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Acabem un any 2020 marcat per la pandèmia de la COVID-19
Estem esgotant els últims dies del 2020 i Banyoles continua vivint un any que la pandèmia de la COVID-19 
ha capgirat i ens ha omplert d’incertesa i de dolor. En aquesta complicada situació vull agrair als banyolins 
i banyolines el compliment de totes les mesures sanitàries per evitar la propagació d’aquesta pandèmia.

Per al 2021 l’Ajuntament de Banyoles ha de continuar estant al costat de les persones, els comerços i 
les empreses, com ha passat durant el 2020. Enguany, i d’entre moltes altres mesures, s’ha endarrerit 
el calendari fiscal, no s’ha cobrat l’ocupació de via pública dels bars i restaurants, s’han implementat 
dues convocatòries de subvencions per als professionals afectats pel cessament obligatori, vam ser el 
primer ajuntament que va comprar testos per posar a disposició del sistema sanitari, s’han doblat les 
beques dels casals d’estiu, s’ha posat en funcionament una oficina d’atenció empresarial... 

Tanmateix, i en aquest nou escenari, s’ha de treballar de manera  multidisciplinar per continuar solucio-
nant altres temes com ara el nou contracte de la recollida d'escombraries per millorar el servei, avançar 
cap a una Banyoles sostenible, millorar el percentatge de reciclatge, i treballar en un nou model mixt i 
flexible de recollida de residus sempre tenint en compte tots els aspectes de la ciutat.

Per acabar vull desitjar-vos, que en el marc d’aquesta difícil situació, passeu unes bones festes nada-
lenques i un bon any 2021!

Segueix- nos:
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SUBVENCIONS

Títol Import Institució

Projecte "Educació, cultura i convivència i ciutadania 
per a infants i joves"	 	 2.618	¤	 Diputació	de	Girona

Escola	Municipal	de	Música	de	Banyoles	 	 52.713	¤	 Generalitat	de	Catalunya

Fons	de	cooperació	econòmica	i	cultural	2019.	Despeses	corrents	 279.492	¤	 Diputació	de	Girona

Fons	de	cooperació	econòmica	i	cultural	2019.	Despeses	culturals	 49.322	¤	 Diputació	de	Girona

Fons	de	cooperació	econòmica	i	cultural	2019.	Noves	tecnologies	 8.598	¤	 Diputació	de	Girona

Fons	de	cooperació	econòmica	i	cultural	2019.	Camins	 800	¤	 Diputació	de	Girona

Funcionament	de	la	llar	d'infants	2018-2019		 64.750	¤	 Diputació	de	Girona

Fons	de	cooperació	local	de	Catalunya	2020	 229.109	¤	 Generalitat	de	Catalunya

Polítiques	comarcals	d'habitatge	 	 4.160	¤	 Diputació	de	Girona

Polítiques	locals	d'habitatge	 	 7.000	¤	 Diputació	de	Girona

Inversions	en	habitatges	destinats	a	polítiques	socials	 13.000	¤	 Diputació	de	Girona

Adquisició	d'habitatges	destinats	a	polítiques	socials	 41.025	¤	 Diputació	de	Girona

Programa	Barris	10	 	 9.933	¤	 Diputació	de	Girona

Foment	de	l'activitat	física	i	l'esport	 	 5.440	¤	 Diputació	de	Girona

Copa	Catalana	Internacional	de	BTT	 	 5.000	¤	 Diputació	de	Girona

Firestoc	 	 4.300	¤	 Diputació	de	Girona

Aloja	 	 4.200	¤	 Diputació	de	Girona

Fira	de	Nadal	 	 3.500	¤	 Diputació	de	Girona

Jutjat	de	Pau	 	 5.000	¤	 Generalitat	de	Catalunya

Pla	de	dinamització	del	comerç	local	 	 6.150	¤	 Generalitat	de	Catalunya

Campanya	de	difusió	de	Banyoles	 	 3.000	¤	 Diputació	de	Girona

Museu	Darder:	accés	a	noves	tecnologies	 	 1.034	¤	 Diputació	de	Girona

Museu	Arqueològic:	accés	a	noves	tecnologies	 1.034	¤	 Diputació	de	Girona

Execució	d'obres	de	restauració	i	conservació	d'immobles:	
pesquera	Gimferrer	 	 16.882	¤ Generalitat	de	Catalunya

