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Una Banyoles amb qualitat de vida

Construir un model de ciutat és una tasca que necessita molt treball continuat 

durant el temps. El nostre model és una Banyoles amb qualitat de vida. És a dir, 

una Banyoles reforçada en tots els àmbits.

En aquest butlletí en teniu un clar exemple, només focalitzat en l’últim trimestre. 

S’han potenciat les xarxes socials, firmat els convenis amb les entitats, aprovat 

inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, renovat parcs infantils o 

posat en funcionament el parc de gossos. També, en aquest trimestre hem preparat 

campanyes perquè es censin els gossos, hem creat productes de marxandatges 

turístic, hem instal·lat comportes metàl·liques en 3 recs, hem impulsat projectes 

educatius, hem ampliat el número de pisos socials, hem organitzat competicions 

esportives, fires, activitat culturals i festives... 

És a dir treballem multidisciplinàriament tots els àmbits per tenir una Banyoles 

amb qualitat de vida.
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Amb la col·laboració de la Diputació de Girona

Edita: Ajuntament de Banyoles

SUBVENCIONS
Títol Import Institució

Xarxa de serveis locals de promoció econòmica 5.000 ¤  Diputació de Girona

10a edició dels Premis Banyolí de l'Any  8.000 ¤ Diputació de Girona

Adquisició de llibres per la Biblioteca Municipal 10.000 ¤ Generalitat de Catalunya

Punt de salut jove  20.000 ¤ DIPSALUT

Fons de cooperació local de Catalunya 2018  225.985 ¤ Generalitat de Catalunya

Campionat d'Europa de triatló   25.000 ¤ Diputació de Girona

Fons de cooperació econòmica i cultural. Enllumenat  51.247 ¤ Diputació de Girona

Fons de cooperació econòmica i cultural. Neteja viària  214.731 ¤ Diputació de Girona

Fons de cooperació econòmica i cultural. Despeses culturals  46.938 ¤ Diputació de Girona

Fons de cooperació econòmica i cultural. Noves tecnologies  8.426 ¤ Diputació de Girona

Fons de cooperació econòmica i cultural. Camins  800 ¤ Diputació de Girona

Activitats i projectes culturals de les oficines joves   2.136 ¤ Diputació de Girona

Foment de l'activitat física i esport- Copa catalana internacional de BTT  8.000 ¤ Diputació de Girona

Foment de l'activitat física i esport- Neda a l'escola  3.600 ¤ Diputació de Girona

Foment de l'activitat física i esport- Vestidors del pavelló de la Draga   6.880 ¤ Diputació de Girona

Foment de l'activitat física i esport- Marxa popular i Triatló B  8.000 ¤ Diputació de Girona

Projectes culturals del Museu Darder    20.735 ¤ Diputació de Girona

Projectes culturals Museu Arqueològic   22.761 ¤ Diputació de Girona

Polítiques d'habitatge   7.000 ¤ Diputació de Girona

Fira Gartstròmia    2.400  ¤ Diputació de Girona

Fitrestoc   3.000  ¤ Diputació de Girona

Fira Aloja   3.500  ¤ Diputació de Girona

Fira de Nadal   2.500  ¤ Diputació de Girona

HABITATGE

Banyoles té 36 pisos 
amb funció social
Les entitats bancàries han incorporat aquest estiu 4 pisos 
amb funció social a l’Oficina d’Habitatge de Banyoles, 
3 dels quals provinents de Bankia. Banyoles ha passat 

en 11 anys de tenir un sol pis amb funció social a 36. La 
majoria de pisos amb funció social es destinen a situaci-
ons d’especial urgència i a persones amb rics d’exclusió 
residencial. Això sí, després de les valoracions conjuntes 
de l’àrea de Benestar social del Consell Comarcal del Pla 
de l’Estany i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
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10a edició dels premis Banyolí de l'Any

Enguany celebrem la 10a edició dels premis Banyolí de l’Any. 
Uns premis que tenen com a objectiu guardonar empreses, 
persones i entitats de la nostra ciutat que s’hagin distingit 
per la seva tasca al llarg de l’any.

Els premis s’atorgaran en un acte el 21 de setembre del 2018, 
com en cada edició, a la Millor Iniciativa Empresarial, a la 
Millor Iniciativa Social, a la Trajectòria Personal i al Banyolí 
de l’Any. Aquest darrer premi serà fruit d'una candidatura 
popular i, entre els 3 més proposats que es consideraran 

finalistes, els jurats dels anteriors premis n’escolliran el 
guanyador o guanyadora.

Per aquest motiu, et demanem que omplis la butlleta que 
hi ha a continuació i la dipositis a les urnes que hi haurà 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (passeig 
de la Indústria, 25) o a l’Oficina de Turisme de l’Estany 
(pesquera número 10). També trobareu butlletes en els 
llocs de votació. Les dates per emetre el vot són del 3 al 16 
de setembre de 2018.

 

Candidat/ta al Premi Banyolí de l'Any

Banyoles, setembre de 2018

Nom i cognoms del candidat/ta

Motiu pel qual es proposa aquest/ta candidat/ta

Si us és més còmode, també podeu votar al web municipal www.banyoles.cat

Votacions del 3 al 16 de setembre

En aquesta edició l'acte de lliurament dels premis Banyolí de l'Any 
serà el divendres 21 de setembre. 
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ALCALDIA

L’Ajuntament renova els 
convenis amb les entitats per 
un valor de 450.000 euros
L’Ajuntament de Banyoles va firmar els convenis que 
signa anualment amb les entitats de la ciutat, per aju-
dar-les en la seva tasca de millora de la qualitat de vida 
a la ciutat, per una xifra similar a la de l’any passat. 
D’aquesta manera el consistori renova el compromís 
amb un total d’una seixantena d’entitats de diversos 
àmbits: cultural, d’educació, de joventut, d’acció social, 
de promoció econòmica, de participació ciutadana, de 
festes i d'esport.  

