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Benvolguts banyolins i banyolines,
Aquest és el primer butlletí municipal Banyoles Informació d’aquest nou mandat 20192023, sorgit de les eleccions del 26 de maig. Us vull agrair en nom de l’equip de govern
la confiança depositada i especialment us agraeixo profundament que hàgiu continuat
confiant en mi per ser l’alcalde de Banyoles. És una gran responsabilitat continuar essent
el vostre l’alcalde.
Com ja sabeu l’objectiu principal de l’equip de govern continuarà essent el progrés de
Banyoles en tots els àmbits. Alhora, com també coneixeu, governarem per a tothom, per
cada un dels banyolins i banyolines. Així doncs, serà un equip de govern centrat i capficat
en Banyoles i en la millora del benestar i la qualitat de vida de tots i cada un dels banyolins
i banyolines.
Crec que en els últims anys gràcies al treball conjunt de l’Ajuntament, la ciutadania i les
entitats hem aconseguit que Banyoles faci goig. Ara serà l’hora de treballar per tenir un
futur encara millor.
Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles

Ajuntament de Banyoles

@AjBanyoles
@ajuntamentdebanyoles

AjBanyoles
CanalBanyoles

BANYOLES INFORMACIÓ SETEMBRE 2019

REGIDORS QUE FORMEN EL PLENARI MUNICIPAL
Com a resultat de les eleccions municipals del passat 26 de maig es va constituir
un plenari amb la següent composició:

Junts per Catalunya - Banyoles (JxCAT-JUNTS)

Miquel Noguer

Jordi Congost

Ester Busquets

Albert Tubert

Clàudia Massó

Gemma Feixas

Miquel Cuenca

Anna Maria Tarafa

Lluís Costabella

Esquerra Republicana de Catalunya - Junts per Banyoles (ERC-JpB)

Núria Martínez

Jaume Butinyà

David Carvajal

Meritxell Satorras

Sumem Banyoles - Alternativa
Municipalista (SBNY-AMUNT)

Non Casadevall

Jana Soteras

Albert Masdevall

Convivència i Progrés Candidatura de Progrés (CP)

Joaquim Callís

Reportatge fotogràfic: Pere Duran
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Amb la col·laboració de la Diputació de Girona

L’EQUIP DE GOVERN
La votació d'investidura va nomenar Miquel Noguer i Planas (Junts per Catalunya - Banyoles)
alcalde de la nostra ciutat i va formar el següent equip de govern:

Miquel Noguer Planas
Alcalde

ÀREA
DE SERVEIS
TERRITORIALS

1r Tinent d'Alcalde

Jordi Congost Genís

ÀREA
DE SERVEIS
GENERALS

2a Tinent d'Alcalde

Ester Busquets Fernández

Regidor

Regidor

Albert Tubert Yani

Jordi Congost Genís

Urbanisme i activitats
Medi ambient i batlle d'aigües

Recursos Humans

Regidor

Regidora

Jordi Congost Genís

Clàudia Massó Fontàs

Habitatge i
Programes de barris

Administració, Comunicació
Participació, Noves tecnologies i
Oficina d'Atenció Ciutadana

Regidor

Lluís Costabella Portella
Via pública i Mobilitat

ÀREA
DE SERVEIS A
LES PERSONES

3r Tinent d'Alcalde

Miquel Cuenca Vallmajó

Regidor

Regidora

Regidora

Esports

Joventut

Comerç, Consum,
Turisme, Fires
Promoció econòmica

Regidora

Regidor

Educació
Benestar social

Cultura i patrimoni cultural
Festes

Jordi Congost Genís

Ester Busquets Fernández

ÀREA
DE SEGURETAT
PÚBLICA

4r Tinent d'Alcalde

Lluís Costabella Portella

Gemma Feixas Mir

Anna Maria Tarafa Güell

Miquel Cuenca Vallmajó

ÀREA
DE SERVEIS
ECONÒMICS

5a Tinent d'Alcalde

Anna Maria Tarafa Güell

Regidor

Regidora

Policia
Sancions

Hisenda
Serveis econòmics

Lluís Costabella Portella

Gemma Feixas Mir
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SUBVENCIONS
Subvencions rebudes per l’Ajuntament de Banyoles
durant el període de març a agost de 2019.
Títol

Import

Activitats i projectes culturals de l'Oficina Jove (Punt Lila)

3.000 ¤

Diputació de Girona

Número 21 de la col·lecció de Quaderns de Banyoles

3.000 ¤

Diputació de Girona

Xarxa de serveis locals de promoció econòmica

4.000 ¤

Diputació de Girona

Projectes culturals al Museu Darder		

11.533 ¤

Diputació de Girona

Projectes culturals al Museu Arqueològic		

12.613 ¤

Diputació de Girona

Web del PAES, en el marc de les subvencions de projectes singulars

4.275 ¤

Diputació de Girona

Adquisició de llibres per a la Biblioteca de Banyoles

10.000 ¤

Institució

Generalitat de Catalunya

11a edició des Premis Banyolí de l'Any		

8.000 ¤

Diputació de Girona

Reforma de la instal·lació d'aigua calenta sanitària dels vestidors
de l'escola Pla de l'Ametller per a la prevenció de la legionel·la

10.534 ¤

DIPSALUT

Pla de millora i dinamització del PAES en el marc de les subvencions
de planificació sectorial		

4.593 ¤

Diputació de Girona

Factoria d'Arts Escèniques		

15.000 ¤

Diputació de Girona

Copa del Món de Triatló		

75.000 ¤

Diputació de Girona

Despeses corrents- enllumenat. Fons de cooperació econòmica i cultural

86.234 ¤

Diputació de Girona

Despeses corrents- neteja viària. Fons de cooperació econòmica i cultural

193.258 ¤

Diputació de Girona

Despeses culturals. Fons de cooperació econòmica i cultural

49.322 ¤

Diputació de Girona

Noves tecnologies. Fons de cooperació econòmica i cultural

8.598 ¤

Diputació de Girona

800 ¤

Diputació de Girona

Camins. Fons de cooperació econòmica i cultural
Fons de cooperació local de Catalunya 2019		