Festival	de	la	veu	(a)phònica	2020	 	 25.000	¤	 Diputació	de	Girona

Vigilància,	salvament	i	socorrisme	a	la	zona	de	la	Caseta	de	Fusta	 4.400	¤	 Diputació	de	Girona

Catalogació	de	la	col·lecció	Massip	d'artròpodes	 1.960	¤	 Generalitat	de	Catalunya

Digitalització	d'actes	municipals		 	 769	¤	 Diputació	de	Girona

Adaptació	de	la	pista	d'atletisme	del	parc	de	la	Draga	 4.591	¤	 Diputació	de	Girona

Suport	a	esportistes	individuals	d'alt	rendiment	 1.500	¤	 Diputació	de	Girona

12a	edició	dels	Premis	Banyolí	de	l'any	 	 8.000	¤	 Diputació	de	Girona

Desguàs	de	la	zona	de	Cal	General	i	del	carrer	Llibertat	 250.000	¤	 Generalitat	de	Catalunya

Reforma	i	ampliació	del	Museu	Arqueològic		 500.000	¤	 Diputació	de	Girona

Copa	Catalana	Internacional	de	BTT	 	 10.000	¤	 Generalitat	de	Catalunya

Escola	Municipal	de	Música	 	 13.536	¤	 Diputació	de	Girona

Llar	d’infants	19/20		 	 118.500	¤	 Generalitat	de	Catalunya

BUTLLETÍ	MUNICIPAL Disseny de la maqueta: Espaigrafic3
Foto portada: Pere Duran
Producció Editorial: Edicions MIC
Dip. Legal: GI-477-2008

Amb la col·laboració de la Diputació de GironaEdita: Ajuntament de Banyoles

Ajuntament de Banyoles
2



butlletí municipal 3

Nahi Drammeh, Banyolina de l’Any
La jove politòloga banyolina Nahi Drammeh va rebre el 25 
de setembre el Premi Banyolí de l’Any 2020. Politòloga de 
26 anys, Màster en Diplomàcia i Relacions Internacionals, 
recentment ha estat designada Jove Ambaixadora pel 
programa ONE Global Activists, col·lectiu internacional 
que col·labora amb la campanya de l’Organització Mundial 
de la Salut perquè la futura vacuna de la Covid-19 sigui 
també assequible als països del tercer món. 

Nahi Drammeh va rebre el premi Banyolina de l’Any 
“per la seva tasca diplomàtica per intentar aconseguir 
que la futura vacuna del coronavirus arribi tant a aquells 
territoris que tenen recursos com als que no en tenen, pel 
seu coratge i la seva lluita davant d’aquest repte global 
que està reconfigurant el món tal i com el coneixíem”. 

La tasca de Nahi Drammeh com a ambaixadora de la 
campanya internacional és la de convèncer els manda-
taris europeus que el remei al coronavirus ha de tenir 
una repercussió global i que l’eradicació de la pobresa i 

les desigualtats creixents al planeta ha de ser cada cop 
més present en la seva agenda política. 

Enric Estragués: premi a la Trajectòria 
Personal
El meteoròleg Enric Estragués va rebre el premi a la 
Trajectòria Personal. Enric Estragués és delegat comar-
cal del Servei Meteorològic de Catalunya, en la doble 
modalitat d’observador i vigilant. També és responsable 
de l’observatori oficial del Servei Meteorològic a Banyo-
les i membre de l’Associació Catalana d’Observadors 
Meteorològics. 

La gestió de la crisi sanitària per la 
Covid-19: 
Millor Iniciativa Social Especial
El Premi a la Millor Iniciativa Social Especial es va lliurar 
als col·lectius professionals i persones voluntàries que 
han participat activament en la gestió de la crisi sanitària 
contra la Covid-19 a la ciutat. Amb aquest premi espe-
cial, el jurat ha volgut reconèixer públicament l’esforç 
de diferents col·lectius que van viure des de la primera 
línia els pitjors moments de la pandèmia. 

Xocolates Torras: Millor Iniciativa 
Empresarial
El Premi Banyolí de l’Any a la Millor Iniciativa Empresa-
rial va ser per a l’empresa Xocolates Torras. Amb més 
de 130 anys d’activitat empresarial ininterrompuda, el 
premi reconeix la trajectòria de l’empresa i també la seva 
iniciativa innovadora que els ha valgut reconeixements 
internacionals, sense haver deixat de fabricar els pro-
ductes de tota la vida. 

