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Banyoles, ciutat participativa
Estem acabant els consells de barri de Banyoles. Són espais de participació que tenen caràcter consultiu per adequar al màxim les polítiques públiques a les necessitats de la població.
Els consells de barri són un espai de diàleg per construir projectes de barri i de ciutat. Com
que hi creiem els anem ampliant, tal i com hem previst en el nostre pla de mandat, l'últim
que s’ha engegat és el de la Vila Olímpica.
Una de les fortaleses de Banyoles és precisament la participació de la ciutadania en tots els
sectors. Moltes vegades m’heu sentit a dir que sense les entitats i els voluntaris no podríem
tenir tantes activitats i tan diverses a la ciutat.
Gràcies als voluntaris i a la implicació de la ciutadania, Banyoles serà novament capital
europea del triatló els dies 7 i 8 de juliol de 2018 amb el Campionat d’Espanya de triatló i
aquatló i, també, el classificatori europeu pels Jocs Olímpics de la Joventut que se celebraran
a Buenos Aires l’octubre d’aquest any 2018. Així mateix, a nivell cultural i festiu la implicació
de la ciutadania fa que tinguem una programació envejable.
Vull donar-vos les gràcies per la vostra implicació amb la ciutat.
Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles

Ajuntament de Banyoles

twitter/@AjBanyoles
facebook.com/@ajuntamentdebanyoles
INSTAGRAM - AjBanyoles
youtube/CanalBanyoles
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SUBVENCIONS
Títol

Import

Institució

Contractació d'agents d'ocupació i desenvolupament local

68.185 ¤

Servei d'ocupació de Catalunya

Programes europeus 		

4.800 ¤

Diputació de Girona

Punt de salut jove		

20.000 ¤

DIPSALUT

Programes de suport i acompanyament a la planificació estratègica

20.618 ¤

Servei d'ocupació de Catalunya

Funcionament de la llar d'infants curs 16-17		

64.750 ¤

Diputació de Girona

Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció

21.795 ¤

Servei d'ocupació de Catalunya

Programa ENFEINA'T		

169.805 ¤

Servei d'ocupació de Catalunya

Arranjament d'un tram del camí de Mas Usall

48.497 ¤

Edició número 20 del llibres Quaderns de Banyoles

Generalitat de Catalunya

3.000 ¤

Diputació de Girona

Factoria d'Arts Escèniques		

12.000 ¤

Diputació de Girona

Mobiliari de la Biblioteca de Banyoles		

5.751 ¤

Generalitat de Catalunya

COMUNICACIÓ
L’Ajuntament de Banyoles obté un
7,3 sobre 10 en transparència
El Mapa InfoParticipa és un producte del Laboratori de
Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la
Universitat Autònoma de Barcelona que avalua a partir de
52 ítems la transparència dels ajuntaments. En l'última
avaluació l’Ajuntament de Banyoles ha obtingut una nota
d’un 7,3 sobre 10. Podeu consultar tots les ítems a
http://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/

L’Ajuntament a Instagram
El consistori banyolí és present a la xarxa social Instagram
(AjBanyoles) per complementar les diferents xarxes en
funcionament, com ara els comptes institucionals a Twitter
(@AjBanyoles) o a Facebook (@ajuntamentdebanyoles).
Segueix-nos!
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Amb la col·laboració de la Diputació de Girona

ALCALDIA
Banyoles busca sinergies amb la Xina per potenciar la
ciutat com a base permanent d’entrenaments esportius
L’Ajuntament de Banyoles i l’empresa banyolina Agenda
Sports&Elements busquen sinergies amb la Xina per potenciar la ciutat com a base permanent d’entrenaments
esportius. De fet, ja hi ha el primer resultat: aquest febrer
la Federació Xinesa de Rem va venir un 1 mes a Banyoles
a fer un estada d’entrenament. Cal recordar, per exemple,
que també fan d’estades llargues l’equip d’elit de la Federació xilena de rem, o els equips d’elit de la Federació
de triatló de Nova Zelanda i Austràlia.
L’objectiu, tant de l’empresa Agenda Sports&Elements
com del consistori banyolí, seria que el Comitè Olímpic
de la Xina escollís Banyoles com a base permanent, que
vol dir que estarien d’entre 3 i 6 mesos a l’any a la ciutat i
portarien els equips escollits a entrenar i viure a Banyoles,
menys quan tinguessin competicions.