La pesquera Gimferrer Garriga 
passa a ser de titularitat exclusiva 
de l’Ajuntament de Banyoles
Després que la família propietària ha renunciat a la titu-
laritat dels drets d’utilització de la pesquera número 11 de 
l’Estany de Banyoles, coneguda com a pesquera Gimferrer 
Garriga, l’Ajuntament de Banyoles ha indemnitzat pel cost 
d’edificació de la pesquera número 11 a la família titular 
dels drets d’utilització d'aquesta pesquera i propietària 
de l’edificació. És la cinquena de titularitat exclusiva de 
l’Ajuntament de Banyoles, la quarta en els últims 10 anys. 
La pesquera número 11, o pesquera Gimferrer Garriga, 
està situada entre el Club Natació Banyoles i el jaciment 

neolític de la Draga. 

Ricky Rubio, nou ambaixador 
del Centre d’Estudis Olímpics 
de la UdG, ubicat a Girona
El popular jugador de bàsquet Ricky Rubio va acceptar 
ser ambaixador del Centre d’Estudis Olímpics de la Uni-
versitat de Girona. Rubio s’afegeix a altres ambaixadors 
com ara David Barrufet, Fernando Climent i Pere Miró. La 
trobada es va fer en el marc del X Campus Oficial Ricky 
Rubio que es va organitzar de l’1 al 7 de juliol al Collell 
(Sant Ferriol, Garrotxa). Es tractava d’un campus de 
bàsquet dirigit a nens i nenes nascuts entre 2001-2009. 
Durant un dels dies el Campus Oficial, Ricky Rubio va 
convidar a jugadors del Club Bàsquet Banyoles i de 
Junts i Endavant.

Signatura del conveni amb Astrobanyoles, que organitzen activitats 
com ara els premis de recerca

Ricky Rubio amb el grup de Junts i Endavant

L’alcalde de Banyoles i el regidor d’Esports, 
Jordi Congost, amb Ricky Rubio

La pesquera Gimferrer Garriga és un edifici 
construït el 1874, de 64 metres quadrats i amb 
portal d’entrada. Foto: Harold Abellan
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L’Ajuntament repinta la 
senyalització horitzontal de 
tot el passeig de la Puda fins 
al trencant de Pujarnol
Tal i com programa regularment, l’Ajuntament de Banyo-
les ha repintat la senyalització horitzontal de la ciutat. 
També es va repintar la senyalització horitzontal de la 
recentment reformada rotonda nord, a la carretera de 
Figueres, entre d'altres.

Aquestes actuacions se sumen a les noves llums inter-
mitents de les illetes per augmentar la senyalització i la 
seguretat quan es fa fosc. Aquests nous llums se situen a 
la rotonda nord de la carretera de Figueres, al trencant de 
Pujarnol i a la rotonda Europa de les nacions. Així doncs, 
amb aquestes actuacions totes les illetes de Banyoles 
compten amb llums intermitents de senyalització.

Renoven el parc infantil 
del carrer del Migdia
L’Ajuntament de Banyoles ha renovat un dels parcs in-
fantils més antics de Banyoles, el que se situa al carrer 
del Migdia, perquè presentava deficiències d’estabilitat 
i elements ja desgastats. El parc, que és del 2005 i va 

VIA PÚBLICA

dirigit a nens de fins a 8 anys, ja compta amb tots els 
elements infantils nous, d’entre els que hi ha un gron-
xador, un tobogan o una xarxa per escalar, entre altres.
L’actuació ha tingut un cost de 15.500 euros. 

L’Ajuntament asfalta un altre camí 
d’accés al veïnat de Mas Usall
L’Ajuntament de Banyoles ha asfaltat el camí d’accés a 
Mas Usall des de la sortida de la C66 (la variant) per 
l’avinguda de la Farga fins just al pont d’accés al veïnat. 
El veïnat de Mas Usall està situat al nordest del municipi 
de Banyoles. El cost de l’asfaltatge és de 49.600 euros, 
coberts íntegrament per una subvenció de la Generalitat 
de Catalunya gràcies a una subvenció de camins públics 
locals. Com a complement a aquest projecte s’ha asfaltat 
el tram que surt d’aquest camí cap a Figueroles (Fontco-
berta), en el seu tram del terme municipal de Banyoles 
fins a l’enllaçar amb el terme municipal de Fontcoberta. 

En aquesta mateixa línia, s’ha repassat l’asfaltatge i s’ha 
renovat la senyalització de la rotonda de l’avinguda de 
la Farga amb la ronda del Monestir.

Per altre banda, en els últims mesos s'ha implementat el 
pla de voreres al barri de Mas Palau, Canaleta, la Formiga, 
i la carretera de Camós.

L’Ajuntament instal·la llums 
LED a dues zones de la ciutat
L’Ajuntament de Banyoles ha instal·lat LED de baix 
consum a l’enllumenat públic de dues zones de la ciutat: 
a Can Puig (als carrers Escarola, d'Orfes, de Figueres i 
als trams d’aquesta illa dels carrers Josep Saderra i la 
carretera de Vilavenut) i, també, al carrer de la Llibertat, 
l’avinguda dels Països Catalans, el passeig de la Draga i 
a un tram del passeig Gaudí. Aquesta actuació a l’enllu-
menat públic de Banyoles substitueix les làmpades de 
vapor sodi per lluminàries LED per millorar l’eficiència 
energètica, reduir el consum i millorar la conservació 
del medi ambient. El sistema LED consumeix un 60% 
menys i dura 4 vegades més.

Fanal del carrer Llibertat amb el lluminàries LED

El parc del carrer Migdia forma part de la vintena de parcs 
infantils que hi ha actualment a Banyoles

L’actuació ha consistit en aplicar reg asfàltic en aquest tram 
que en la seva majoria limita en paral·lel amb la C66
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URBANISME

Acaba la reforma de l’Ateneu Bar
El local, situat a la plaça Major, ha afrontat una reforma 
integral i una posada a punt pel bon funcionament de 
l’equipament sense canviar la identitat característica 
de l’espai, destinat a fer-hi concerts de petit format i 
projeccions. Amb la reforma s’ha ampliat la cuina offi-
ce, el magatzem i s’ha renovat la porta interna d’accés 
directe a l’Auditori. També s’ha millorat la il·luminació, 
s’ha repintat, s’ha renovat el mobiliari del bar i la instal-
lació elèctrica i d’aigua.  El cost de l’obra ha estat d’uns 
40.000 euros. 

