ca
n’Hort, Teixidor, Figuera d’en
Xo i Guèmol
L’Ajuntament de Banyoles vol millorar l’eficiència en el
control del nivell de l’aigua de l’Estany i millorar l’eficiència
en la utilització de l’aigua per part dels regants i altres
usuaris dels recs. Són 4 dels 5 recs de sortida de l’Estany,
ja que el rec Major té una comporta com la que es vol
instal·lar als altres recs. L’objectiu és substituir les actuals
comportes de fusta, que s’instal·len de forma manual,
per unes de noves que permetin el seu maneig ràpid,
segur i eficient, i d’aquesta manera controlar el nivell
d’aigua que surt de l’Estany i corre pels recs aigües avall.
Al mateix temps cal mantenir un cabal mínim ecològic
per mantenir les poblacions de flora i fauna.

Vista general dels pollancres del parc de la Draga
que s'han de talar i replantar

Després de les intervencions dels últims anys a l’Estany hem aconseguit crear una bona
gestió de l’espai natural. Com a conseqüència ara hi ha més presència d’animals com ara
llúdrigues o cigonyes. En cas de voler comunicar alguna incidència sobre una llúdriga,
una cigonya o algun animal salvatge truqueu a la Policia Local de Banyoles: 972 57 57 57.
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CULTURA
El Museu d’Arqueologia de
Catalunya (MAC) exposa la
mostra “La Revolució neolítica. La
Draga, el poblat dels prodigis”
L’exposició és un aparador dels resultats de les exhaustives excavacions arqueològiques fetes en el poblat
neolític de la Draga de Banyoles al llarg de gairebé trenta
anys. Una mostra que exposa per primera vegada més
de dues-centes peces arqueològiques recuperades de
la Draga, entre les quals hi ha un excepcional conjunt

d’estris fets de fusta i matèria orgànica de més de 7.000
anys. Es podrà visitar fins el 4 de febrer del 2018.

“Dones & Homes”, dirigit per Jordi
Sala, l’espectacle de la Festa Major
El Teatre Municipal va acollir una adaptació lliure del
guió original de Woody Allen Husbands and Wives. Un
total de 8 actors de diferents companyies de Banyoles
i actors independents es van unir novament per interpretar l’espectacle teatral de la Festa.

D’esquerra a dreta: Jordi Bosch, regidor de Cultura, Evelin Boix i Miquel Torrent, actors,
i Jordi Sala, director de l’espectacle Dones & homes

URBANISME
El POUM de Banyoles avança amb
les reunions sectorials i veïnals
Recta final del procés de redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Banyoles
abans de la seva aprovació inicial. L’equip de govern
s’ha reunint durant les últimes setmanes amb veïns de
diferents zones i sectors afectats per presentar-los la
proposa del consistori i recollir suggeriments. També,
s’han convocat reunions amb representants de diferents
sectors i amb la resta de grups municipals. Després de
l’aprovació inicial s’iniciarà un període per presentar-hi
al·legacions. El nou POUM de Banyoles substituirà les
normes subsidiàries aprovades l’any 1984.

Segona fase de la remodelació
del carrer dels Valls
Les obres d’aquest segon tram del carrer dels Valls (del
carrer Sant Antoni fins al carrer Sant Benet) consistiran
en dues parts molt diferenciades. Des del carrer Sant
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Reunió sobre el POUM amb els veins de l'antiga UP1
(Arcades i Canaleta)

Antoni a la placeta del carrer Navata la remodelació del
carrer és seguint la tipologia dels carrers de la zona de
vianants del Bari Vell, amb paviment de travertí i sense
voreres, a un sol nivell. El tram des de la placeta del
carrer Navata fins al carrer Sant Benet és de formigó
encintat amb travertí i també a un sol nivell. A més,
l’obra inclou el canvi del mur de l’hort de la rectoria

de l’església de Santa Maria dels Turers per una tanca
amb reixat de ferro que permetrà recuperar la visual
del lateral de l’església i al mateix temps obrir el carrer
per esponjar-lo. Com a totes les obres des de fa 10
anys l’Ajuntament de Banyoles no cobrarà contribucions especials, és a dir que el cost s’ha cobert sense
aportacions afegides del veïns.

L’Ajuntament aprova el
projecte d’adequació de dues
rotondes de la ciutat
Concretament es tracta de la rotonda nord, a la sortida
en direcció a Fontcoberta, i la rotonda de l’Europa de
les nacions, en direcció a Mata. L’objectiu d’aquesta
intervenció és millorar les rotondes situades a les entrades de la ciutat, que són la imatge de benvinguda a
Banyoles. El pressupost per arranjar les dues rotondes
és d’uns 60.000 euros, dels quals per la rotonda nord
puja a uns 28.000 euros.