227.282 ¤

Generalitat de Catalunya

Jutjat de pau		

5.000 ¤

Generalitat de Catalunya

Polítiques d'habitatge		

7.000 ¤

Diputació de Girona

Lluita i control integral de les plagues urbanes

25.664 ¤

Polítiques d'habitatge comarcals		

3.350 ¤

Per tenir tota la informació de
totes les activitats i actes de
l’Ajuntament: SEGUEIX-NOS!
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11a edició dels premis Banyolí de l'Any

Enguany celebrem la 11a edició dels premis Banyolí de l’Any.
Uns premis que tenen com a objectiu guardonar empreses,
persones i entitats de la nostra ciutat i del Pla de l'Estany
que s’hagin distingit per la seva tasca al llarg de l’any.
Els premis s’atorgaran en un acte el 27 de setembre del
2019, com en cada edició, a la Millor Iniciativa Empresarial,
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 2 al 13
de setembre de 2019.

Si us és més còmode, també podeu votar al web municipal www.banyoles.cat
Votacions del 2 al 13 de setembre

En aquesta edició l'acte de lliurament dels premis Banyolí de l'Any
serà el divendres 27 de setembre al pavelló de la Farga.

Candidat/ta al Premi Banyolí de l'Any

Nom i cognoms del candidat/ta
Motiu pel qual es proposa aquest/ta candidat/ta

Banyoles, setembre de 2019
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ALCALDIA
Aprovat el calendari oficial de
festes locals per al 2020
El ple de l'Ajuntament va aprovar el calendari oficial de
festes locals per a l'any 2020. Segons l'acord de ple, les
festes locals l'any vinent seran el divendres 23 d'octubre i el dilluns 26 d'octubre, ambdues dates coincidint
amb la Festa Major de Sant Martirià. Aquest canvi del
16 d'agost al divendres de Sant Martirià es mantindrà
sempre i quan el 16 d'agost s'escaigui en diumenge. Si
no, les festes locals seran, com fins ara, el 16 d'agost i
el dilluns de la Festa Major de Sant Martirià

Renovats els convenis amb
les entitats de la ciutat
L’Ajuntament ha signat els convenis anuals amb les
entitats de la ciutat i ha renovat així el seu compromís
amb prop d’una seixantena d’associacions. Els acords,
que se situen en total al voltant del mig milió d’euros,
inclouen entitats de diversos àmbits, tant culturals, com
d’educació, festes, promoció econòmica o participació
ciutadana.

Ricky Rubio, nou ambaixador del
Centre d’Estudis Olímpics de la
Universitat de Girona a Banyoles

El Programa d’Ambaixadors Olímpics és un dels projectes
vinculats al Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat de
Girona i pretén difondre els valors educatius, esportius
i humans d’esportistes d’alt nivell que són medallistes
olímpics i que tenen una vinculació amb el territori perquè
puguin traslladar els seus coneixements i experiència als
escolars, professionals i persones vinculades als àmbits
educatius i de l’esport de les comarques gironines. Els
esportistes olímpics Fernando Climent i David Barrufet
es van convertir en els primers ambaixadors del Centre
d’Estudis Olímpics. Posteriorment, es va designar com a
ambaixador honorífic Pere Miró, actual director general
adjunt del Comitè Olímpic Internacional.

Nou aparcament a la Draga
La zona nord de la ciutat tindrà un nou aparcament públic, després que l’Ajuntament ha adquirit uns terrenys
a la Draga. Els terrenys, de 1.339 metres quadrats, estan
situats a la cruïlla entre la carretera de Figueres i la C150a. El nou espai, sumat a uns altres terrenys de 3.395
metres quadrats cedits per Aigües de Banyoles, s’habilitaran com a aparcament tou, similar al que es va fer a
l’aparcament situat just al davant, al parc de la Draga.

El jugador de bàsquet Ricky Rubio és, des d’aquest
estiu, nou ambaixador del Centre d’Estudis Olímpics
de la Universitat de Girona, amb seu a Banyoles. Ricky
Rubio va rebre la distinció en un acte que es va celebrar
al Museu Darder i on va parlar dels valors més enllà del
bàsquet i de l’esport.
El jugador, que té una llarga relació amb Banyoles, es va
mostrar “orgullós” de la seva designació com a Ambaixador Olímpic i va destacar que “en els Jocs Olímpics
s’hi barregen tots els valors que té l’esport”.

Ricard Rubio Vives,
més conegut com
a Ricky Rubio, és
jugador de bàsquet
professional i en la
darrera temporada ha
militat als Utah Jazz
de la NBA.
Foto: David Borrat.
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Els terrenys comprats a la Draga

Renovat l’acord de col·laboració
amb el FC Barcelona
Des de 2008, l’Ajuntament de Banyoles i el Futbol Club
Barcelona mantenen convenis de col·laboració que
han permès impulsar a la ciutat diferents projectes
esportius vinculats a l’entitat blaugrana i la seva Fundació. El conveni, que serà vigent fins a finals de 2020,
preveu la col·laboració entre les dues institucions per
al desenvolupament i execució d’iniciatives conjuntes
relacionades amb l’esport. Banyoles participa en campanyes de sensibilització de la Fundació Barça, com el
projecte FutbolNet.

Avancen els tràmits per la compra
de l’edifici de Mobles Tarradas
L’Ajuntament de Banyoles comprarà l’antiga seu de Mobles Tarradas, situada entre els carrers Jacint Verdaguer
i Divina Pastora. El consistori ha arribat a un acord per
a la compra de l’edifici, de 1.683 metres quadrats, amb
la família propietària de l’immoble. Una vegada tancat

Acte de signatura del conveni amb l’alcalde, Miquel Noguer;
el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu; el
vicepresident del FC Barcelona, Jordi Cardoner i el CEO del FC
Barcelona, Òscar Grau. Foto: Pere Duran.

el principi d'acord amb la propietat, el ple va aprovar,
en la darrera sessió de juliol, el canvi d'usos de l'edifici en el Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM),
amb l'objectiu de destinar-lo a equipaments públics.
Una vegada completat aquest tràmit, s'avançarà en la
compra de l'immoble.