El director de l’oficina de l’equip xinès del Comitè
Olímpic de la Xina i president de la Federació xinesa
d’esports d’aigua, Aijie Liu, va visitar Banyoles i es va
reunir amb l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer

HISENDA
El pressupost de l’Ajuntament
per al 2018 és de 19,98 milions
d’euros, incloent 2,12 milions
d’euros per inversions
El pressupost per a l’exercici de 2018 és d’un total
de 19.985.000 ¤, el que representa un increment del
3,56% respecte a l’exercici anterior. Si s’hi sumen el
Consorci de l’Estany i el Consorci Esportiu de l’Estany
el pressupost és de 20.284.000 euros.
Pel que fa a les consignacions de transferència a les entitats, aquestes es mantenen i s’incrementa el seu import,
per tal que aquestes continuïn sent l’actiu i el motor
d’aquesta ciutat. Es manté un Fons de Contingència de
120.000 ¤, per garantir despeses imprevistes.

Per sisè any consecutiu, l’Ajuntament aconsegueix un
estalvi net significatiu que ascendeix a 483.030 euros,
dels quals 363.030 euros es destinaran a finançar alguns
projectes d’inversió i els 120.000 restants són els destinats al fons de contingència. I per tant, també cal destacar
que aquest any un 15% de l’origen de finançament de
les inversions serà amb fons propis.
El volum d’inversions programat per l’any 2018, és de
2.123.000 euros, el que representa un manteniment
respecte l’any 2017. D’aquest total: 394.600 euros
són transferències de capital, una operació de crèdit
d’1.396.803 euros i 331.597 euros de fons propis. Pel que

Un altre aspecte a destacar és que l’Ajuntament compleix en escreix el que marca la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, una de les coses
que vol dir, és que l’ajuntament no té problemes de
tresoreria per pagar als seus proveïdors, dins els 30
dies que exigeix la Llei.
Pel que fa a l’endeutament, es preveu que el ràtio del
deute viu, se situarà al voltant del 47% per a l’any
2018 i es preveu un endeutament a llarg termini de
1.650.0000¤. Per tant, aquest límit d’endeutament es
torna a trobar per enèsim cop molt per sota del límit
fixat del 75%.

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el regidor d’Hisenda, Pau
Comas, detallant el pressupost als mitjans de comunicació
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fa a les, inversions si es sumen el projecte de la mota i els
desmais (85.000 euros), la millora de la xarxa de camins
(6.447 euros), el projecte de vies verdes (161.750 euros)
i la segona meitat de la sortida flotant del Club Natació
Banyoles (31.433 euros), arriba a 2.407.000 euros.
En referència a les inversions previstes per aquest
2018, hi ha inversions en arranjaments de carrers com

ara el Sant Esteve, Pou i Carmelites Velles, per valor de
200.000 euros, el carrer de les Rotes (400.000 euros),
la reposició i millora de la via pública (255.000 euros),
el projecte de la nova biblioteca (150.000 euros), el pla
de voreres que és una sol·licitud majoritària als consells
de barri (100.000 euros), el projecte d’estalvi energètic
(50.000 euros), el camí de Mas Usall (50.000 euros)
i els carrils bici (40.000 euros), entre moltes altres.