El projecte del nou skate park
de Banyoles consta d’una zona
“d’street” i d’una zona de “bowl”
Serà una de les poques pistes de les comarques gironines
amb zona de “bowl” enfonsat, és a dir, una zona en forma
de gran banyera que permet fer-hi piruetes diverses.
L’skate park ocuparà una superfície de paviment de
formigó d’uns 500m2 i les peces de la pista seran de
formigó i ferro i no de mòduls prefabricats. Aquesta nova

zona de lleure de Banyoles, que s’ubicarà al passeig Mas
Riera, al sud de la ciutat, davant del pavelló de la Farga,
té l’aprovació de tots els grups municipals i dels usuaris
d’skates i scooters. El pressupost és d’uns 60.000 euros
i està previst que els treballs estiguin acabats al llarg del
primer trimestre de 2018.

El parc per a gossos s’ubicarà
finalment entre la Solana i
el camp de futbol Vell
L’Ajuntament té a punt el projecte, d'uns 1.000 metres
quadrats, en una proposta consensuada entre els grups
municipals i l’Associació Canina i Esportiva de Banyoles.
La primera fase del projecte consistirà en fer un tancat
amb una doble entrada perquè els gossos no s’escapin
ja que podran estar lliures dins l’espai, sense necessitat
de portar corretja. També s’instal·laran tots els serveis,
enllumenat i bancs. S’estudiarà la necessitat de complementar la zona amb mobiliari caní i aparells de joc
pels gossos.

L’Ajuntament utilitzarà el salt
d’aigua del Molí dels Paraires
per generar electricitat
El salt d’aigua de l’antic molí dels Paraires (a la placeta de Sant Pere) serà la prova pilot amb l’objectiu de
recuperar el patrimoni industrial, fer-lo visible, fer-ne
un treball pedagògic i generar electricitat a l’entorn
més immediat.

Recreació de la vista general del nou skate park de Banyoles
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PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME
L’Ajuntament ha previst
destinar 30.500¤ per al suport
a la dinamització comercial i
la millora d'establiments
L’Ajuntament de Banyoles va obrir la convocatòria de
subvencions a empreses de la ciutat amb la finalitat
de millorar i modernitzar els establiments turístics i
comercials. Els beneficiaris eren titulars d’establiments
comercials i establiments turístics ubicats a qualsevol
barri de Banyoles, que acreditessin, en cas d’establiments comercials, que el local no supera els 200 m2
de superfície de venda.
Per altra banda, l’Ajuntament també va obrir la convocatòria de subvencions per projectes o activitats de
dinamització comercial i turística. Els beneficiaris són
entitats sense afany de lucre vinculades al sector comercial i turístic local que organitzin accions pel que fa
a l’àmbit de comerç que tinguin per objectiu augmentar
la concurrència de la zona comercial urbana.

tecnologies i gestió empresarial i habilitats socials. La
formació s’ha impartit del setembre al desembre del 2017.

9a Fira Medieval Fantàstica
de Banyoles- Aloja
La Fira novament va tancar amb un balanç molt positiu amb activitats per a totes les edats, espectacles i
un gran mercat medieval amb prop d'un centenar de
parades. Durant tot el cap de setmana van participar
uns 1.700 nens i nenes als tallers infantils i el nou punt
d'informació turística a la Fira van atendre personalment
unes 340 persones. Cal destacar que es van suspendre
els espectacles violents per condemnar la repressió de
l’1 d’octubre.

Torna la campanya de turisme
familiar titulada “Vine en
família i et regalem Banyoles”
A través d’un joc s’obsequia a les famílies que s’allotgen un mínim de dues nits a la ciutat, amb descomptes
en allotjaments, en activitats com el viatge amb la
barca Tirona Pinxo, el Tren Pinxo, el parc d’oci infantil
Planeta Màgic, els Museus de Banyoles... El 2014
es va començar amb allotjaments i el 2015 s’hi van
incorporar restaurants. Enguany hi participen 5 allotjaments i 9 restaurants. Tots aquests establiments
estan equipats per al turisme familiar amb menús
infantils, trones...

Música en català i música actual,
i arribar a les Fires en Tren
Pinxo, novetats d’enguany
Per cinquè any consecutiu, el dijous de Festa Major
a Banyoles, el dia 19 d’octubre a la tarda, es va poder
gaudir de les atraccions a un euro. A més, hi havia dues
novetats destacades, ja que es podia escoltar música en
català i actual a través del fil musical de Ràdio Banyoles
i es podia arribar gratuïtament a l’espai de les Fires amb
el Tren Pinxo.