VIA PÚBLICA
Més de 200 mil euros
en obres d’estiu
L’Ajuntament ha invertit més de 200.000 euros aquest
estiu en diferents obres de millora a la ciutat. Entre els
treballs que s’han executat, hi ha les millores de voreres en diferents carrers, així com la reposició de l’asfalt
en algunes vies. També s’han portat a terme obres de
condicionament d’aparcaments públics.
La principal inversió s’ha destinat a una nova fase del
Pla de Voreres municipal que permetrà, entre altres,
refer les voreres dels carrers Cervantes, al barri de Mas
Palau, així com en un tram de la ronda Monestir, al polígon industrial de La Farga. També es s’han millorat les

voreres en diferents sectors del carrer Mossèn Baldiri
Reixac i també el carrer Pere Alsius, a la zona del barri
de Sant Pere, així com al carrer Lleida, en el tram entre
Mossèn Baldiri Reixac i Pere Alsius.

El nou parc infantil de la
Draga inclourà una tirolina
L’Ajuntament de Banyoles arranjarà i remodelarà integralment la zona d’esbarjo infantil del parc de la Draga.
Inclourà un laberint de fusta amb un circuit per a diferents
edats, una zona per a infants més petits i una tirolina,
entre altres.
El de la Draga és un dels parc infantils més utilitzats
de la ciutat i el projecte de millora parteix d’una
proposta dels alumnes participants al programa
‘Banyoles ets tu!’, que demanaven jocs infantils per
a infants més grans.

Nou ferm del carril bici de l’Estany
Abans de l’estiu es va remodelar el carril per a bicicletes
de l’Estany, en el tram que va de l’Oficina de Turisme de
l’Estany al paratge dels Desmais. En concret, els treballs
van consistir a fresar i eliminar el ferm existent, molt
degradat en alguns trams sobretot per l’afectació de les
arrels dels arbres, i es va substituir per un nou paviment
amb el mateix color vermellós.
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Nou vehicle per a la
Brigada Municipal
Es tracta d’un camió bolquet amb braç que permetrà
millorar les tasques de càrrega i descàrrega de material
i renovar el parc de vehicles de la brigada. El nou camió
ha tingut un cost de 47.000 euros i permetrà substituir
un altre camió vell. A més, també s’ha decidit prescindir
del tractor amb cuba que s’utilitzava fins ara per a regar.
Actualment la Brigada Municipal compta amb una flota
d’una dotzena de vehicles, entre els quals hi ha camions,
furgonetes, turisme i una retroexcavadora.

El nou camió bolquet permetrà renovar la flota de vehicles

MOBILITAT
Nou punt de recàrrega gratuït per a vehicles elèctrics
Està ubicat al carrer Lleida i el seu accés és obert a qualsevol usuari de cotxe o motocicleta elèctrics. L’empresa
Agrienergia ofereix un punt de recàrrega privat però d’ús públic i gratuït davant la seva oficina d’atenció. Es tracta
d’una actuació d’Agrienergia i l’Ajuntament per potenciar la mobilitat sostenible a la ciutat. Des del 2015 Banyoles ja
compta amb dos punts de recàrrega gratuïts a l’aparcament de la plaça Servites.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Elena Gadel, a la 6a edició del Gartstròmia
Coincidint amb l’Exposició de Flors, la plaça Major va acollir una nova edició del Gartstròmia, plena d’estrelles amb
cuiners, artistes i sommeliers reconeguts del territori com el sommelier Ferran Vila, guardonat com a Millor Sommelier de Catalunya que va presentar el primer vi de la col·lecció de vins Estrambòtics, "El seny i la rauxa" elaborat
conjuntament amb el xef Jordi Cruz i el pintor banyolí Quim Hereu.
El Gartstròmia també va comptar amb la participació, entre altres, el cuiner Pere Arpa, el pastisser Ricard Jambert
o el xarcuter Xavi Alemany. 21 parades van oferir degustacions de productes típics de la comarca i de la resta de
Catalunya i degustacions de vins, caves o cerveses artesanes, entre altres.
La fira es va tancar amb el concert d’Elena Gadel, que va presentar a la plaça Major el seu darrer treball Delicada.

TURISME
Banyoles programa 221 activitats
turístiques per aquest 2019
La guia inclou activitats tant de natura com de coneixement de l’entorn, del Barri Vell i del territori a través de visites guiades, activitats
de descoberta, tallers, activitats familiars, activitats esportives o
visites teatralitzades. Les propostes s’allargaran fins Nadal.
La programació inclou 9 noves activitats turístiques que s’estrenaran
aquest any, tant esportives com activitats familiars, de descoberta
o teatralitzades. Són, entre d’altres, Fem de científics a l’Estany:
Descobrim el plàncton, Paper i medi: quin paper hi fem?, Seguint
les passes de la tortuga d’Estany o Blauet i les històries dels seus
veïns. La programació d’activitats turístiques es pot consultar al
web www.turisme.banyoles.cat. La majoria d’activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia.
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COMUNICACIÓ
Els membres del programa ‘MAS enllà’ de Ràdio
Banyoles, Premi a la Inclusió als Premis RAC
Els 19ns Premis Ràdio Associació (RAC) cada any premien els mitjans i professionals de la ràdio d’arreu de Catalunya i els Països Catalans. Ràdio Banyoles ha
estat un any més present en aquests guardons, recollint el Premi a la Inclusió
pel programa ‘MAS enllà’, elaborat per joves del Moviment Afrobanyolí Social.
El jurat ha destacat que el programa “treballa des d’una mirada jove per la
convivència entre cultures i ajuda a la inclusió dels nouvinguts”.

ADMNISTRACIÓ
Els plens, en directe a Youtube
Les sessions del ple de l’Ajuntament de Banyoles es poden seguir des d’aquest mandat en directe a través del Canal
Banyoles, el canal que el consistori té a Youtube (www.youtube.com/canalbanyoles). Per seguir les sessions plenàries
en directe, només cal connectar-se a la plataforma. A més, a través del Canal Banyoles, es poden recuperar també
plens anteriors i diferents vídeos que repassen l’actualitat de la ciutat.
El nou sistema per oferir els plens en directe és fruit del nou sistema de videoactes que l’Ajuntament ha instal·lat a
la sala d’actes i que permet tenir registre oficial en vídeo dels plens municipals.