VIA PÚBLICA
L’Ajuntament de Banyoles
reforma el passatge Arcades,
al barri de Mas Palau
És un passatge sense sortida, habitat, de 31 metres llarg,
amb cases a tot l’entorn, i que només s’hi pot accedir
des del carrer de les Arcades. En aquest passatge s’ha
reformat el paviment i s’ha fet a un sol nivell, a més,
d’arranjar el sanejament que era molt antic. El cost de
la millora integral del passatge és de 25.000 euros. Per
altra banda, s’ha arranjat la vorera del carrer de les Ar-

El passatge Arcades una vegada acabada l’obra
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cades en diferents trams pel cantó esquerra en direcció
a la carretera de Figueres, que és la que usen els veïns
del passeig de les Arcades. Les dues millores van ser
sol·licitades al consell de barri de Mas Palau.

Acaba la reforma del passatge
del doctor Fleming
L’Ajuntament de Banyoles ha acabat les obres, que han
consistit en la renovació del paviment i la millora del
clavegueram i les canonades. Les canonades i el siste-

El passatge doctor Fleming després de la reforma

ma de clavegueram d’aquest passatge havien quedat
obsolets i sense la capacitat suficient pel nombre de
veïns de la zona. També, s’han refet totalment les voreres
dels dos costats i s’ha asfaltat. El cost de les obres ha
estat d’uns 51.500 euros i, com sempre en els últims 10
anys, l’Ajuntament no ha aplicat contribucions especials.  

Roba amiga recull a Banyoles
54,7 tones de roba usada, la xifra
més alta dels últims 5 anys
Després de la instal·lació dels contenidors a la ciutat, el
2008, l’any que es va recollir més roba va ser el 2011,
amb 75 tones. Banyoles compta actualment amb 8
contenidors repartits per la ciutat i gestionats per la
Cooperativa Roba Amiga i l’empresa d’inserció ADAD
l’Encant. L’Ajuntament anima a usar aquests contenidors
de roba usada.

Ja hi ha vorera en aquest tram
de la carretera de Camós

Construeixen una vorera
en l’últim tram banyolí de
la carretera de Camós
Fins ara no hi havia pas a peu amb vorera per cap dels dos
costats de la via i ara l’Ajuntament de Banyoles n’ha fet un
al costat dret en direcció a Camós. Aquesta intervenció
millorarà la mobilitat a peu en aquesta zona de la ciutat.

L’Ajuntament de Banyoles
il·lumina les voltes de la
cèntrica plaça dels Turers
Aquest és un pas de vianants molt característic per a
tots els banyolins i banyolines i incorpora il·luminació
pública on fins ara no n’hi havia. La il·luminació és amb
el sistema LED i la instal·lació s’ha fet amb una actuació
mínima a l’edifici.

Amb la il·lumibació es millora el pas d’aquest
tram de la plaça dels Turers quan és fosc
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CULTURA
Gairebé 45 funcions i 30
espectacles conformen la
proposta estable d’arts
escèniques de Banyoles pel
primer trimestre de 2018
Janoska Ensemble (28 de gener), Marco Mezquida
(24 de febrer), els espectacles “Electe” (2 de febrer) i
“El metge de Lampedusa” (16 de febrer), Alba Bosch i
Marc Serra (3 de març), Toti Soler (16 de març), Mísia
(14 d’abril), s’han pogut gaudir a Banyoles.
Pots consultar les properes actuacions i comprar les
entrades a www.cultura.banyoles.cat. També pots
comprar les entrades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
de l’Ajuntament de Banyoles (Pg. de la Indústria, 25 //
972 57 00 50, de dilluns a dijous de 8:30 h a 18:45 h i
els divendres de 8:30 h a 15 h).

El jaciment de Vilauba és el primer
de les Comarques Gironines
que es pot visitar en 3D
Les visites s’organitzen amb l’objectiu de contribuir a
la difusió de la vil·la romana de Vilauba, a Camós (Pla
de l’Estany). A través d’una tauleta, el visitant pot conèixer d’una forma propera i entretinguda els diferents
àmbits de la vil·la romana i interactuar entre el present
i el passat. Aquestes visites tindran una periodicitat
mensual, se celebraran cada segon dissabte de mes
i finalitzaran a la tardor. Per apuntar-se cal trucar al
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles al telèfon
972 57 23 61.