ALCALDIA

Els guardonats amb els Premis Banyolí de l’Any 2020. Foto: Pere Duran
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Acte institucional Diada 

Representants de les entitats esportives i socials que van 
col·laborar amb la Marató amb la regidora de Benestar 
Social, Ester Busquets.

la ciutadania pot fer arribar també les seves queixes i 
propostes pels canals habituals: per correu electrònic a 
participacio@ajbanyoles.org o bé trucant a l’Ajuntament al 
972 57 00 50. Des de principis d’any, s’han rebut més de 
200 sol·licituds veïnals.

BENESTAR SOCIAL 
Banyoles s’adhereix a la 
xarxa Labdoo per reduir la 
fractura digital a l’escola 
La ciutat de Banyoles s’ha adherit a la xarxa Labdoo Km 0, 
una xarxa social col·laborativa i humanitària a nivell mundial 
dissenyada per reduir la fractura digital a la societat. Amb 
aquesta iniciativa es recuperar ordinadors portàtils de segona 
mà que es destinaran a famílies vulnerables. 

El projecte es vehicularà a través d’una xarxa local pròpia 
a partir de la qual s’han creat diversos punts de recollida 
d’ordinadors portàtils de segona mà, a més de punts de 
sanejament on es formatejaran els ordinadors amb progra-
mes de codi lliure dissenyats per la xarxa Labdoo. Aquests 
ordinadors beneficiaran famílies vulnerables del municipi. 

El projecte compta amb el suport de l’Ajuntament, l’Àrea de 
Benestar Social del Consell Comarcal, l’Oficina Jove Cal Drac, 
el Punt Òmnia i els instituts de secundària Pere Alsius, Pla 
de l’Estany i Josep Brugulat, a més de l’Escola Casa Nostra. 

Banyoles, amb la Marató de 
TV3
Un any més la ciutat de Banyoles i la comarca s’han bolcat 
organitzant activitats per recaptar fons per la Marató de 
TV3 que aquest any s’ha dedicat a la investigació per la 
Covid-19. El 19 de desembre diverses entitats esportives de 
la ciutat van organitzar activitats, des de derbis de futbol, 
fins a classes d’espinning en línia passant per una jornada 
popular d’encistellades de bàsquet o de gols d’hoquei o 
handbol o una volta a l’Estany sobre rodes, a més d’una 
marató de caminades per la comarca. També es va celebrar 
un escape-room amb proves en diferents punts de Banyoles, 
organitzat per Creu Roja del Pla de l’Estany. 

A més, l’Ajuntament ha editat mascaretes solidàries espe-
cials per la Marató de TV3 que s’han venut en establiments 
comercials de la ciutat també per recaptar fons. 

PARTICIPACIÓ
L’Ajuntament de Banyoles 
obté el Segell Infoparticipa 
2019                                
El Consell Certificador del Segell Infoparticipa de la Universitat 
Autònoma de Barcelona ha atorgat el Segell Infoparticipa 
a l’Ajuntament de Banyoles per la transparència de la seva 
pàgina web (www.banyoles.cat) i del portal de transparència.

El consistori, amb un acompliment del 92% dels 48 indica-
dors que atorga el nou grup de recerca Comunicació Sonora, 
Estratègica i Transparència (ComSET) de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, és un dels 113 municipis catalans que 
han obtingut el Segell, dels 947 avaluats. Els ítems avaluats 
són molt variats perquè fan referència a qüestions com les 
actes dels plens i de les juntes de govern, el pressupost, els 
contractes o les subvencions, entre altres. 

L’Altaveu Ciutadà en un espai 
virtual de participació veïnal
L’Ajuntament ha potenciat l’espai ‘Altaveu Ciutadà’ perquè 
es converteixi en un nou canal de participació ciutadana 
a través de la pàgina web municipal (www.banyoles.cat). 
L’actual situació de crisi sanitària per la Covid-19 ha impedit 
celebrar els consells de barri que s’havien d’haver convocat 
el mes de maig passat i aquest mes de novembre. 