JOVENTUT
El Punt de Salut Jove celebra
el primer aniversari

Durant l’acte de celebració del primer aniversari del
Punt de Salut Jove, es va presentar el vídeo ‘Experiment
social’ que s’ha elaborat al curs d’Agents Joves de Salut
i en el qual una dotzena de joves reflexionen al voltant
de la pressió social.

El Punt Lila es consolida per
promoure unes festes responsables
Amb l’objectiu de promoure unes festes responsables
i prevenir actituds sexistes o el consum d’alcohol entre
els joves, l’Ajuntament ha consolidat el Punt Lila com
un espai des d’on tècnics de joventut i salut ofereixen
assessorament i suport a qualsevol persona que sigui
testimoni o hagi pogut patir una agressió masclista o
LGTBIfòbica.
El Punt de Salut Jove, situat a l’Oficina Jove Cal Drac, ha
celebrat el seu primer any de funcionament. Durant aquest
període, des del Punt de Salut s’ha atès una trentena de
joves i s’han rebut un centenar de consultes telemàtiques,
principalment centrades en temes d’educació sexual o
emocional. A més, s’han ofert xerrades sobre prevenció
i hàbits saludables als centres de secundària.
El Punt de Salut Jove ofereix un servei d’orientació,
assessorament i acompanyament per a joves. El servei
va néixer d’una proposta d’alumnes de secundària en el
marc del Projecte TONI i inicialment es plantejava com
un servei d’atenció individualitzada per a joves, però
també ha dedicat una part de la seva activitat al servei
comunitari com, per exemple, el Punt Lila.

D’aquesta manera, el Punt Lila es vol convertir en un
espai de referència per als joves per acompanyar-los i
assessorar-los en tots aquells dubtes o problemes que
puguin tenir mentre estan de festa i perquè puguin gaudir
d’unes festes plenament saludables i responsables.
Durant el darrer Carnestoltes d’Estiu, que es va arribar
a la 10a edició en les Festes d’Agost, i, a banda del Punt
Lila, l’Ajuntament va reforçar també la il·luminació en
determinades zones del parc de la Draga. A més, també
es van celebrar sessions formatives per a tècnics de salut,
joventut i festes, així com sanitaris de Creu Roja, agents
de la Policia Local, responsables de seguretat i tècnics
de so i d’escenari per ensenyar-los com actuar en cas
d’una agressió sexista.
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EDUCACIÓ
Les escoles de Banyoles
presenten una quarantena de
projectes per millorar la ciutat
Els alumnes de cinquè i sisè de primària de les escoles
de Banyoles van presentar els projectes del ‘Banyoles ets
tu!’ que les escoles han estat treballant durant tot el curs.
‘Banyoles ets tu!’ es un projecte d’emprenedoria social
i ciutadana que s’impulsa des del Servei d’Educació de
l’Ajuntament, dissenyat i dinamitzat per professionals
del grup La ColActiva, que pretén desenvolupar en els
nens i nenes actituds transformadores, actives i compromeses amb la ciutat. Partint de l’observació de la
ciutat i el diàleg amb diverses entitats, els nens i nenes
identifiquen punts de millora sobre els quals reflexionen
i desenvolupen un projecte per tal de fer més educadora
i més cívica de la ciutat.

Alumnes d’ESO exposen les
seves propostes per Banyoles
Alumnes de secundària dels centres de Banyoles van
presentar les seves propostes per la ciutat en el marc
del projecte TONI. Els alumnes de 2n, 3r i 4rt d’ESO
van treballar una vintena de projectes en àmbits tant
diferents com la mobilitat, les festes o el voluntariat
social. El projecte TONI és un projecte d’emprenedoria
que porten a terme de forma coordinada els quatre instituts de Banyoles, amb el suport del Servei d’Educació

de l’Ajuntament i la col·laboració de diverses entitats.
Amb aquest projecte, es pretén que els nois i noies,
partint de l’observació de la ciutat i de les necessitats
detectades per ells mateixos, diferents agents i entitats,
projectin idees sobre com resoldre-les i les converteixin
en un projecte emprenedor.

Acte final del Banyoles ets tu celebrat a l'Auditori de l'Ateneu

2.500 alumnes de secundària
participen al programa
d’electrocardiogrames
Prop de 2.500 alumnes de secundària de Banyoles i
comarca han participat en el programa preventiu d’electrocardiogrames des que l’Ajuntament va impulsar la
iniciativa. En el programa, que el curs passat va arribar

Acte de tancament del projecte TONI, Tenim Oportunitats, Necessitem Idees
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a la 10a edició, hi participen alumnes de segon d’ESO
dels instituts de Banyoles. Els responsables de l’estudi,
els doctors Ramon Brugada i Pau Vilardell, han destacat
que més d’un 80% dels alumnes de secundària han
participat al programa i han remarcat que, del total de
joves, s’han detectat un 2% d’alteracions que han obligat
a derivar-los a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

S’amplia l’activitat
"Juguem!" a la nit
La plaça Major es va omplir de jocs de taula moderns,
jocs de construcció, espais d’experimentació i joc lliure
per als més petits i jocs moderns per als més grans en
una nova jornada del ‘Juguem!’. L’activitat, que se celebra
com a tancament del cicle ‘Eduquem en família’ que s’organitza durant el curs escolar, es va ampliar per primera
vegada a la nit, amb jocs i activitats per als més joves.

El Juguem a la plaça Major

ESPORTS
Preparats per al repte de la Copa
del Món de Triatló i Paratriatló

Per a l’organització de l’esdeveniment, es mobilitzaran
més de 250 voluntaris i voluntàries, que una vegada més
contribuiran de ben segur a aconseguir que Banyoles torni
a ser una de les capitals mundials del triatló.