L’Electe és una comèdia de Ramon Madaula
interpretada pel banyolí Roger Coma

Marco Mezquida, artista resident de
l’Ateneu – CMEM per aquest 2018
Músic brillant, improvisador, eclèctic i versàtil. El 8è
artista resident de l’Ateneu – CMEM és una de les figures
musicals que ha irromput amb més força les últimes
dècades a l’escena peninsular. Nascut el 1987 a Maó i
llicenciat en piano jazz el 2009 a l'Escola Superior de
Música de Catalunya (ESMUC), Marco Mezquida s'ha
convertit en un dels músics més valorats i sol·licitats
del panorama jazzístic i les músiques improvisades.

“Costumari banyolí. Costums i
tradicions de la ciutat de Banyoles”,
nou llibre d’Àngel Vergés i Gifra
És el núm. 19 de la col·lecció “Quaderns de Banyoles”,
editada conjuntament per l’Ajuntament de Banyoles i
la Diputació de Girona. Aquest llibre recull la cultura
popular de Banyoles i pretén recuperar de l’oblit algunes de les grans empreses folklòriques banyolines. S’hi

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i l'alcalde de Camós, Josep Jordi, consultant
la tauleta per veure com era Vilauba a partir de les restes actuals
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tracten, entre d’altres, diverses tradicions populars, jocs
d’infants, salutacions, balles, rituals i supersticions,
aplecs, el cançoner, exvots o renoms i malnoms.

Nou llibre titulat La repressió
franquista al Pla de l’Estany, escrit
per Jordi Galofré i Miquel Rustullet

L’exposició "La Draga, el poblat
dels prodigis", arriba al Museu
d’Arqueologia de Catalunya- Girona

Aquest llibre analitza la repressió franquista que es va
abatre sobre cada un dels pobles de la comarca del Pla de
l’Estany, llevat de Banyoles, que va ser objecte d’un altre
llibre, La repressió franquista a Banyoles, de Jordi Galofré,
publicat l’any 2005. És el resultat d’una recerca a fons
sobre el que va representar aquesta repressió poble a
poble, a partir de la documentació conservada en els
arxius i utilitzant també els records i la documentació
conservada per les famílies dels represaliats.

L’exposició és un extraordinari aparador dels resultats
de pràcticament 30 anys d’excavacions arqueològiques
fetes en el poblat neolític de la Draga a Banyoles, l’únic
jaciment arqueològic lacustre de la península Ibèrica.
Reuneix per primera vegada més de dues-centes peces
arqueològiques del Museu Arqueològic Comarcal de
Banyoles, entre les que destaquen les peces de fusta i
matèria orgànica. Es pot veure al Monestir de Sant Pere
de Galligants a Girona, fins al 16 de setembre de 2018.

JOVENTUT
Banyoles estrena el Punt de Salut
Jove, a l’Oficina Jove Cal Drac
En el marc del Pla Local de Joventut (2016-2019), l’Ajuntament de Banyoles ha posat en funcionament el Punt
de Salut Jove, un nou servei d’informació, orientació
i assessorament que, situat a l’Oficina Jove Cal Drac,
s’adreça a joves de fins a 26 anys de Banyoles i el Pla
de l’Estany.

de 5 a 7 de la tarda a l’Oficina Jove Cal Drac. L’atenció
telemàtica es farà a través de correu electrònic, amb una
garantia de resposta en un màxim de 24 hores.

Totalment confidencial i gratuït, la seva finalitat és donar
resposta a les necessitats, inquietuds i preocupacions dels
joves, com ara relacions afectives, sexualitat, bullying,
dependències, inseguretats... El Punt de Salut Jove vol
esdevenir un punt de referència per als joves.
El Punt de Salut atén de forma presencial els joves que
ho desitgin dos dies a la setmana, els dimarts i dijous

Visita inaugural a la sala d'atenció i treball
en grup del Punt de Salut Jove

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
L’Ajuntament crea el Consell
de barri de la Vila Olímpica
Els consells de barri de Banyoles pretenen garantir
i impulsar la participació dels veïns i veïnes, i de les
associacions, en els assumptes municipals. La primera
convocatòria d'enguany és la tongada de consells de
barri del mes de maig. Els 7 consells de barri que estan
en funcionament són: el Consell de barri de la Farga, de
Sant Pere, de Can Puig, de Mas Palau, de les Rodes, de
Canaleta i el nou de la Vila Olímpica.