Per accedir a l’espai ‘Altaveu Ciutadà’ els usuaris han d’omplir 
el formulari que trobaran al web www.banyoles.cat i enviar 
la seva consulta, queixa o suggeriment. L’Altaveu Ciutadà 
pretén reforçar els canals de participació ciutadana, però 

La Diada de l’Onze de Setembre es va celebrar amb un acte 
institucional, organitzat per l’Ajuntament i el Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany. Després de l’ofrena floral a l’escultura 
Catalan Power, l’Alcalde, Miquel Noguer, i el president del 
Consell Comarcal, Francesc Castanyer, van coincidir a destacar 
la força i la perseverança de Catalunya, també en moments 
adversos com els actuals. L’acte va acabar amb els assistents 
cantant Els Segadors.
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L’Alcalde de Banyoles, Miquel Noguer i la regidora de Benestar 
social, Ester Busquets, amb representants de l’entitat Garawol 
i el infermer Santi Mir que col·labora en el projecte 

Nova campanya de 
vacunació de la grip
Igual que a la resta de Catalunya, la campanya de vacunació 
de la grip a Banyoles es va avançar i el Centre d’Atenció Primà-
ria de Banyoles va portar-la a terme del 15 d’octubre al 16 de 
novembre. Per evitar aglomeracions i mantenir circuits àgils 
i segurs es va habilitar una carpa davant l’entrada del centre. 

Nou projecte de cooperació 
amb la ciutat gambiana de 
Garawol
Durant el mes de juny, l’Ajuntament i l’Associació Garawol 
van enviar el primer carregament amb material sanitari 
per al centre de salut a la ciutat gambiana de Garawol. La 
iniciativa és fruit del projecte de cooperació que el consistori i 
l’entitat han impulsat en els darrers anys i que pretén millorar 
les condicions del centre sanitari de la població d’origen de 
la majoria de banyolins i banyolines d’origen gambià que 
viuen a Banyoles. 

zones d’aparcament o instal·lar nous aparcaments per a 
bicicletes per a les noves entrades que s’han marcat als 
centres. També s’ha reforçat el servei de neteja. 

Pel que fa als equipaments, s’han cedit també espais a 
diferents centres escolars, principalment a secundària, amb 
la cessió d’espais com els pavellons esportius, el camp de 
futbol vell o aules dels casals de barri de la Farga i Cana-
leta. En tots aquests equipaments s’ha reforçat també la 
neteja i desinfecció. En total, l’Ajuntament ha invertit uns 
50.000 euros en l’aplicació de totes aquestes mesures. 

L’escola bressol municipal La Balca va iniciar també el nou 
curs escolar amb 79 places, adaptant també noves mesures 
amb la contractació de dues noves educadores de reforç. 

Pel que fa a la Guia de Recursos Educatius, que es ges-
tiona des del Servei d’Educació, aquest curs s’ofereixen 
22 activitats als centres, adaptant les propostes a les 
noves restriccions. També continuaran els projectes de 
ciutat com el Projecte Toni o Banyoles ets tu!. 

25N, per l’eliminació de la 
violència vers les dones
El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional 
per a l’eradicació de la violència vers les dones i un any 
més l’Ajuntament de Banyoles es va sumar a la reivin-
dicació per reclamar una Banyoles lliure de violències 
masclistes. En aquesta ocasió, la lectura del manifest 
es va fer en línia i hi van participar tots els regidors i 
regidores del consistori que conjuntament van fer la 
lectura del manifest #niagressornicomplice. 

EDUCACIÓ
Inici de curs escolar      
Els centres escolars de Banyoles van iniciar el nou curs 
escolar adaptant els equipaments i els espais a la nova 
normativa. 2.185 alumnes d’educació infantil i primària 
i 1.549 alumnes d’ESO van començar el curs a Banyoles. 

L’Ajuntament ha treballat amb els centres per delimitar 
els diferents espais als mateixos edificis per garantir els 
grups bombolla com, per exemple, habilitar elements 
divisoris als patis per evitar que es creuin els diferents 
grups; senyalitzar nous passos de vianants, establir noves 

Formació amb la Taula de 
Salut
Durant el mes de setembre es va portar a terme una 
sessió formativa per a escoles, escoles bressol, instituts 
d'educació secundària, escola d'adults i escola d'idiomes 
de Banyoles per conèixer les darreres novetats en relació 
a la  Covid-19 i com actuar-hi des dels centres educatius. 

La formació va anar a càrrec de professionals del Centre 
d'Atenció Primària Banyoles i va ser impulsada des de 
la Taula de Salut municipal amb l'objectiu de fer xarxa 
de ciutat.