Banyoles retorna a La Volta,
en l’edició número 100
La Volta Ciclista a Catalunya comptarà, el 2020, amb Banyoles com a ciutat protagonista de l’edició número 100 de
la cursa. La ciutat ha estat present en 21 ocasions en tota
la història de La Volta, la darrera d’elles l'any 2017, quan va
acollir a la segona etapa una contrarellotge per equips. La
Volta forma part del calendari UCI World Tour, la màxima
divisió del ciclisme, i la senyal televisiva de la prova arriba
fins a 190 països mitjançant 30 difusors internacionals.

Banyoles es prepara per acollir els propers 7 i 8 de setembre una de les proves de la Copa del Món de Triatló
i de la Copa del Món de Paratriatló. Es preveu que els
millors triatletes i paratriatletes del món participin en
aquesta prova que tindrà lloc mesos abans dels Jocs
Olímpics de Tòquio 2020.
Banyoles serà l’encarregada d’organitzar una de les proves
de la Copa del Món de Triatló, com ja va fer el 2012, i, per
primera vegada, acollirà també una de les proves de la
Copa del Món de Paratriatló. Seran les principals competicions d’un cap de setmana que inclourà també una
de les proves classificatòries del Campionat d’Espanya
de Triatló i la 34a edició del Triatló de Catalunya, la prova
degana del Triatló a Catalunya. En total, es preveu que
hi participin prop d’un miler d’esportistes.

La vinculació de Banyoles amb la Volta Ciclista a Catalunya es va iniciar el 1927, quan va ser municipi d’arribada
de la cinquena etapa i de sortida de la sisena. El francès
Georges Cuvelier va ser el primer vencedor d’etapa a
Banyoles, l’1 de setembre del 1927. L’últim vencedor a
Banyoles va ser el BMC Racing Team, quan va guanyar
la contrarellotge per equips de 2017.

Joan Rovireta (CN Vic) i
Mercè Tusell (CT Granollers)
s’imposen al Triatló B
La competició disputada al maig, organitzada per l’Ajuntament amb la col·laboració de la Federació Catalana
de Triatló, va comptar amb la participació d’uns 350
triatletes. Un cop completat el recorregut nedant, els
triatletes van completar un circuit de dues voltes en
bicicleta i van acabar amb la cursa a peu, on van fer 3
voltes a un circuit al voltant de l’Estany.
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GRUPS MUNICIPALS

El passat 26 de maig la candidatura de Junts per CatalunyaBanyoles va obtenir la majoria suficient per poder governar la
ciutat els propers quatre anys. Volem donar les gràcies a tots els
banyolins i banyolines per la confiança que ens heu fet.
Amb el lema de campanya “Banyoles, una ciutat per viure”
definíem el present i el futur de Banyoles basats en un model
de ciutat per viure-hi i per viure-la. Des de l’endemà de les
eleccions hem continuat treballant en la mateixa línia, amb
esforç i constància.

El futur de Banyoles passa per adaptar la ciutat a les noves
demandes d’una societat cada vegada més exigent, participativa i
responsable. Seguirem treballant pels joves, l’empresa, el comerç
i el turisme, el respecte pel medi ambient, per la cultura, l’esport,
la vida saludable –des dels infants fins a la gent gran– la igualtat
de drets i oportunitats, l’educació i la solvència econòmica.
Creiem que podem estar satisfets de la feina feta els darrers
12 anys i tenim una il·lusió renovada per consolidar aquest
projecte de ciutat.

L’espai públic
Quan ens referim a espai públic pensem en espais d’ús col.
lectiu, accessibles, oberts, espais de convivència, d’intercanvi
on es desenvolupa la vida social i comunitària de les nostres
poblacions. Aquests espais els conformen els carrers, places,
parcs, equipaments de lliure concurrència, etc.
L’espai públic és el reflex de la situació econòmica i social de les
nostres ciutats i pobles convertint-se en un bon indicador de la
situació social. És així com esdevé un lloc d’expressió cultural,

festiu, reivindicatiu i també la nostra carta de presentació per
als visitants.
És per això que en el Ple de juliol ERC-Junts per Banyoles
instàvem a l’equip de govern a cuidar l’espai públic: que sigui
accessible a tothom , ordenat, net, segur, que eviti abusos
i conductes incíviques. Ara bé l’ús responsable de l’espai
dels nostres carrers places i parcs també és cosa de tots el
Banyolins i Banyolines.

Quina informació arriba als banyolins i banyolines?

habitual, de que no cal demanar l’opinió a la ciutadania. Estem
parlant d’un territori natural, que necessita protecció. De
vegades, el que és legal, no és moral, o ètic, i cal modificarne la llei per adequar-ho. Parlem, a la vegada, d’una entitat
privada. No hi havia cap altra opció per solucionar els seus
problemes d’espai?
Esperem que l’actual equip de govern ens pugui donar
una explicació convincent, no a nosaltres, sinó a tots els
ciutadans de Banyoles.

Des de fa uns dies, vas a fer la volta a l’Estany i et trobes
que hi ha unes obres que s’interposen a l’habitual camí. Fas
memòria, preguntes, i recordes que en el ple del 26-05-2014
l’equip de govern va aprovar la concessió, fins el 2064, per tal
d’ampliar el Club Natació Banyoles fins a arribar a la Draga.
I et continues preguntant: “quina informació ha arribat als
qui realment haurien de decidirho?”
Sumem Banyoles no estem d’acord amb la dinàmica, ja

L’educació, el cor de la ciutat
Encetem la nostra presència en aquest butlletí com a grup
municipal coincidint amb l’inici de curs escolar i amb el propòsit
de manifestar la nostra preocupació per l’estat de l’educació
a la ciutat. Considerem que l’educació ha de ser una de les
preocupacions centrals del nou Ajuntament de Banyoles perquè
respon a una necessitat dels més petits i incideix en el benestar
de tota la població.
El programa educatiu de Convivència i Progrés té una rellevància
especial en el model de ciutat que proposem per a Banyoles.
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Incidirem i proposarem accions al ple perquè la política
municipal dediqui més recursos a l’educació, des de l’escola
bressol a les persones adultes. Perquè dedicar recursos a
l’educació és la millor inversió de futur que pot fer una ciutat
per millorar la vida en comú i el veïnatge.
Creiem en una Banyoles sensible a les necessitats educatives
de tota la ciutadania per construir una ciutat culta, oberta al
coneixement i capaç de respectar la diversitat. Per això cal
valorar el que tenim però també prendre decisions. El futur
d’una ciutat es construeix des de l’educació.