Consell de barri de Mas Palau
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GRUPS MUNICIPALS

Cuidant el petits detalls de la via pública
Hi hem insistit molt durant els últims 10 anys: cal cuidar els
petits detalls de la via pública de Banyoles. Aquest objectiu
necessita un treball de continuïtat del govern municipal en
el temps i molta participació ciutadana, que ajuda a detectar
els nous reptes a tots els barris.
En els últims mesos la feina en aquest sentit ha continuat.
En són exemples els primers semàfors per a invidents amb
comandament a distància, la renovació integral de la plaça

Pere Plantés, la renovació del passatge Arcades i del passatge
doctor Fleming, o la il·luminació de sota les voltes de la plaça
dels Turers. Una de les prioritats és el manteniment de les
voreres, i l'afaltatge, s’ha actuat a diferents carrers, amb una
millora destacada a la carretera de Camós.
Així doncs, continuem amb aquesta mateixa línia per millorar
la qualitat de vida dels banyolins i banyolines, però també
la imatge de Banyoles.

El pla general de Banyoles
S’està redactant el Pla d’ordenació urbanística municipal, el
POUM. Serà la base de la Banyoles dels futurs anys. Un Pla
General ha de tenir sempre un equilibri entre els interessos
de la ciutat i el legítims interessos dels ciutadans, i aplicar
les directrius generals d’ordenació del territori.
Junts per Banyoles-ERC creiem que per damunt de tot cal
pensar, cal tenir clar, el model de ciutat que volem, i en funció
del model fer les planificacions pertinents en viabilitat,

equipaments, aparcaments, canvis d’usos, etc . I una vegada
establert el model, cal tenir la força, la voluntat, la valentia
de tirar-lo endavant.
No veiem en l’equip de govern ni un projecte clar de ciutat
ni la valentia per implementar-lo.
Al nostre web, www.juntsperbanyoles.cat, si ho voleu
consultar, tenim penjat el nostre posicionament i els nostres
suggeriments.

#VilaDesfila
L’aigua és un bé bàsic, els humans estem compostos d’un 75%
d’aigua. Sense aigua no podem viure. Totes coneixem aquestes
grans veritats, però les oblidem quan no protegim ni blinden
un servei tant sensible com la distribució d’aigua potable a
totes les cases.
A Banyoles, l’aigua que ens arriba a casa, prové de l’estany
que és un bé comunal, propietat de totes. Però permetem
que una empresa privada, amb una concessió de l’any 1933,
capti l’aigua, ens la dugui a casa i ens cobri per quelcom que
és nostra. L’empresa Aigües Banyoles no rendeix comptes

Objectiu: participar.
Des d'aquest grup municipal hem estat molt insistents en
aconseguir
els Consells de Barri. Fins fa poc existien
Aturemampliar
els desnonaments
els Consells de Barri Canaleta, La Fraga, Sant Pere, Mas Palau
pensat
massaque
temps
“això noeina
va amb
nosaltres”.
Però laveu
realita
i lesHem
Rodes.
Creiem
aquesta
serveix
per donar
a la gent i poder construir uns barris més cohesionats, amb
millors serveis i sobretot millores per a totes i tots. La nostra
insistència ha servit per tal que en aquesta legislatura s'iniciés
amb la creació del Consell de Barri de Can Puig i pròximament
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a ningú, i com a empresa privada, actua exclusivament en
benefici propi: sempre i en primer lloc. Fet conmprensible, en
tant que empresa privada, però no tan normal quan parlem
d’un servei bàsic, essencial i primari.
Això no passaria si aquest servei fos municipal, si la distribució
d’aigua potable fos satisfet per una empresa pública, amb
vocació de servei públic. Amb una empresa municipal,
evitaríem el fenomen de les portes giratòries i la vergonya
de saber que la nostra aigua potable passa per les mans d’un
personatge tan obscur i menyspreable com en Santi Vila.