L’Ajuntament organitza
13 accions formatives
L’oferta formativa inclou cursos, tallers, píndoles informatives i jornades obertes a tota la població de Banyoles
o de fora la ciutat. S’han organitzat 13 formacions, de
3 àmbits generals de formació: emprenedoria, noves
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Cartell de l'Aloja 2017

Novetats als llums de Nadal
Les novetats, quant a elements decoratius, són els cercles de diferents colors de l’avinguda Països Catalans
i el carrer Llibertat i les làmpades blanques a la plaça
Major. La resta de decoració dels carrers i places són
en arbres, cortines, cercles, semicercles, estrelles,
boles, motius fanal i 3 elements decoratius desitjant
bones festes. Es mantenen els espais ampliats l’any
passat i els darrers anys, molt repartides pels barris
de Banyoles.
Pel que fa a l’horari d’encesa de llums, donada l’excepcionalitat que està vivint el país i en suport als presos
polítics, i al nostre President, i consensuat amb l’associació de comerciants Banyoles Comerç i Turisme,
s’han reduït els horaris d’obertura del llums. Serà del 6
al 23 de desembre de 2/4 de 6 de la tarda a les 10 del
vespre, i de 24 de desembre al 6 de gener de 2/4 de 6
de la tarda a la 12 de la nit.

Els cavalls són alguns dels grans protagonistes de la Fira de Sant Martirià

Unes 35.000 persones a la 39a
edició de la Fira de Sant Martirià
Enguany en destacaven els espectacles gratuïts que s’han
preparat. Unes altres de les novetats era l’espectacle per

encerclar el burro i veure en directe com el gos d’atura
treballa amb el pastor i el ramat d’ovelles. És una fira
perfecte pels amants del cavall i dels animals autòctons
catalans.

Participació ciutadana
L’Ajuntament posa en
funcionament l’Altaveu Ciutadà
per saber l’opinió dels ciutadans
Es tracta del nou espai d’escolta activa que l’Ajuntament
usarà per saber l’opinió dels banyolins i banyolines. Per
accedir-hi cal anar al web de l’Ajuntament (banyoles.
cat) clicar al bàner de l’Altaveu ciutadà i accedir a la
pàgina de votació. És un projecte subvencionat per la
Diputació de Girona. Periòdicament el consistori anirà
canviant les preguntes i consultant a la ciutadania sobre
diferents temes.

Consell de barri de Can Puig

L’Ajuntament convoca els
consells de barri per crear espais
de participació ciutadana

Captura de pantalla de l’Altaveu ciutadà

Els consells de barri són un espai de diàleg per resoldre problemes d'interès general i construir projectes
compartits de ciutat. Pretenen garantir i impulsar la
participació dels veïns i veïnes de Banyoles, i de les associacions de veïns, en els assumptes municipals. Són
consells de participació que tenen caràcter consultiu, de
formulació de propostes i suggeriments. S’han introduït
canvis, com ara la projecció en imatges i mapes de les
últimes actuacions als barris i dels projectes de ciutat.
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Benestar social
Neix l’Observatori Social de
Banyoles i el Pla de l’Estany
L’Observatori s’encarregarà d’estudiar i recollir informació sobre els col·lectius de població vulnerables i
els factors de risc d’exclusió social. Està impulsada
per l’Oficina Tècnica del Pla Local d’Inclusió Social, en
el marc del 2on Pla Local d’Inclusió Social de Banyoles (2016-2019), que va a càrrec de l’Ajuntament de

Banyoles, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i la
Generalitat de Catalunya. Es pot consultar al lloc web
observatori.plaestany.cat.
Per tant, és una eina que ha de permetre la planificació
d’accions destinades a pal·liar situacions d’exclusió social
i promoure accions de promoció social. L’objectiu últim
és centralitzar tota aquesta informació i permetre, així,
una anàlisi amb el màxim d’elements possibles.

Festes
La Festa Major recupera la
Tronada i incorpora actes
conjunts entre entitats
La Festa Major de Banyoles es va celebrar del 20 al 23
d’octubre amb novetats destacades, com ara la recuperació de l’espectacle pirotècnic d’inici de celebracions
anomenat la Tronada. Aquesta Festa Major ha estat marcada pels actes conjunts entre entitats, alguns al centre
de la ciutat i molt multitudinaris, com ara la Cercavila
d’entitats culturals i el concert de Gossos.

Anna Hospital durant el pregó

Durant el cap de setmana no van faltar els concerts a
les Barraques de Banyoles, les sardanes, la fira d’atraccions, gegants i capgrossos, correfocs, castellers, l’ofici
solemne al Monestir, un dinar popular, el ball de final
de festa amb la Principal de la Bisbal o el castell de focs
artificials a càrrec de Pirotècnia Tomàs. El pregó va anar
a càrrec de l’odontòloga forense Anna Hospital i Ribas.
Durant el pregó va parlar de la seva vinculació amb la
ciutat i també de la seva professió que l’ha portat a ser
present en casos de grans catàstrofes.

Moltes gràcies a les entitats i associacions
de Banyoles per fer possible la Festa Major.