Nova edició del programa 
‘Eduquem en família’ 
Amb l’inici del curs escolar s’ha iniciat també una 
nova edició, l’11a, del programa ‘Eduquem en família’, 
un projecte per compartir experiències de formació 
i sensibilització sobre educació per a les famílies. El 
nou curs de l’’Eduquem en família’ va començar amb 
la xerrada online ‘Estima’m perquè me’n pugui anar: 
eines d’ecologia emocional per viure en temps de Covid’, 
sobre la gestió de les emocions en els temps actuals. La 
xerrada va anar a càrrec de la psicòloga clínica i edu-
cativa, infermera i escriptora i co-creadora del model 
d’ecologia emocional Mercè Conangla. 

Professionals del 
Centre d’Atenció 
Primària de 
Banyoles van oferir 
una formació 



butlletí municipal

B
A

N
Y

O
LE

S 
IN

FO
R

M
A

C
IÓ

 D
ES

EM
B

R
E 

20
20

6

URBANISME
S’aprova provisionalment 
el nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal      
L’Ajuntament de Banyoles ha aprovat provisionalment 
el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
que definirà el creixement urbanístic del municipi per 
als propers vint anys. El document queda ara pendent de 
l’aprovació definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme. 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Ba-
nyoles es va aprovar inicialment al ple del 6 d’agost de 2018 
i va estar en exposició pública fins a finals de novembre del 
mateix any. Durant el termini d’exposició pública es van 
presentar 165 al·legacions, de les quals més del 75% han 
estat estimades totalment o parcialment i incorporades al 
document final que s’ha aprovat. 

El nou POUM té l’objectiu de garantir el desenvolupament urba-
nístic de Banyoles, a partir de la definició d’un model equilibrat 
entre els equipaments públics i privats i els espais verds que 
afavoreixi la mobilitat local i fixi el model econòmic de la ciutat. 

L’Alcalde, Miquel Noguer, va destacar que amb l’aprovació 
provisional del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, “és 
un dia històric per Banyoles” i ha afegit que “segurament és la 
decisió més important que ha pres aquest Ajuntament en els 
últims anys”. Miquel Noguer ha remarcat que el nou POUM de 
Banyoles “és un document modern que veu la Banyoles d’avui i 
fa una fotografia del que ha de ser la Banyoles dels propers vint 
anys i reflecteix el que la societat banyolina vol”.  

El nou POUM de Banyoles, que s’ha aprovat provisionalment, 
preveu un creixement de la ciutat de fins a 25.000 habitants, 
la construcció de fins a un màxim de 2.900 nous habitatges, 
dels quals més de 500 seran protegits, i preveu la reserva de 
10 hectàrees per a equipaments públics i 26 hectàrees per 
a zones verdes, així com projecta un sector de 10 hectàrees 
per a nou sòl industrial.  

Quins són els principals aspectes 
que contempla el POUM? 

Utilització eficient del sòl 
Aposta per una ciutat compacta amb un creixement de 
l’oferta residencial ajustat a les necessitats previstes 
pels propers 20 anys aproximadament, mitjançant 
desenvolupaments graduals.

 El pla contempla el creixement urbanístic cercant la 
cohesió territorial entre les diferents àrees urbanes 
mitjançant tipologies d’edificis que s’insereixin 
correctament en els seu entorn.

 S’incrementen els espais destinats a equipament 
comunitari i a espais lliures públics en entorns 
propers al centre urbà per millorar la qualitat de 
vida del ciutadans.

 Es contempla la transformació d’àrees ocupades 
per usos industrials més apropiades per usos 
residencials i terciaris.

 Millora l’accés al centre de Banyoles i el desconges-
tiona de trànsit.

 El pla preveu desenvolupar i reconvertir el carrer 
Joan XXIII en el vial nord de la ciutat que connectarà 
amb el centre de la ciutat. 

 Enllaçarà l’avinguda de La Farga amb la carretera 
que va cap a Figueres, per la banda nord.

 Augmentarà la connectivitat dels barris perifèrics 
de Banyoles (Can Puig, Canaletes i Mas Palau).

 Afavorirà la creació de zones d’aparcament 
prop del centre de la ciutat (per exemple: a la 
cooperativa, al costat del Monestir).

Necessitats socials i econòmiques garantides
Manté el model d’activitat social de la ciutat, especi-
alment vinculat a l’estany de Banyoles. 

 Protegeix el front d’estany incrementant  la zona 
per a vianants actual amb propostes destinades a 
millorar l’espai d’aparcament.

 Valida les determinacions del Pla Especial de Protec-
ció, Ordenació i Restauració  de l’entorn immediat 
de l’Estany de Banyoles.