es crearà el de la Vila Olímpica. Aquest últim servirà per
millorar la convivència entre el barri, els serveis, les proves
esportives i els esdeveniments culturals en aquella zona.
Abans d'acabar aquesta legislatura hauríem d'aconseguir
crear l'últim Consell de Barri que necessita la ciutat amb
urgència; el Barri Vell. Aquest és el nostre pròxim objectiu
per millorar la participació a la nostra ciutat.

MEDI AMBIENT
El Consorci de l’Estany neteja
2.000 embarcacions en 1 any
de funcionament de l’estació de
desinfecció del musclo zebrat
És una actuació preventiva ja que no hi ha presència del
musclo zebrat a l’Estany. Tanmateix, des de fa un any
una estació de de desinfecció del musclo zebrat neteja
totes les embarcacions que hi han d’entrar. Durant el
2017 es van netejar un total de 1.343 embarcacions, en
els 10 mesos de funcionament de l’Estació. D’aquest total
1.202 eren bots de rem, 125 bots de piragua, 11 llaüts i 5
bots de Dragon Boat. Les dades dels primers 3 mesos
del 2018 són 657 bots, dels quals 7 de caiac polo, 162
de piragüisme, dues màquines, 2 de llaüt i 484 de rem.
El musclo zebrat és un bivalve de forma allargada i
triangular amb bandes transversals fosques sovint amb
forma de ziga-zaga. Pot créixer fins a 4 cm i una sola
femella pot arribar a produir un milió de larves a l’any.
Es subjecta al substrat mitjançant un bis similar al dels
musclos marins formant colònies de milers d’individus.

Un operari del Consorci de l’Estany netejant una embarcació de
15 metres per prevenir l’entrada del musclo zebrat a l’Estany

TURISME

Enguany cal destacar que l’Ajuntament de Banyoles
organitza activitats noves, tant en turisme cultural com
en turisme esportiu adreçat a famílies. Hi ha les noves
propostes, com ara la Ruta del Puig de Sant Martirià, la
Ruta d’orientació en família, Fem de científics a l’Estany:
Descobrim el travertí i Fem de científics a l’Estany: Descobrim els ocells.

La regidora Joana Vilà presentant les activitats turístiques
del 2018, que van començar per Setmana Santa

EDUCACIÓ
El Pla d’escolarització extensiva
de Banyoles arriba als 20 anys
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 un Pla
que durant 20 anys ha fomentat una ciutat educadora,
cohesionada i inclusiva. És fruit d’un important treball
en xarxa que des del curs 1998-1999 fins l’actualitat s’ha
anat consolidant i enfortint i ha estat clau en l’aposta
que Banyoles ha fet per a una educació cohesionadora
i compromesa amb la ciutadania i l’entorn. El dia 1 de
febrer es va celebrar una jornada de commemoració
que va incloure una mostra d’experiències. Durant la
jornada es va reflexionar sobre com detectar elements
que poden generar exclusió, amb exemples d’aplicacions
pràctiques al territori.
L’Auditori de l’Ateneu va acollir la jornada dels 20 anys del Pla
d’Escolarització Extensiva, un projecte on Banyoles va ser pioner