PARTICIPACIÓ
A l’estiu, festes de barri
L’estiu és sinònim de festes de barri i de carrer, de trobades amb
veïns i veïnes i de gaudir de l’aire lliure. A Banyoles, els barris
tenen una gran vitalitat i durant aquest estiu s’ha celebrat una
nova edició de les festes de barris, amb el suport econòmic de
l’Ajuntament, com Sant Pere, Canaleta, Can Puig, Mas Palau, el
carrer Sant Martirià o de la Creu del Terme (Sants Abdó i Senén)
on els veïns i veïnes han pogut gaudir d’activitats diverses com
jocs infantils, sardanes o sopars al carrer.

Sopar de les festa del barri de Canaleta

de barri són espais de diàleg oberts als veïns i estan organitzats
per l’àrea de Participació Ciutadana.

Noves sessions dels Consells de Barri
Durant el mes de novembre se celebraran noves sessions dels
Consells de Barri. L’Ajuntament convocarà els veïns i veïnes dels
set consells de barri que té ara mateix la ciutat: Sant Pere, Rodes,
Canaleta, Can Puig, Mas Palau, Farga i Vila Olímpica. Els consells

Els consells volen garantir i impulsar la participació dels veïns i
veïnes de Banyoles i de les associacions en els assumptes municipals. En aquest sentit, els consells de barri s’estructuren com un
espai de diàleg per resoldre problemes d’interès general i construir
projectes compartits de ciutat.

MEDI AMBIENT
SERVEI GRATUÏT DE

RECOLLIDA DE TRASTOS
Es consideren residus voluminosos tots aquells
materials que es generen a les llars i que, pel seu
volum i tipologia, no es poden dipositar en els
contenidors de carrer, o bé que per a un particular
és difícil de portar a la deixalleria, com són mobles,
matalassos, electrodomèstics, trastos vells, etc.

Portal's a l’àrea d’aportació el dia abans, després de les 18 h

Trucar prèviament
al telèfon

972 58 18 58

Dies de recollida
cada dimarts i
divendres feiner

L’horari de la deixalleria és de dilluns a divendres de les 9h a les 19h (horari seguit).
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La temporada de bany a la Caseta
de Fusta, fins el 15 de setembre
La temporada de bany a la Caseta de Fusta, que es
va iniciar el 8 de juny s’allargarà fins al proper 15 de
setembre. Durant aquest període, es delimita una zona
de bany públic a 30 metres des de la riba, marcada
amb boies, i s’ofereix servei de vigilància, salvament
i socorrisme.
Fins el 15 de setembre, l’horari de bany a la Caseta de
Fusta és de les 11 del matí a les 7 de la tarda.

FESTES
42a edició de l’Exposició de Flors
L’Exposició de Flors de Banyoles va coincidir, per tercer any
consecutiu, amb el Gartstròmia. La principal novetat de
l’Exposició de Flors era l’estrena d’un muntatge efímer al
claustre del Monestir de Sant Esteve dissenyat per l’Escola
Superior d’Art i Disseny d’Olot expressament pel Festival de
la Veu de Banyoles, l’(a)phònica. Com sempre, el Claustre
del Monestir va ser l’espai principal de l’Exposició de Flors.

Les Festes d’Agost, aposten per un públic intergeneracional
amb un especial accent en els més joves
Lildami, 31 Fam, Itaca Band i Joina van ser els caps de cartell de les Festes d’Agost de Banyoles, que enguany van consolidar la seva aposta per convocar públics de totes les edats incidint en aquesta ocasió en el públic més jove. La “festa
petita”, que es va celebrar de l’11 al 18 d’agost, va incloure una trentena d’activitats entre les quals destacava, entre
d’altres, la desena edició del Carnestoltes d’Estiu i la sisena edició de La Monstra. També van ser a Banyoles els Biflats,
Porto Bello, la Cobla La Principal de Porqueres, les havaneres dels Pescadors de l’Escala, l’Orquestra Girasol o DJ Martu. Es van organitzar jocs i tallers, la cercavila de gegants i capgrossos, el ball de gegants, el Correfoc Txiqui, l’actuació
castellera dels Esperxats de l’Estany o el Gran Correfoc d’Estiu, entre d’altres propostes.
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URBANISME
Més d’un milió d’euros
en noves inversions
El pressupost de 2018 de l’Ajuntament es va tancar amb
un romanent positiu de 2.878.000 euros, dels quals gairebé 1,2 milions es destinaran a inversions financerament
sostenibles. Entre les inversions previstes, hi ha el projecte
de remodelació del darrer tram del rec Major, entre els
carrers Jaume Butinyà i Blanquers, amb una inversió
prevista de 417.500 euros; i la remodelació i ampliació
del parc infantil del Parc de la Draga, amb una inversió
aproximada de 185.000 euros.
També es remodelarà el darrer tram del carrer Divina
Pastora, amb una inversió prevista de 125.000 euros;
la plaça del davant dels pisos de ‘la Caixa’, a la cruïlla
entre el Passeig Mossèn Constans i el carrer del Remei,
per 155.000 euros; la millora de la pesquera Gimferrer,
per 110.600 euros; la rehabilitació del teulat de l’edifici
del Tint, per 95.000 euros; i la climatització de diferents
equipaments culturals, prevista per 105.000 euros.
Aquestes inversions se sumen a les ja previstes en el
pressupost de 2019 i que se situen al voltant dels 2,4
milions d’euros.