Aposta per un urbanisme que generi oportunitats al 
ciutadà, especialment als joves.

 El pla obre la polivalència dels usos per a nous 
habitatges i activitats econòmiques netes que 
generin barris actius i tractius.

Protecció del medi ambient
Garanteix el respecte per l’entorn de la zona urbana 
de Banyoles consolidant i protegint els espais de valor 
ambiental periurbans.

 El pla inclou la construcció d’una anella verda de 
carril bici que envolta la ciutat.

 Es delimiten àrees d’especial protecció en coherència 
amb els valors territorials a preservar.

Protecció del patrimoni cultural
Garanteix i clarifica la gestió del conjunt d’elements 
culturals de la ciutat a partir d’incloure tres plans 
específics:

 El Pla Especial del Nucli Antic de Banyoles (PENAB) 
concreta quina és l’àrea que abasta el nucli antic mit-
jançant un plànol d’ordenació i d’aixecament, regula 
la profunditat edificable de tots els equipaments i 
explicita els àmbits de protecció dels béns culturals 
d’interès nacional de la ciutat, com la Plaça Major 
o el sistema de recs principals i secundaris. Va ser 
aprovat per la comissió d’Urbanisme l’octubre de 
2016.

 El Pla Especial de Protecció del Patrimoni fixa els 
elements d’interès arquitectònic que estan protegits 
o que caldria protegir a la ciutat i estableix mesures 
per a la seva conservació, recuperació i/o millora. 

  El catàleg de masies i cases rurals identifica i fa 
una ressenya de cadascuna d’aquestes edificacions
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Es desdoblarà la xarxa de 
sanejament al carrer Llibertat 
i es milloraran els marges del 
rec de Can Teixidor 
L’Ajuntament començarà a desdoblar la xarxa de sa-
nejament de la ciutat començant per la construcció 
d’uns nous col·lectors de desguàs i sanejament al carrer 
Llibertat. En aquesta actuació també es realitzarà l’esta-
bilització dels marges del rec de Can Teixidor. La inversió 
total per realitzar les obres és de 551.934,19 euros, dels 
quals 250.000 euros s’han rebut del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de la Generalitat (PUOSC), la quantitat màxima 
establerta, mentre que la resta del finançament prové 
dels fons propis de l’Ajuntament.

Els treballs consistiran en la construcció d’uns nous col-
lectors de desguàs i sanejament al carrer Llibertat i de 
noves escomeses pels habitatges, en el tram comprès 
entre el carrer de les Rotes i el carrer Canat, on s’inclo-
uen també les canonades dels habitatges de la zona de 
Cal General. Aquestes obres suposen una inversió de 
444.785,63 euros.

D’altra banda, les obres també inclouen el sistema de 
regulació del cabal i la consolidació dels marges del 
rec de Can Teixidor. Amb l’actuació s’impedirà que es 
produeixin esllavissades als marges del rec, tot man-
tenint les característiques de la vegetació lacustre i la 
protecció de la fauna. Per a aquests treballs, s’invertiran 
107.148,56 euros.

Completada la primera fase 
del nou Pla Director del Parc 
de la Draga
L’Ajuntament ha finalitzat les actuacions previstes en la 
primera fase d’execució del nou Pla Director del Parc de la 
Draga. Els treballs, que han suposat una inversió de més de 
200.000€, han inclòs, entre altres actuacions, l’adequació 
del carril per a bicicletes fins al passeig principal del parc, 
pavimentació dels camins de sauló o substitucions d’arbrat.

El nou Pla Director del Parc de la Draga es va aprovar amb 
l’objectiu de mantenir tots els elements que conformen el parc, 
evitant-ne la degradació. Del prop de centenar d’actuacions 
que preveu el pla, ja se n’ha executat la primera fase i s’ha 
millorat la xarxa de reg automàtic, amb una inversió de més 
de 23.213,20 euros. 

Durant aquest període, també s’ha executat la primera 
fase de renovació de l’arbrat amb la substitució de dues 
files de pollancres per reduir els riscos de fractura i la 
caiguda d’arbres. 

Dins les actuacions d’aquesta primera fase, també s’ha 
completat l’adequació del tram del carril per a bicicle-
tes entre el Club Natació Banyoles i el passeig central, 
valorades en 9.900 euros. La inversió més important 
d’aquesta primera fase ha estat la reforma del parc 
infantil, valorada en 166.000 euros. 