L'Ajuntament de Banyoles aprova 
inicialment el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM)
• Vam editar el butlletí Banyoles Informació especial 

POUM que vam repartir a cada habitatge de la ciutat.

• Es va publicar el dia 17 d’agost al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP).

• Termini d’exposició al públic i al·legacions: FINS AL 
26 DE NOVEMBRE DEL 2018.

L’Ajuntament posa en 
funcionament el primer parc 
de gossos de la ciutat
Està situat entre la residència la Solana i el camp de 
futbol vell, ocupa 1.000 metres quadrats i és una 
proposta consensuada entre els grups municipals i 
l’Associació Canina i Esportiva de Banyoles. El parc 

per a gossos ha tingut un costat de 16.000 euros. Per 
habilitar el parc de gossos es va fer un moviment de 
terres. Una vegada acabat, es va plantar gespa, amb reg 
automàtic, i es van instal·lar bancs, una tanca de fusta 
tractada, papereres amb bosses per a la recollida dels 
excrements dels gossos, una font (amb la instal·lació 
i el desguàs), la retolació de les normes i la millora de 
la vorera de l'entorn.

L'Ajuntament de Banyoles 
elabora la diagnosi del Pla 
director de la bicicleta
El document presentat en relació a la diagnosi inclou 
informació del que seria la Taula sectorial de la bici-
cleta, les fases del Pla director, i documentació gràfica 
com el plànol d’aforaments realitzats per determinar 
la intensitat mitjana diària de ciclistes, un plànol de 
situació dels principals equipaments i un plànol de la 
xarxa ciclable actual.

També incorpora com a esborrany un plànol de proposta 
de xarxa ciclable, que marca a grans trets el que seria una 
possible xarxa ciclable tenint en compte els equipaments 
i buscant la connectivitat del nucli urbà.

Trobareu tota la informació a la pàgina principal del 
banyoles.cat.

Al parc de gossos 
s’hi accedeix des 
d’una doble entrada 
perquè els gossos 
no s’escapin ja que 
podran estar lliures 
dins l’espai, sense 
necessitat de portar 
corretja
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La nova imatge de l'entrada de Banyoles pel nord

Estat actual del 
Molí dels Paraires

L'Ajuntament millora la rotonda 
de la carretera de Figueres 
L’Ajuntament de Banyoles ha acabat la reforma de la ro-
tonda nord, situada en direcció a Fontcoberta i Esponellà, 
a l’altura del gimnàs Triops. S’ha millorat la il·luminació, 
refet la vegetació, i a més, s’han instal·lat element iden-
tificatius com ara uns peixos i la frase “Benvinguts a 
Banyoles”. L’actuació ha costat 28.000 euros. 

L’Ajuntament compra el Molí 
dels Paraires per rehabilitar-
lo i generar electricitat
L’Ajuntament de Banyoles ha signat la compra aquest mes 
de juliol del Molí dels Paraires, situat a la placeta de Sant 
Pere, molt a prop de la plaça Major. Es preveu arranjar 
l’edifici i el seu molí i fer-lo visitable. La rehabilitació de 
l’edifici està quantificada en uns 30.000 euros. A més, 
s’hi instal·larà una picoturbina per generar electricitat 

gràcies al salt d’aigua, amb un màxim de 5 quilowatts a 
l’hora (amb un cost d’uns 41.000 euros). 

L’edifici conté un antic molí que aprofitava l’aigua del rec 
Major que passa per sota, amb un salt d’aigua d’uns 4 
metres. L’arranjament d’aquest element patrimonial se 
sumarà a les anteriors remodelacions de Cal Moliner, 
a la plaça Major, o del molí de Cal Nocaire, al passeig 
arranjat del rec Major entre els carrers de Torras i Bages 
i Jaume Butinyà.

L’Ajuntament ha contractat 
les obres de:
• Carrer de les Rotes
• Pista de Canaleta
• Pla de voreres
• Pla d’asfaltatge
• La rotonda de la plaça Europa de les nacions
Entre d'altres.
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La Policia Local de Banyoles recorda 
l’obligació de censar els gossos
Els propietaris de gossos han d’inscriure els animals al 
registre censal caní del municipi de residència habitual 
de l’animal. La Policia Local de Banyoles va engegar 
una campanya d’informació dels punts de l’Ordenança 
municipal de tinença d’animals domèstics acompanyada 
de tríptics informatius. 

A part de controlar i requerir els propietaris dels gossos 
que no tinguin censats els animals perquè els censin, 
la Policia Local de Banyoles també vol disminuir les 
contínues actituds incíviques dels posseïdors de gossos 
com ara no recollir els excrements, portar els gossos 
sense lligar, crear un perill a la via pública, portar els 
gossos sense el xip obligatori, la presència d’animals en 
zones enjardinades no autoritzades, de jocs infantils, etc. 

SEGURETAT CIUTADANA

La Policia Local de Banyoles 
estrena un nou cotxe
El vehicle incorpora un sistema tecnològic més eficient 
que permet accedir a les bases de dades policials i realitzar 
les actes des del mateix cotxe. També porta una càmera 
exterior que permet gravar el que succeeix al carrer.

PLA DE BARRIS

El Pla de barris de la Farga 
tanca amb una inversió de 
6,15 milions d’euros
És un Pla iniciat l’any 2006 i consensuat entre les ad-
ministracions i els veïns. La inversió aprovada era de 7,4 
milions d’euros, tot i que, sobretot gràcies a les baixes de 
pressupostos, ha costat un total de 6,15 milions d’euros, 
finançats al 50% entre l’Ajuntament de Banyoles i la 
Generalitat de Catalunya. 

Tanmateix, a aquesta dada cal sumar el projecte Treball als 
barris del Servei d’Ocupació de Catalunya que ha invertit 4 
milions més. Així doncs, el total de la inversió al barri des 

del 2006 és de més de 10 milions d’euros. El projecte de 
Treball als barris han continuat el 2017 i el 2018. 