58 propostes d'activitats
turístiques de Banyoles per al 2018
Són les activitats i visites guiades adreçades als turistes, especialment el públic familiar, i que duraran
fins al desembre. En total són 58 propostes diferents
organitzades majoritàriament per l’Ajuntament de
Banyoles (52), tot i que l’Ajuntament de Porqueres
també n’ha preparat mitja dotzena. Les 58 propostes
s’han programat en 117 actes. S’ofereixen propostes
classificades en el marc d’activitats de descoberta,
activitats familiars, visites teatralitzades, activitats
esportives i altres activitats d’oci.
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ESPORTS
Un estudi quantifica en gairebé 5
milions d’euros l’impacte econòmic
de la disputa de 17 proves esportives
a Banyoles durant el 2017
Dels quals 4,4 milions són promoguts per l’Ajuntament de Banyoles (molts vegades amb altres entitats
i administracions) i 420.000 euros per empreses privades, sobretot d’estades esportives. La majoria del 5
milions són de les proves de cap de setmana (4,2 milions), amb 4 proves esportives estrella: el Campionat
d’Espanya de rem en categories aleví, infantil i cadet
(1 milió d’euros), el Campionat d’Espanya de triatló (1
milió d’euros), l’Open Alforges Internacional de horseball (800.000 euros) i la Copa catalana internacional
de BTT (500.000 euros). En total s’han estudiat un total de 17 proves entre les d’un dia i les que duren més
d’un dia, siguin de rem, btt, triatló, horseball, natació o
running.

Banyoles serà novament
capital europea del triatló els
dies 7 i 8 de juliol de 2018
Banyoles acollirà el Campionat d’Espanya de triatló
i aquatló i, també, el classificatori europeu pels Jocs
Olímpics de la Joventut que se celebraran a Buenos
Aires l’octubre d’aquest any 2018. És el 8è any con-

secutiu que Banyoles acull una prova internacional de
triatló, els últims dos anys va ser el campionat d’Europa
d’equips per relleus.
La prova més destacada serà el classificatori europeu
pels Jocs Olímpics de la Joventut. Cada continent té un
classificatori i el d’Europa serà a Banyoles. Competiran
a la classificatòria en les proves masculina (dissabte,
7 de juliol), femenina (dissabte, 7 de juliol) i relleus
mixtos (diumenge, 8 de juliol). Així doncs, per la importància de la prova queda assegurada la participació
de triatletes internacionals menors de 35 anys, perquè
serà el lloc de la classificació en una prova organitzada
pel Comitè Olímpic Internacional. Els de Buenos Aires
seran els tercers Jocs Olímpics de la Joventut després
dels de Singapur (l’any 2010) i Nanquín (Xina, el 2014).
El seu programa esportiu inclou els mateixos esports i
disciplines dels Jocs Olímpics d'estiu immediatament
posteriors.
El dissabte 7 de juliol tindrà lloc el Campionat d’Espanya de triatló, en categories cadet, júnior, grups d’edat
i elit, el qual serà de categoria sprint i no olímpica,
organitzat amb la Federació Espanyola de Triatló. El
diumenge 8 de juliol hi haurà el Campionat d’Espanya
d’aquatló, el qual inclou natació i cursa a peu i no bicicleta, a diferència del triatló. En total es preveuen uns
3.000 triatletes durant el cap de setmana a Banyoles.

URBANISME
L’Ajuntament ha millorat
els carrils bici i camins
Una de les prioritats és millorar els carrils bici i camins
escolars que enllacen amb les escoles i instituts de la
ciutat. Així doncs, s’ha actuat per senyalitzar i condicionar un carril bici al barri de Can Puig, concretament
a la rotonda del carrer de Figueres i al carrer de Boi
Juscafresa per connectar la nova passarel·la de la riera
Canaleta amb l’escola de Can Puig. Concretament, s’ha
allargat el gual del carrer de Boi Juscafresa, s’han col·
locat pals rodons de fusta per delimitar el carril bici,
s’han instal·lat aparcaments de bicicletes i un rail d’accés
de bicicletes. Aquestes actuacions estan estretament
lligades a la construcció de la nova passarel·la de la
riera Canaleta per a vianants i ciclistes.
En aquesta mateix línia s’ha actuat a l’encreuament
de la ronda Fortià amb el carrer de la Llibertat per
connectar amb l’escola de la Draga, i a l’encreuament
del carrer del Canat amb el carrer de la Llibertat per
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connectar amb l’escola Baldiri Reixac. Altres actuacions, emmarcades en la línia del consistori de millora i
potenciació de l’enllaç entre l’Estany i el Barri Vell, són
els carrils bici de l’encreuament del carrer de la Barca
amb el passeig Darder, a l’encreuament del carrer de
la Barca amb el carrer de la Sardana i a l’encreuament
del carrer de la Canal amb el carrer de la Llibertat.
Una altra actuació destacada ha estat a l’encreuament
de la carretera de Camós amb el carrer de Carreras
Candi. En aquesta cantonada s’ha construït la vorera
que permet als vianants passar amb comoditat en un
espai complicat fins ara.
A més, s’ha instal·lat senyalització horitzontal i vertical
per a carrils bici a diferents punts de la ciutat, com ara
el carrer del Terme, des de la rotonda del carrer de
Figueres fins al carrer d’Orient, al passatge de Llorenç
Busquets i als carrers de la Barca i de l’Estany. Per altra
banda, s’han posat els primers semàfors per a ciclistes
de la ciutat a la cruïlla entre el passeig de la Puda i el
passeig de mossèn Lluís Constans.