Els marges del rec de Can Teixidor es consolidaran en aquest 
punt proper a l’escola La Draga

Milloraran l’accés al barri 
de Can Puig amb una nova 
rotonda
L’Ajuntament ha tancat un acord amb el departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per construir una 
nova rotonda que millorarà l’accés a la carretera C-66 pel 
barri de Can Puig. La nova rotonda, que ja s’ha començat 
a construir, s’ha inclòs en el projecte de licitació de l’obra 
de millora de la C-66 i l’Ajuntament i la Generalitat ja han 
acordat el projecte constructiu.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Genera-
litat va adjudicar a finals de 2019 el projecte de millora 
de la carretera C-66, en el tram entre Serinyà i Cornellà 
de Terri, el que es coneix com la variant de Banyoles. Els 
treballs ja s’han començat a executar i es preveu que 
s’allarguin setze mesos.

1a fase del Plan Director del parc de la Draga

Obres urbanització carrer 
Divina Pastora
Des de fa unes setmanes s’estan executant les obres 
d’urbanització del darrer tram del carrer Divina Pastora, 
entre el passeig Mossèn Lluís Constans i el carrer Baldiri 
Reixach. En l’execució dels treballs se seguirà la mateixa 
línia que ja hi ha al carrer, acabar les voreres i situar-hi 
serveis com l’enllumenat. 

Durant les obres es millorarà també el sanejament a 
la cruïlla amb el carrer Baldiri Reixach. Els treballs, que 
suposaran una inversió de 200.000 euros, està previst 
que s’executin en un termini de tres mesos. 
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Es reprenen les obres del 
darrer tram del rec Major
Represes les obres de reforma del darrer tram del rec 
Major entre els carrers Jaume Butinyà i Blanquers. Les 
previsió és que les obres, pressupostades en 350.000 
euros, acabin a finals d’aquest any i incloguin la recu-
peració de la llera del rec i l’adequació d’un passeig 
paral·lel al rec, amb un parc d’aigua complementari. En 
aquest sentit, els treballs inclouran la instal·lació d’un 
conjunt de jocs d’aigua per a infants a l’espai públic que 
connecta el carrer Girona amb l’itinerari del Rec Major. 
L’actuació s’emmarca dins el procés de revalorització i 
recuperació dels recs de Banyoles que s’està portant a 
terme en els darrers anys. 

Finalitzades les obres de 
remodelació de la plaça 
dels pisos de ‘la Caixa’ del 
carrer Mn Constants
L’Ajuntament ha acabat les obres de remodelació de la 
plaça que hi ha entre els carrers Remei, Pintor Pigem 
i Mossèn Constans, més coneguda com la plaça dels 
pisos de ‘la Caixa’. L’espai s’ha convertit en una gran 
zona d’esbarjo per als veïns i veïnes de la zona. 

Els treballs, han suposat la pavimentació i adequació de 
la plaça i s’ha anul·lat el trànsit de vehicles en un tram 
del carrer Remei per ampliar la zona de plaça a un sol 
nivell i eliminar la perillositat del trànsit. A banda de la 
renovació de l’arbrat, també s’ha renovat el paviment i 
el mobiliari, s’han habilitat noves zones enjardinades i 
s’ha mantingut l’escultura de Domènec Fita, que fins 
ara presidia l’espai. 

Les obres han suposat una inversió de 124.000 euros.

MEDI AMBIENT
Nou model de recollida de 
residus a Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles treballa en un nou model de 
recollida de residus. L’actual contracte del servei de 
recollida ha caducat, està en pròrroga i s’està preparant 
un nou plec per al proper concurs d’adjudicació del 
servei de recollida que es farà durant el proper any. Els 
resultats del reciclatge de residus són encara baixos 
a Banyoles, amb un reciclatge de prop del 40% dels 
residus domèstics, i s’està treballant per millorar tant 
el servei de recollida com el percentatge de residus 
reciclats i assolir els objectius que demana Europa. 

Per tot plegat l’Ajuntament es marca com objectiu arribar 
al 55% de recollida selectiva al 2025 que ha fixat la 
UE. Per fer-ho millorarà el servei de recollida domèstic, 
implantarà un servei de recollida porta a porta integral 
comercial, realitzarà campanyes de sensibilització i farà 
una nova contractació que s’adapti als canvis de model.