Les inversions es poden especificar en la millora de l’espai 
públic, carrers, aparcament i espais verds (2,3 milions 
d’euros), la rehabilitació d’habitatges (546.000 euros), 
equipaments com ara el projecte d’atenció als infants o 
la seu de la Policia Local (937.000 euros), foment de les 
tecnologies de la informació (38.000 euros), foment de 
la sostenibilitat a l’entorn urbà (268.000 euros), equitat 
de gènere en l’ús de l’espai urbà i equipaments (96.000 
euros), programes de millora social, urbanística i econò-
mica (1,8 milions d’euros) i accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques (52.000 euros).

El nou cotxe amb Miquel Noguer, alcalde de Banyoles, Lluís Costabella, 
regidor de la Policia, i Gregori Martínez, inspector de la Policia Local

L’Ajuntament de Banyoles, els representants dels veïns i la Generalitat es van reunir per fer el tancament del Pla de barris de la Farga
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PARTICIPACIÓ

Una seixantena de veïns van 
participar al primer consell 
de barri de la Vila Olímpica
El 30 de maig es va celebrar el primer consell de barri de 
la Vila Olímpica, era una demanda dels mateixos veïns i 
va quedar plenament demostrat el seu interès amb l’as-
sistència d’unes 60 persones a l’escola de la Draga. Els 
consells de barri tenen caràcter consultiu, de formulació 
de propostes i suggeriments, per adequar al màxim les 
polítiques públiques a les necessitats de la població. A 
cada consell de barri es fa un balanç de les actuacions 
proposades a l’anterior consell, en molts casos de temes 
de via pública o medi ambient, entre d’altres. Durant el 
novembre es convocarà una altra tongada dels 7 consells 
de barri de la ciutat: Sant Pere, Mas Palau, Can Puig, Vila 
Olímpica, Canaleta, les Rodes i la Farga. 

TURISME

Banyoles presenta 7 nous 
productes de marxandatge 
com ara una nova samarreta 
del Drac de Banyoles
Els productes es dirigeixen especialment al públic fami-
liar, que juntament amb el públic del turisme esportiu, 
són els dos principals de Banyoles. Tots els 7 nous pro-

ductes es poden comprar a l’Oficina de turisme, situada 
a l’Estany. Les novetats d’enguany del marxandatge de 
Banyoles és una línia infantil i familiar amb un disseny 
i estil moderns i diferents a la resta de productes. Es 
poden comprar la samarreta infantil amb el dibuix del 
Drac de Banyoles, un dòmino, un micropuzzle, uns 
minicalidoscopis, un bolígraf, un clauer o una bossa 
de cotó reutilitzable. 

Imatge de la meitat dels assistents al primer Consell de barri de la Vila Olímpica

La regidora Joana 
Vilà va presentar el 
marxandatge turístic 
a l'Oficina de turisme
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GRUPS MUNICIPALS

300 dies d’injustícia
No és motiu de debat, no és una opinió, és una realitat: Jordi 
Sánchez i Jordi Cuixart porten més de 300 dies a la presó 
per les seves idees polítiques. Sense cap tipus de matís són 
presos polítics, com la resta de membres del Govern també 
empresonats i també els qui han hagut d’exiliar-se.
Són a la presó i a l’exili per defensar cívica, pacífica i demo-
cràticament la independència de Catalunya. El suport massiu 

que va reunir l'opció independentista va provocar que l’Estat 
Espanyol posés la unitat territorial per davant dels principis 
fonamentals de la justícia i la democràcia.
300 dies després hem de seguir reivindicant-los. Cal seguir 
posant de relleu la gravetat de la situació política del nostre 
país i que les discrepàncies davant el camí que cal prendre 
a partir d’ara no han d'entelar la injustícia i la trascendència 
del que ha passat aquest darrers 300 dies a Catalunya."

Banyoles continua avançant
El dia 6 d’agost l’Ajuntament de Banyoles va aprovar inici-
alment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 
És un dels molts punts que el grup municipal de CiU estem 
complint del programa electoral realista al qual ens vam 
comprometre a les eleccions municipals del 2015. És un 
tema que considerem important i que tenim en compte en 
la nostra acció de govern.
Hem aplicat el model de ciutat educadora, que respecta el 
medi ambient, amb oferta cultural i de referència en l’esport, 
tal i com ens vam comprometre. Una Banyoles que pensa 

en les persones. Per això, s’ha mantingut la pressió fiscal 
per sota del cost de la vida i, a més, des de fa 11 anys no 
es cobra cap contribució especial en cap de les obres. En 
aquesta línea hem impulsat múltiples polítiques socials 
enfocades a les famílies més necessitades de la ciutat.
En definitiva una Banyoles per viure-hi, saludable, segura, 
participativa i amb molta qualitat de vida. Una Banyoles amb 
dinamització turística i econòmica, que exerceix de capital 
del Pla de l’Estany i que està al costat de la reivindicacions 
nacionals de Catalunya.

Com millorar la Banyoles com a ciutat esportiva?
En els darrers anys Banyoles és seu de grans esdeveniments 
esportius. Aquest fet suposa situar-la en l'eix mediàtic es-
portiu, aportar un turisme de qualitat i aporta un moviment 
comercial que afavoreix el ram de restauració i l'hostaleria. 
Any rere any l'organització d'aquests esdeveniments ha 
anat millorant; introduint voluntaris/es, millorant la qualitat 
ambiental, millorant la comunicació...
Però encara hi ha camí per recorre i per millorar-les. En 
aquests moments el principal problema és com reduir 
les molèsties als veïns/es més pròxims a l'Estany; sorolls, 

aparcaments, canvis de direcció, neteja... És per això que 
el nostre grup municipal ha proposat a l'equip de govern 
la necessitat de fer un Consell de proves esportives on hi 
siguin representats/des entitats, associacions, persones 
involucrades, veïns/es ... Per tal de cercar solucions a 
aquestes problemàtiques.
No podem oblidar mencionar que cal desenvolupar un 
reglament municipal que gestioni els Habitatges de Lloguer 
Turístic. Una pràctica que a poc a poc s'ha estès a la nostra 
ciutat i que cal controlar perquè no causi molèsties com ja 
les ha ocasionat en altres ciutats de Catalunya.