La Tirona al seu nou embarcador

Nou embarcador a l’Estany
per la barca Tirona

El carrer dels Valls amplia la
zona de vianants del centre

La nova passarel·la d’amarratge de la Tirona per pujar a
la barca és amb accés directe des del passeig Darder, a
l’altura de l’Oficina de turisme. És una passarel·la prefabricada amb subjecció de pilots, seguint els criteris dels
enginyers navals. Els pilars medeixen 12 metres, dels
quals 8 metres estan enfonsats sota terra de l’Estany.
L’objecte de la instal·lació de l’embarcador és la de proporcionar un bon amarratge a la Tirona, facilitar l’accés
dels usuaris i proporcionar l’atracament segur quan
l’embarcació queda amarrada fora de servei, amb una
major protecció pels efectes del vent. Aquest projecte
de nou embarcador ha costat uns 46.000 euros. Per
altra banda, prèviament a l’embarcador, es van fer les
obres de reforma de la mota. Els dos projectes estan
promoguts per l’Ajuntament de Banyoles, però s’ha
inclòs en una iniciativa del Consell Comarcal del Pla
de l’Estany que compta amb una subvenció del 50% a
través de la taxa turística de la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament de Banyoles ha acabat les obres de reforma
d’un tram del carrer dels Valls, al Barri Vell. És la segona
fase de la remodelació i va des del carrer de Sant Antoni fins al carrer de Sant Benet. Des del carrer de Sant
Antoni a la placeta del carrer de Navata la remodelació
del carrer segueix la tipologia dels carrers de la zona de
vianants del Barri Vell, amb paviment de travertí i sense
voreres, a un sol nivell. La resta, fins al carrer de Sant
Benet, és de formigó encintat amb travertí i també a
un sol nivell. Cal destacar que l’obra ha inclòs el canvi
del mur de l’hort de la rectoria de l’església de Santa
Maria dels Turers. D'aquesta manera, s’ha substituït
la paret actual per una tanca amb reixat de ferro, que
ha permès recuperar la visual del lateral de l’església.

En funcionament el nou
skate park de Banyoles

El nou skate park està situat al costat
del pavelló de la Draga

L’objectiu del consistori banyolí és que els usuaris siguin
corresponsables de la dinamització, preservació i bon ús
del parc, conjuntament amb l’Ajuntament. Així doncs, els
usuaris de l’skate s’han organitzat en una comissió que
s’encarregarà d’organitzar, gestionar i fer un seguiment
de l’equipament. Tanmateix, l’Ajuntament de Banyoles
ha contractat el Consell Esportiu del Pla de l’Estany per
dinamitzar i donar suport als usuaris de l’skate park. El
nou skate park de Banyoles consta d’una zona “street”,
que inclou un pla inclinat en un extrem, i d’una zona
de “bowl” enfonsat en l’altre extrem, aquesta última ha
estat una petició dels usuaris que han participat en la
redacció del projecte.
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La remodelació del carrers dels Valls ha permès esponjar el carrer

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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