Aprovat el Pla d’accessibilitat
a la via pública
El ple ordinari de juliol de l’Ajuntament va aprovar el
Pla d’accessibilitat a la via pública. El document, que
actualitza els diferents plans d’accessibilitat existents
a la ciutat, defineix les actuacions que s’han de portar
a terme per a la supressió de barreres arquitectòniques. En total, el pla preveu actuacions per valor de
1.429.175,85 ¤.
El document prioritza les actuacions des del centre de
la ciutat fins als barris i detalla les actuacions que s’han
de portar a terme per fer Banyoles més accessible carrer
per carrer. En aquest sentit, es preveuen intervencions en
voreres com són la conversió de carrers en plataforma

única, com s’ha fet recentment en un tram del carrer
Girona, eixamplament de voreres, construcció de guals
i formació de passos de vianants.
També es defineixen actuacions en el mobiliari urbà i en
espais a l’aire lliure com les places públiques. L’Ajuntament
preveu anar executant les intervencions gradualment
en els propers anys, prioritzant els camins escolars i
els accessos a equipaments públics. En aquest sentit,
l’Ajuntament ja ha tingut en compte les recomanacions
del pla, per exemple, en les obres de reurbanització del
carrer de les Rotes, l’adequació d’un carril per a bicicletes
a l’escola Camins, així com als treballs de millora dels
carrers Sant Esteve, Pou i Carmelites Velles.

Senyalització de carril bici a l'avinguda de la Farga

Millores al camp de futbol vell
En les properes setmanes es completaran els treballs de
millora de l’edifici de serveis del camp de futbol vell. Les
obres, que pretén fer l’edifici més accessible, es convertirà
el bar i un vestidor en un local social amb capacitat per
a més de 50 persones. Serà una sala tancada amb vidre
que permetrà seguir els partits des de l’interior.
També es construirà una coberta que permetrà cobrir la
meitat de les grades actuals per resguardar-les del sol
i la pluja. La reforma inclou també la remodelació dels
despatxos i vestidors de la primera planta. A més, es faran
uns nous lavabos públics i s’adequaran tots els espais
exteriors per fer el camp més accessible amb rampes i
eliminant obstacles.
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CULTURA

Enguany la programació cultural es va presentar en un acte obert al públic

La presentació de la programació
de tardor de CulturaBanyoles
es converteix en una festa
oberta a la ciutadania
La programació de tardor de CulturaBanyoles es vadonar
a conèixer amb una festa a la plaça Major oberta a tota
la ciutadania i que va ser molt concorreguda. Per primera
vegada es va voler donar un caràcter més festiu i proper
a la presentació de l’oferta cultural municipal.
Pel que fa a la programació d’arts escèniques, de setembre
a desembre se celebraran 40 funcions i 22 espectacles
en els tres equipaments municipals: el Teatre Municipal,
l’Auditori de l’Ateneu i la Factoria d’Arts Escèniques. En
l’àmbit musical, destaquen com a noms propis Depedro
(30 nov), Chicuelo & Mezquida (28 set) i el Concierto de
Aranjuez amb Rafael Aguirre i la GIOrquestra (10 nov). La
programació teatral de tardor presenta com a espectacles
destacats Les coses excepcionals amb Pau Roca (11 oct),

Nenes i nens amb Anna Sahun i direcció de Joel Joan (30
nov) i A.K.A (Also known As) amb Albert Salazar (13 des). La
programació familiar s’encetarà amb l’espectacle Asteroid
de la companyia Campi qui pugui a la plaça Major (29
set) i té com a proposta destacada l’espectacle Baobab
(Teatre Municipal, 17 nov).

Depedro

Chicuelo & Mezquida. Foto: Carlos Pericás
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Anna Sahun i Joel Joan

Pel què fa a la programació d’activitats que ofereixen els
Museus de Banyoles cal destacar al Museu Arqueològic
la mostra 12 pinzellades de Joan de Palau en el centenari
del naixement del pintor banyolí i al Museu Darder l’exposició fotogràfica Girones. L’oferta de visites guiades
incorpora com a novetat Vilauba 3D, que permet accedir
a la vil·la romana amb ulleres 3D. Finalment, pel que fa a
la programació de la Biblioteca Pública, destaquen entre la
gran quantitat d’activitats adreçades a tots els públics, els
Clubs de lectura dedicats a El guitarrista de Luis Landero,
Sàpiens: una breu història de la humanitat de Yuval Harari
o El país dels cecs de Víctor Garcia amb la participació del
propi autor, així com la conferència de M. Àngels Cabré
en el marc de l’Any Teresa Pàmies.

d’Haga Que Pase, Drop Collective, Hamsa Hamsa i Big
Cat de Música Llatina van ser els més concorreguts del
festival, mentre que les actuacions de l’Ethno Orchestra
a Barcelona i Banyoles van ser les més exitoses de la gira
amb la qual els més de trenta músics participants de vint
països diferents tancaven la residència. El concert final
va comptar amb la participació de nens i nenes del casal
municipal d’arts escèniques “Que comenci!”

L’(a)phònica repeteix èxit
de propostes i públic
El concert dels francesos Opus Jam va tancar la 16a
edició del Festival de la Veu de Banyoles, l’(a)phònica,
que durant quatre dies va portar una quarantena de
propostes a diferents espais de la ciutat amb la veu
com a fil conductor. Salvador Sobral (que va reunir més
de 800 persones), Orquestra Fireluche amb Pau Riba,
Brass Against, Pau Vallvé i Marc Parrot van ser alguns
dels noms destacats d’aquesta edició.

Ethno Catalonia es consolida com
a cita musical i intercultural
La residència i festival folk internacional Ethno Catalonia
va cloure la seva quarta edició, que es va celebrar del 5 al
14 de juliol, amb més de cinc mil assistents. Els concerts

L'(a)phònica va fer respirar música a tota la ciutat

Concert final de l'Ethno Catalonia
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L’Escola Municipal de Música de Banyoles al Festival de Neerpelt

Les formacions grans de l’Escola
Municipal de Música de Banyoles
al Festival de Neerpelt
Fins a seixanta alumnes de l’EMMB van participar al
67è Festival Europeu de Música per a Joves celebrat a
Neerpelt (Bèlgica) el passat mes de maig. Ho van fer
amb les formacions grans de l’Escola, que van haver
de preparar un repertori musical durant el curs amb
l’objectiu d’interpretar-lo davant un jurat professional
com és el d’aquest prestigiós festival. A banda de
l’interès intrínsec de participar en aquest cita internacional, l’EMMB va obtenir un primer premi amb la
Jove Orquestra de Banyoles i dos segons premis amb
la Banyoles Big Band i el Cor Gran.

conveni amb l’Ajuntament. El festival va dur a diversos
escenaris de la ciutat una mostra representativa del jove
talent jazzístic català, amb una programació variada
que copsava la diversitat d’estils i veus creatives que
configura l’escena del país.