Quan cal ser-hi, cal ser-hi
Estem vivint com a país, i per tant també com a poble, dies 
difícils. Dies nefastos per la democràcia i el nostre anhel de 
Llibertat. En aquest repte diari de no normalitzar el que no és 
normal, davant els atacs diaris al nostre país, les agressions 
a ciutadans i la coerció a la llibertat d’expressió, l’equip de 
govern de l’ajuntament de Banyoles i l’alcalde Miquel Noguer, 
al capdavant, no hi són presents.

Trobem a faltar l’alcalde i bona part del seu equip a la majoria 
de concentracions, trobades, xerrades, sopars grocs,... que 
pretenen implementar la República, executar el mandat de 
l’1-O i exigir la llibertat de les preses polítiques i el retorn de 
les exiliades. Banyoles és un poble que clama democràcia 
i necessita que el seu Ajuntament estigui a peu del carrer 
donant suport quan no abanderant, aquest clam de llibertat 
que recorre tot el país i també batega amb força a Banyoles.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA 
I TURISME

L’Ajuntament, l’Associació 
Banyoles, comerç i turisme i 
PIMEC treballen en xarxa per 
fomentar l’associacionisme 
comercial i la formació  
Els compromisos de PIMEC a Banyoles es divideixen 
en dos blocs: la promoció de l’associacionisme i les 
xerrades, jornades i accions formatives. Pel que fa a la 
promoció de l’associacionisme es promourà la renovació 
i actualització de les estructures associatives de comerç 
aportant aquell suport que necessitin per desenvolupar 
la seva tasca amb totes les possibilitats d’èxit. El termini 
d’aquest conveni s’estableix fins al 31 de desembre de 
2018 amb opcions de renovació condicionada al com-
pliment dels compromisos establerts. 

Banyoles viu el Gartstròmia, 
l’Exposició de flors i el Troba’m
Els dies 1, 2 i 3 de juny del 2018 Banyoles es va omplir 
de flors, gastronomia, art i màgia amb la 5a edició del 
Gartstròmia, la 41a edició de l’Exposició de flors i el 
Troba’m, festival de màgia. Es va poder gaudir de més de 
30 activitats al centre de Banyoles relacionades amb les 
tres propostes. Hi havia novetats com ara el Gastroba’m 
(on es portava la màgia a la taula), el primer Concurs de 
carrers Banyoles en flor i el nou Mercat Artis. 

Les fires estan organitzades per l’Ajuntament de Ba-
nyoles amb la col·laboració de la Diputació de Girona, 
el Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany, La Teteria del 

Barri Vell, Ràdio Banyoles, Sabors Catalans, associació 
Banyoles Comerç i Turisme, Piùbella, Alquimia medieval i 
Helpmyshop. El festival de màgia Troba’m està organitzat 
per l’associació Tenim Poca Feina.

L’Ajuntament de Banyoles ha con-
vocat dues subvencions amb l’ob-
jectiu de millorar els establiments 
comercials i turístics, i el foment 
de l’obertura de locals tancats
El consistori té previst destinar-hi uns 16.000 euros. Es vol 
millorar de la imatge exterior i interior dels establiments 
turístics i comercials, preservar els comerços emblemà-
tics o fomentar la implantació d’activitats econòmiques, 
entre d’altres actuacions.

Fotos: Pere Duran

OFICINA D’ATENCIÓ 
AL CIUTADÀ

L’Oficina d’atenció al ciutadà 
de l’Ajuntament ha atès i 
gestionat internament 225 
suggeriments dels ciutadans 
del gener al maig del 2018 
Es tracta sobretot de qüestions relacionades amb el 
manteniment de la via pública (amb 98 suggeriments, 
un 43,5%), mobilitat (el 10,6%), enllumenat de la via 
pública (8,8%), neteja viària (8,4%), sanejaments 
(6,6%), mobiliari urbà (6,2%) o jardineria (3,5%), 
entre molts altres temes. L’Ajuntament de Banyoles 
usa des de fa dos anys un programa informàtic per fer 
el seguiment dels suggeriments. Foto: Harold Abellan
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CULTURA

Vinicio Capossela, Santi Balmes, 
Clara Segura i Fluren Ferrer, Dr. 
Calypso, Ariel Rot i Sångensemblen 
Amanda, a l’(a)phònica
Grans noms de casa nostra i artistes internacionals, però 
també propostes emergents i arriscades. L’(a)phònica 
va apostar, un any més, per un festival de qualitat, amb 
44 propostes entre actuacions i activitats paral·leles 
repartides per una vintena d’espais. Veus consagrades 
i altres per descobrir que van permetre presentar estils 
diferents per a tot tipus de públics: des de cançó d’autor 

a reggae, passant pel pop, soul i òpera, entre d’altres. 

Clara Peya, Chicuelo & 
Mezquida, Christina Rosenvinge 
i Quim Masferrer, aquesta 
tardor a Banyoles
28 espectacles i gairebé 50 funcions conformen la 
programació estable d’arts escèniques de Banyoles 
pel segon semestre de 2018. Pel que fa als espectacles 
musicals, que tindran lloc a l’Auditori de l’Ateneu, la 
temporada s’estrenarà el dissabte 15 de setembre (21h) 
amb la preestrena d’Estómac el nou disc de la pianista 
i compositora Clara Peya, un àlbum que aborda la 
desconstrucció de la idea de l’amor romàntic tal i com 
l’entenem. El dia 22 de setembre (21h) Marco Mezquida, 
l’artista resident de l’Ateneu-CMEM 2018, acompanyat 
de Chicuelo, un dels compositors i guitarristes més sòlids 
i influents del flamenc actual, ens portarà l’espectacle 
Conexión. El divendres 2 de novembre (21h) la cantautora 
Christina Rosenvinge presentarà a les comarques 
gironines el seu últim disc Un hombre rubio. 

El dia 16 de novembre (21h) al Teatre Municipal, Quim 
Masferrer porta el seu últim espectacle Bona Gent, un 
espectacle ple de veritat, honest i on Quim Masferrer vol 
ser el teu espectador.  També seran a Banyoles Morgat 
Morgat, Ramon Prats Quartet + 3, l’Orquestra Simfònica 
Camera Musicae, Cor de Teatre, Teatre a la Fuga...