El cartell de la Festa Major va ser obra
de l’artista Francesc Daranas
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Arribada dels triatletes després d'un dur esforç en un paratge perfecte pel triatló

Esports
Unes 200 persones a la XI Marxa
Popular Ciutat de Banyoles
Es va celebrar el 26 de novembre, en el marc del segon
Circuit de curses populars del Pla de l'Estany. El recorregut
era de 9 km de distància i té com a objectiu fomentar la
participació i la pràctica de l'esport popular.

Uns 600 participants al XXXII
Triatló de Catalunya, el IV Triatló
infantil i el I Triatló Jove de
Banyoles
Al XXXII Triatló de Catalunya hi havia uns 400 inscrits,
130 inscrits al IV Triatló Infantil de Banyoles i 65 inscrits
al I Triatló Jove de Banyoles. El Triatló de Catalunya,
organitzat per l’Ajuntament de Banyoles, comprenia
750 metres de natació, 20 quilòmetres de ciclisme i 5
quilòmetres de cursa a peu.

Sílvia Serrat, millor
esportista de l’any 2016
El 15 de setembre del 2017 l’Ajuntament de Banyoles va
organitzar la 10a edició de la Festa de l’esport banyolí,
una festa que té com a objectiu retre un petit homenatge
a tots aquells esportistes, equips i clubs que al llarg de
l’any 2016 s’han distingit pels seus resultats. La jugadora
de bàsquet Sílvia Serrat va ser nomenada millor esportista
banyolina de l’any 2016. Per altra banda, els directius del
Club Handbol Banyoles Rafel Ripoll i Joan Pagès van ser
distingits amb el trofeu de forjador de l’esport banyolí
del 2016 per la seva dedicació a l’esport.
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Sortida de la Marxa Popular, a la plaça de les Rodes

Telèfons a mà
AJUNTAMENT DE BANYOLES

ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS

Oficina d’atenció ciutadana . ................................ 972 57 00 50
oac@ajbanyoles.org
www.banyoles.cat
Àrea de Cultura . ....................................................... 972 58 18 48
Àrea d’Hisenda .........................................................972 57 50 07
Àrea de Promoció Econòmica ............................. 972 58 40 73
Àrea d’Urbanisme.......................................................972 57 52 11

AFA Pla de l’Estany (escola d’adults) ......................................972 57 10 80
Aigües de Banyoles .......................................................................972 57 01 01
Agri- Energia SA (companyia elèctrica).................................972 58 00 58
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany...........................................972 58 40 70
Ateneu Obert de la Dona . ........................................................... 972 57 18 41
Bassols Energia Banyoles ........................................................... 972 57 03 14
Bombers ……………………………........................ 972 57 40 80/972 58 20 85
Càritas Banyoles............................................................................ 972 58 30 55
Casal de la Gent Gran ……………………………….............................. 972 57 11 62
Càtedra d’Esports i Educació Física ………….972 57 64 93 /972 41 83 32
Centre d’Assistència Primària..........................972 57 25 10/902 111 444
Centre de Recusos Pedagògics ............................................... 972 57 34 56
Clínica Salus Infirmorum . ..........................................................972 57 02 08
Consell Comarcal del Pla de l’Estany .................................... 972 57 35 50
Consell Comarcal-Àrea de Benestar Social . ......................... 972 58 03 88
Consell Esportiu del Pla de l’Estany ........................................972 58 13 44
Correus ...........................................................................................972 57 09 99
Creu Roja .........................................................................................972 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

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS
Ateneu-Centre Municipal d’Estudis Musicals.972 57 60 49
Biblioteca Pública ......................................................972 57 16 02
Cal Moliner (Oficina d'informació comercial
i turística) …................................................................ 972 58 40 73
Casal de Barri de Sant Pere ....................................972 57 13 82
Centre Cívic Banyoles.............................................. 972 58 07 41
Consorci de l’Estany..................................................972 57 64 95
Escola Oficial d’Idiomes.......................................... 972 58 49 29
Jutjat de Pau . ............................................................ 972 57 02 05
La Balca – Centre Educatiu Municipal.................972 57 35 36
Museu Arqueològic de Banyoles ..........................972 57 23 61
Museu Darder de Banyoles....................................972 57 44 67
Oficina d'Habitatge . ................................................ 972 58 48 16
Oficina Jove del Pla de l'Estany-Cal Drac.............972 58 32 11
Oficina Municipal de Turisme La Pesquera....... 972 58 34 70
Policia Local................................................................. 972 57 57 57
Pavelló de la Draga . ................................................972 58 20 00
Pavelló de Can Puig .................................................972 57 01 00
Ràdio Banyoles …………………….972 58 03 08/972 58 04 33
Servei d’Ocupació Municipal (SOM)................... 972 58 11 20
Teatre Municipal …………………….972 57 25 07/972 58 18 48

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