Nova edició del Casal d’estiu
d’arts escèniques Que comenci!
Un any més l’Aula de Teatre i l’Escola Municipal de
Música de Banyoles han organitzat el casal d’estiu Que
comenci!, en el qual els nens i nenes han pogut viure en
primera persona l’experiència de la creació artística a
través de diferents disciplines: música, teatre, dansa i
lleure. Durant cinc setmanes de juliol van treballar la
improvisació, la coreografia, el ritme i la veu. El resultat
d’aquesta intensa feina es va plasmar en un espectacle
multidisciplinar que va omplir l’Auditori de l’Ateneu en
les dues sessions programades.

El FEMJazz! omple Banyoles de jazz
Entre el dijous 23 i el diumenge 26 de maig es va celebrar
la 26a edició del FEMJazz!, el Festival d’Emergències
Musicals de Banyoles, organitzat pel Taller de Música en

18 butlletí municipal

Es posa en marxa el nou espai
de recepció de materials
del Museu Arqueològic
Un cop acabada la fase d’obres que afectava la nova
consergeria del museu s’ha habilitat també un nou espai
preparat per a la rebuda dels materials procedents de les
excavacions arqueològiques de la comarca. En aquest
espai, i situat a peu de carrer, en aquest espai s’hi netegen,
es siglen i es classifiquen els materials ceràmics, ossis,
petris, etc. que porten els arqueòlegs i pretén ser, al mateix
temps, una finestra que mostra part de les feines que es
realitzen al museu.

La Biblioteca de Banyoles
condiciona la seva Aula d'Estudi
La Biblioteca de Banyoles ha condicionat l’Aula d’Estudi,
tancant-la i aïllant-la, per oferir un espai amb millors
condicions de silenci i concentració a estudiants, investigadors, professionals i usuaris en general. També s’han
dut a terme millores en la il·luminació i s’ha ampliat la
zona de revistes.

Finalitzen amb bons resultats
les campanyes arqueològiques
a la Draga i Vilauba
Un estiu més s’han dut a terme excavacions als jaciments
de la Draga i Vilauba. En el cas del poblat lacustre s’ha
treballat tant en el sector terrestre, on s’han documentat
restes del neolític antic, com en el subaquàtic. La troballa
dins l’Estany d’un vas de l’època del Bronze o de la Primera
Edat del Ferro permet testimoniar ocupacions fins ara poc
conegudes al jaciment. Pel que fa a Vilauba, s’ha intervingut
en un gran retall exterior de la vil·la on s’han recuperat milers
de fragments de ceràmica i restes de fauna abocats a inicis
del segle II dC. També s’ha iniciat l’excavació d’un pou de la
fase visigoda (s. VI-VII dC), amb resultats esperançadors
de cares a properes intervencions.

Els estudiants preparant els exàmens a la Biblioteca

Els arqueòlegs treballant al sector sud del jaciment de la Draga

BENESTAR SOCIAL
Exposició "L’escola d’abans",
al Museu Arqueològic
Fins al 15 de setembre es pot veure a la sala d’exposicions
temporals del Museu Arqueològic l’exposició "L’escola
d’abans. Memòria de l’educació durant el Franquisme". La
mostra, on han participat els instituts secundària i l’escola
Baldiri Reixac, fa una síntesi del model educatiu impulsat
per la dictadura franquista.
Entre altres, es tracten temes com l’alliçonament ideològic,
l’adoctrinament religiós, la imposició del castellà com a
llengua a l’escola, la segregació per gènere, l’escassetat
de recursos a l’aula o la manca d’igualtat d’oportunitats.
La mostra es completa amb un seguit de testimonis
recollits pels alumnes de secundària de la comarca dins
el projecte ‘El passat en comú: memòria, història i diàleg
intergeneracional’.

Homenatge als exiliats de
Banyoles i comarca
Aquest any es commemora el 80è aniversari de l’exili
republicà de 1939, quan milers i milers de persones
van refugiar-se a França fugint de la repressió i van ser
internades per les autoritats franceses en uns camps de

concentració improvisats i sense condicions. Entre aquests
milers de persones, n’hi va haver uns dos-cents trenta que
eren veïns i veïnes de Banyoles i del Pla de l’Estany. Uns
quants van tornar molt aviat a Espanya i van anar a parar a
camps de concentració franquistes, com el de San Marcos
de Lleó. Uns altres es van enrolar a Companyies de Treballadors Estrangers, van ser fets presoners pels alemanys
i deportats a Mauthausen, on van morir nou banyolins i
comarcans. Uns altres van anar a Rússia, que aleshores
es deia Unió Soviètica, on van patir les conseqüències de
la invasió nazi. Uns altres van trobar acollida a Amèrica,
sobretot a Mèxic. La majoria es van instal·lar a França,
molts a la Catalunya Nord, especialment a Prada i a Illa.
Per recordar i honorar la seva memòria, l’Ajuntament
organitzarà un acte d’homenatge, en el qual es lliurarà als
familiars un diploma en honor i memòria de cada exiliat.
L’acte tindrà lloc el diumenge 22 de desembre de 2019
al pavelló de la Draga.
Es prega a totes les persones que tinguin un familiar que es
va exiliar que es posin en contacte amb l’Arxiu Comarcal
del Pla de l’Estany (972 58 40 70) o que enviïn un correu
a acplaestany.cultura@gencat.cat indicant el seu nom,
telèfon i el nom del familiar exiliat.
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Encara teniu temps de visitar l'exposició “L’escola d’abans. Memòria
de l’educació durant el franquisme” al Museu Arqueològic

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 Camins ..............................................................................972 58 03 42
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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