L'actor Quim Masferrer

La cantautora Christina Rosenvinge

Ariel Rot va venir per l'(a)phònica. Foto: Alfredo Tobía
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Carnaval d’Estiu, les propostes musicals, les actua-
cions castelleres dels Esperxats de l'Estany, els jocs 
tradicionals al Barri Vell, una mostra d’arts joves de la 
comarca i l'espectacle de circ contemporani Collage 
de Bot Project, entre altres. Un dels plats forts va ser 
l’actuació d’El Pot Petit dins el Carnaval d’Estiu. També 
cal destacar la presència del Punt Jove de Salut i el 20è 
aniversari de Gàrgoles de Foc.

Les Festes d’Agost constitueixen una clara aposta de 
l'Ajuntament per oferir un conjunt d'actes i activitats 
dirigit a tots els públics, amb propostes per a totes les 
edats i recuperant el centre de la ciutat. És per això que 
l'Ajuntament organitza i coordina el conjunt de propos-
tes, a partir d'un treball molt estret amb les entitats de 
la ciutat, sense les quals no es podria dissenyar una 
proposta d'activitats tan completa. Moltes gràcies a 
tots els que les heu fet possibles. Les Festes d'Agost 
han estat un èxit! 

FESTES

FEMJazz! clou amb èxit la 
celebració dels 25 anys amb 
una edició plena de novetats 
Entre el dijous 24 i el diumenge 27 de maig es va 
celebrar la 25a edició del FEMJazz! (Festival d’Emer-
gències Musicals) de Banyoles. Organitzat pel Taller 
de Música en conveni amb l’Ajuntament de Banyoles, 
a diferència dels anys anteriors, enguany la majoria de 
concerts han tingut lloc en un escenari centralitzat, 
la Muralla. A nivell de programació, la incorporació 
d’espectacles més pensats per a un públic juvenil ha 
diversificat el perfil dels assistents. 

Banyoles potencia les 
Festes d’Agost 
Del 12 al 19 d’agost, l’Ajuntament de Banyoles va 
programar desenes d’activitats per a celebrar la festa 
petita de Banyoles. D’entre les activitats, destaca el 

Les excavacions d’enguany al 
jaciment neolític de la Draga han 
documentat les construccions 
amb paviment de travertí 
Les troballes d’enguany permeten afirmar que la 
construcció de paviments fou una pràctica habitual i que 
es va estendre per tot el poblat. Aquest tipus d’estructura, 
segons els investigadors del jaciment, probablement 
tenia per funció anivellar el terreny i aïllar l’habitatge del 
fang i de la humitat subjacents. Enguany les excavacions 
s’han efectuat en la part més elevada del jaciment, on el 
nivell arqueològic ha quedat per sobre del nivell freàtic 
i no s’han conservat restes orgàniques, no obstant això 

el sector excavat permet aprofundir en l’arquitectura 
neolítica i en donar respostes a com estava organitzat 
l’assentament.  

El jaciment neolític de 
la Draga, ja és bé cultural 
d’interès nacional 
El govern de la Generalitat va aprovar la declaració 
de bé cultural d’interès nacional (BCIN) del jaciment 
neolític de la Draga, en la categoria de zona arqueològica. 
L’Ajuntament de Banyoles feia temps que buscava aquesta 
figura de protecció més elevada i ho havia sol·licitat en 
una sessió plenària.

Fotos: Laura Batlles
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Les escoles bressol de Banyoles 
es reuneixen per primer cop 
Les quatres escoles bressol de Banyoles (Casa Nostra, 
Patufets, Petit Príncep i La Balca) es van reunir el 25 de 
maig al parc de la Draga per primer cop per reflexionar 
i compartir experiències en una jornada lúdica i festiva. 
A través de l’activitat Moviment i natura, uns 100 nens 
i els equips educatius de cada centre, van aplicar la 
psicomotricitat treballada a l’escola en l’entorn de la 
ciutat. L’activitat va consistir en dividir els nens i nenes 
en diferents grups i assignar a cada grup un animal o 
insecte que es pogués trobar en la natura. Els nens 
havien de reproduir el moviments i sons que feien els 
animals en qüestió, en una activitat dinamitzada per 
les educadores.

El projecte Banyoles ets tu 
implica uns 220 alumnes de 5è 
Els alumnes han detectat problemes de ciutat, els han 
convertit en reptes de transformació i han generat idees 
per tal de solucionar-los; com ara amb l’ús de bicicletes 
i la tinença de mascotes. Els alumnes han treballat per 
grups cooperatius passant per les diferents fases d’un 
procés creatiu i de conceptualització d’una idea fins ar-
ribar a la sensibilització i la difusió. Concretament s’han 
presentat unes 55 propostes. Es tracta d’iniciatives com 
ara solucionar les problemàtiques del cotxes aparcats 
a sobre les voreres, evitar els robatoris de bicicletes, 
les papereres, les defecacions de gossos pel carrer, o 
els carrils bici.

EDUCACIÓ

Robòtica Banyoles ha permès 
aprendre programació i crear robots 
a 150 alumnes de secundària 
El dia 1 de juny al matí es va celebrar l’acte de cloenda 
del Robòtica Banyoles d’aquest curs al pavelló del Pla 
de l’Ametller. A l’acte hi van participar alumnes dels 4 
instituts de Banyoles, que van posar a la pràctica els 
seus coneixements amb les demostracions de la feina 
feta. Els alumnes durant el curs van crear robots sortint 
d’un laberint, fent una cursa d’obstacles, circuits o un 
partit de futbol. Robòtica Banyoles està impulsat pel 
servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles i els 
centres educatius. 

L’Ajuntament inverteix 170.000 
euros més en millores a les escoles
Es tracta d’obres de la remodelació del teatre de la Vila, 
la renovació del terra de la Balca, la millora de la tanca 
exterior de Can Puig, a l’escola de la Draga es renoven 
els tancaments i es pinta la façana de Cal General... 
A part d'aquestes inversions, l'Ajuntament cada any 
destina 50.000 euros al manteniment de les escoles.

Alumnes de l’institut Pla de l’Estany jugant 
a esquivar obstacles amb els seus robots

Les escoles bressol de Banyoles es van trobar per compartir experiències
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El projecte TONI presenta iniciatives 
dels instituts per millorar la ciutat 
Dels 18 projectes presentats pels mateixos alumnes 
de segon, tercer i quart d’ESO en el marc del projecte 
TONI en destacaven les solucions pels alumnes que 
no tenen transport gratuït, la reducció de l’espera de 
visites mèdiques, espais d’oci per a joves i un mòbil 
e-park. Es tracta de la cinquena edició del projecte. El 
Projecte TONI (tenim oportunitats necessitem idees) 
està dedicat a Toni Carmona, professor de l’institut Pla 
de l’Estany traspassat fa 6 anys. Acte de cloenda del projecte TONI a l'Auditori de l'Ateneu

Noves comportes 
metàl·liques en 3 recs 
L’Ajuntament de Banyoles vol millorar l’eficiència en el 
control del nivell de l’aigua de l’Estany, garantir-ne una 
millor utilització per part de regants i altres usuaris dels 
recs, i mantenir un cabal mínim ecològic per mantenir les 
poblacions de flora i fauna de l’Estany. Per això, ha instal-
lat noves comportes metàl·liques, anomenades bagants, 
en 3 dels 5 recs de la ciutat, concretament als recs de 
Ca n’Hort, Figuera d’en Xo i Guèmol, que se sumen al 
rec Major, que ja disposa d’una d’aquestes comportes. A 
més, al rec d’en Teixidor es manté la comporta de fusta ja 
que s’està provant un nou model amb millors passos de 
fauna. Fins ara, els tres recs en qüestió comptaven amb 
comportes de fusta instal·lades de forma manual que no 
permetien un maneig ràpid, segur i eficient.

La zona de bany de la Caseta 
de Fusta, a l’Estany, tancarà 
el 16 de setembre
La temporada de bany per aquest 2018 a la zona de 
la Caseta de Fusta, situada a l’Estany de Banyoles, va 
començar el dia 9 de juny i acabarà el 16 de setembre, 
ambdós dies inclosos. Així doncs, es pot gaudir del 

MEDI AMBIENT

bany en aquest paratge públic i gratuït. Durant aquest 
període hi haurà el servei de vigilància, salvament i 
socorrisme. La zona de bany de la Caseta de Fusta 
queda limitada en 30 metres aproximadament des de 
la riba, i s’assenyala amb boies. Els horaris de bany a 
la Caseta de Fusta de l’1 al 16 de setembre són d’11 del 
matí a 7 de la tarda.

Reforma del paratge dels 
Desmais a l’Estany
Es tracta del projecte d’adequació i integració paisatgística 
dels Desmais, situat a la zona sud oest de l’Estany. És 
un projecte amb dues línies d’actuació. Per una banda, 
eixamplar la base de la llera de la riera del Vilar perquè 
no produeixi inundacions i desaigüi bé. En segon lloc es 
volen renovar els desmais malalts (molts s’estan morint), 
millorar el sòl i instal·lar algunes passeres de fusta que 
permetran un pas més fàcil i oferiran als ciutadans noves 
vistes de l’Estany.

És una iniciativa de l’Ajuntament de Banyoles inclòs en 
un projecte comarcal que engloba diverses actuacions 
turístiques de diferents municipis. S’ha comptat amb un 
ajut del 50% a través de la taxa turística de la Generalitat 
de Catalunya.

OCUPACIÓ

L’Ajuntament i la UGT col·laboren 
per detectar els treballadors 
amb problemàtiques derivades 
d’incidències laborals
L’objectiu és detectar els treballadors i treballadores 
de Banyoles amb problemes socials associats a canvis 
a les empreses que els poden afectar negativament. 

El consistori banyolí i la UGT volen oferir les accions i 
programes ocupacionals en relació a la reinserció laboral 
per aquests col·lectius. Aquest conveni serà d’aplica-
ció a les persones residents a Banyoles afectades per 
incidències laborals en la relació laboral que provoquin 
mesures de reducció de jornada o acomiadament i que 
es valori que estan en els supòsits de vulnerabilitat 
econòmica. 
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MOBILITAT

Millora el transport públic 
entre Banyoles i Figueres
El Departament de Territori i Sostenibilitat va posar en 
marxa a partir del maig un seguit de millores al servei 
de transport públic per carretera entre Banyoles i Fi-
gueres. Hi haurà 28 noves expedicions setmanals entre 
aquestes dues poblacions. La millora també beneficia els 
municipis de Fontcoberta, Esponellà, Crespià, Navata, 
Avinyonet de Puigventós i Vilafant, que formen part 
del recorregut d’aquesta línia. 

Les noves expedicions garanteixen fins a 4 nous bu-
sos per sentit, entre Figueres i Banyoles a través de 
les carreteres GIP512 i N-260, amb parades a tots el 
municipis i nuclis de població del recorregut. El servei 
és operat per TEISA.

Presentació del primer dia de les ampliacions de 
freqüències d'autobús Banyoles- Figueres



butlletí municipal 17

COMUNICACIÓ

El butlletí Banyoles Informació 
arriba als 10 anys
A l’abril del 2008 veia la llum el número 0 del butlletí 
municipal Banyoles Informació i al juny el número 1. 
Començava així l’edició regular del butlletí d’informació 
de l’actualitat de Banyoles i de l’Ajuntament que arriba 
a cada un dels habitatges de la ciutat en format paper. 
10 anys després el Banyoles Informació ha arribat al 
número 35. Els últims butlletins els podeu consultar 
al web municipal banyoles.cat, fins i tot l'últim butlletí 
del POUM.

Important evolució de 
les xarxes socials 
L’Ajuntament de Banyoles ha donat un impuls a la seva 
comunicació digital des de fa un any amb l’objectiu de 
fomentar el diàleg amb el ciutadà a través de les xarxes 
socials i el resultat ha estat molt positiu. Va obrir un perfil 
institucional de Facebook el juliol de 2017 i un altre de 
Twitter, l’octubre de 2017, per aprofitar el fil directe amb 
el ciutadà que permeten aquestes eines digitals.

En aquest temps, Twitter ha tingut un increment constant 
d’un 65% aquest 2018 i més de 919 seguidors. L’activitat 
de l’Ajuntament de Banyoles compta amb un augment 
constant de mencions i retuits de perfils territorials.

A Facebook, el perfil compta amb més de 2.179 seguidors 
després d’un any i uns mesos de funcionament ja que 
es va obrir el juliol de 2017. En aquesta xarxa social, els 
ciutadans són molt actius a l’hora d’interactuar amb les 
publicacions i el nivell de participació va en augment a 
mesura que la presència de l’Ajuntament es consolida 
a la xarxa. A través de Facebook, el consistori atén els 
ciutadans, respon els seus dubtes i escolta les opinions.

L’Ajuntament de Banyoles el mes d’abril va obrir un perfil 
a Instagram per arribar al públic més jove i consolidar 
el contacte directe amb els ciutadans, aconseguint, en 
pocs mesos, més de 1.000 seguidors.

Gràcies!  
Segueix-nos!

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

Banyoles posa en marxa tres 
projectes d’inclusió social 
a través de l’esport 
L’Ajuntament de Banyoles ha signat un acord de col-
laboració amb Solidaritat Olímpica del Comitè Olímpic 
Internacional (COI), mitjançant del Comitè Olímpic 
Espanyol (COE), per posar en marxa a la ciutat tres 
projectes d’inclusió social a través de l’esport destinats 
a nens i joves. Es tracta de tres iniciatives vinculades a 
la pràctica de la natació, a la realització d’activitats soci-
oesportives i a l’oportunitat d’intercanviar experiències 
amb esportistes olímpics.

L’Ajuntament de Banyoles ha instal-
lat lluminàries de tecnologia LED 
a la pista del pavelló de la Draga
Des de l’any 1992 només s’havien anat substituint les 
làmpades de tecnologia halogenurs metàl·lic de color 
corregit del pavelló de la Draga. Les millores fona-
mentals d’aquesta actuació són l’estalvi important en 
el consum, la millor eficiència energètica, l’increment 
de la via útil, la subsanació de defectes i la disminució 
de les despeses de manteniment. Ha suposat una 
inversió d’uns 15.000 euros. Aquesta actuació està 
subvencionada amb 5.823,24 euros pel Pla a l’Acció 
de la Diputació de Girona. 

Campionat d’Espanya de 
Rem Olímpic a l’Estany
L’Estany de Banyoles va acollir al final el juny la màxima 
competició estatal de rem, el Campionat d’Espanya de 
Rem Olímpic, amb la presència de centenars d’esportis-
tes dels millors clubs en categories juvenil, sub23, rem 
adaptat, absolut, i veterans. El Club Natació Banyoles va 

acabar en tercera posició amb tres títols, dues plates i 
quatre bronzes, només superat pel Club Náutico Sevilla 
i el Real Círculo de Labradores.

Més de 220 esportistes al 
XIV Triatló Internacional B 
Banyoles-Pla de l’Estany 
Banyoles va acollir aquesta prova el diumenge 10 de juny. 
És la prova més antiga de Catalunya en mitja distància 
i una de les més tècniques del calendari esportiu de la 
ciutat. Comprèn 1.900 metres de natació, 72,55 km de 
ciclisme i 20 km de cursa a peu. Jordi Miranda (Club 
Tri5u) i Núria Peix (CN Vic), van proclamar-se guanyadors 
en la categoria masculina i femenina, respectivament.

La italiana Chiara Lobba i el francés 
Baptiste Passemard, guanyen i es 
classifiquen a Banyoles per a Buenos 
Aires 2018
Els Jocs Olímpics de la Joventut de Buenos Aires seran el 
pròxim mes d’octubre, en categoria individual femenina i 
masculina. Van completar el podi la francesa Emilie Noyer 
i el portuguès Alexandre Montez, en segona posició, i 
la portuguesa Inês Rico i l’hongarès Gergely Kiss, en 
tercera. Eren 10 les places que es disputaven a Banyoles, 
els tercers jocs olímpics de la joventut, després dels de 
Singapur (2010) i Nanquín, Xina (2014).

2.600 triatletes van participar a Banyoles el 7 i 8 de 
juliol al Campionat d’Espanya de triatló sprint (1.400) i 
d’aquatló (950) i en les 3 proves del classificatori europeu 
pels Jocs Olímpics de la Joventut Buenos Aires 2018, en 
què s’hi han inscrit 250 triatletes de més de 30 països. 
És el 8è any consecutiu que Banyoles acull una prova 
internacional del triatló.

Tram en bicicleta de 
la prova femenina del 
classificatori europeu per 
als Jocs Olímpics de la 
Joventut de Buenos Aires. 
Foto: Pere Duran
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Sortida del classificatori europeu en categoria femenina pels Jocs Olímpics de la Joventut 
que se celebraran el mes d’octubre a Buenos Aires. Foto: Pere Duran

Xisca Tous i David Castro són els 
nous campions d’Espanya d’aquatló
La triatleta balear i l’esportista manxec van aconseguir 
el títol a Banyoles tot i que, en modalitat femenina, la 
veneçolana Joselyn Brea va ser la més ràpida en creuar 
la línia de meta. En l’elit masculina, Castro revalida el títol 
que ja va aconseguir l’any passat a Banyoles.

Melina Alonso i Genís Grau, 
nous campions d’Espanya 
de triatló sprint
La triatleta gallega Melina Alonso, del Triatlón Ferrol 
(01.00.32), i l’esportista de Castellfollit de la Roca, Genís 
Grau (00.54.32), del Prat Triatló, són els nous campions 
d’Espanya de triatló sprint després de guanyar a Banyo-
les. Els van acompanyar en el podi la triatleta sub23 de 
Cidade de Lugo Fluvial, Cecilia Santamaría, i l’esportista 
del Fasttriatlón CN Monjuic, Jordi Garcia, amb la plata, 
i Xisca Tous, del Diablillos de Rivas de Madrid, Camilo 
Puertas, del Montilla-Córdoba Triatlón i Javier Lluch del 
Cidade de Lugo Fluvial, amb el bronze. Puertas i Lluch 
van obtenir dos tercers llocs en el podi, ja que van creuar 
al mateix moment la línia de meta. Genís Grau, campió d'Espanya de triatló sprint. Foto: Pere Duran
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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

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

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

Foto: Harold Abellan