Gestió directa dels residus 
La gestió directa dels residus, que fins ara estava dele-
gada al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, permetrà 
un major control i supervisió de la qualitat dels serveis 
de recollida. El primer pas serà aplicar controls tècnics 
rigorosos al nou servei de recollida, per així assegurar un 
millor servei als ciutadans i al teixit comercial i industrial.  

Millora dels servei de recollida domèstic
El nou concurs per a l’adjudicació del servei de recollida 
introduirà canvis importants. Es treballarà per millorar 
el reciclatge de residus. Es renovaran les àrees d’apor-
tació de residus amb uns contenidors nous amb més 
capacitat, adaptats a l’urbanisme de la ciutat i ajustant 
la freqüència de recollida a la realitat actual del municipi. 

Recollida porta a porta integral comercial 
L’Ajuntament treballa per fer de Banyoles una ciutat 
cada vegada més sostenible. S’apostarà per ampliar 
el porta a porta comercial de totes les fraccions per 
donar un servei públic i eficient als comerços i millo-
rar el reciclatge. S’estima que actualment els residus 
comercials són entre el 25 i el 30% dels residus del 
municipi. Ampliant el porta a porta comercial a les 
fraccions de vidre i envasos es millorarà el percentatge 
global de reciclatge.

Campanyes de sensibilització
Amb la nova gestió dels residus s’impulsaran també 
campanyes transversals de foment del reciclatge per 
informar i sensibilitzar la ciutadania, així com per a fer 
un bon ús de les àrees d’aportació, de la deixalleria i 
del foment del reciclatge. S’incorporarà la figura dels 
educadors ambientals per treballar aspectes medi-
ambientals, educatius, cívics i de conscienciació per 
aconseguir reduir residus, reutilitzar millor i assolir 
cotes de reciclatges més altes. 

Model més flexible
Un dels objectius del nou concurs per a la recollida 
de residus és aconseguir un model de recollida més 
flexible, per adaptar-lo a les exigències europees i als 

canvis legislatius. Inici-
alment es mantindrà el 
model de recollida de 
residus per fraccions 
en àrees d’aportació en 
contenidors, millorant la 
freqüència de recollida 
i substituint els actuals 
contenidors per uns de 
més moderns, segurs i 
amb més capacitat. 

Una vegada reordenat el servei, i després de parlar 
amb els veïns i veïnes, es treballarà per modificar el 
sistema de recollida en alguns barris de la ciutat per 
introduir nous sistemes. El nou servei de recollida de 
residus serà més flexible perquè combinarà diferents 
models segons les necessitats, les característiques i les 
possibilitats dels diferents barris de la ciutat: sistema 
convencional, porta a porta comercial i porta a porta 
domèstic.

La nova plaça al carrer Sant 
Esteve
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S’eliminen noves àrees de 
contenidors soterrats
L’Ajuntament ha eliminat noves àrees d’aportació de residus 
soterrats. S’han retirat els contenidors soterrats dels carrers 
Canat, Jacint Verdaguer, Valls, Tarragona i Doctor Hysern. La 
mesura forma part d’un projecte per eliminar progressivament 
els contenidors soterrats i arranjar les àrees d’aportació de 
residus de la ciutat. 

Paral·lelament, també s’ha actuat a les àrees d’aportació dels 
carrers Bertran Samasó, Josep Ullastres i Baldiri Reixach, al 
Passeig Gaudí, al Camí de la Creu d’en Trull i a l’aparcament 
públic del barri de La Farga. 

Treballs de millora al sector 
dels Amaradors, al nord de 
l’Estany
El Consorci de l’Estany ha executat actuacions de millora al 
sector dels Amaradors, a la zona nord de l’Estany. L’objectiu de 
les obres és intervenir en la conservació d’hàbitats i espècies 
d’interès, amb una intervenció directa sobre ells, i ordenar 
l’ús públic en aquest sector. 

Entre altres intervencions, s’han millorat hàbitats i espècies 
d’interès amb actuacions per potenciar i augmentar la 
superfície d’aiguamolls calcaris amb mansega i la creació 
de nous nuclis de la falguera d’aiguamolls, una espècie que 
només viu a l’Estany i que es troba amenaçada i protegida.  

Pel que fa a les infraestructures, s’ha eliminat un mirador que 
no s’utilitza, s’ha millorat la passera i s’ha reubicat l’aguait dels 
Amaradors a un punt més proper a la xarxa principal de camins 
a peu i amb vistes al lòbul nord de l’Estany.  

Les obres han suposat una inversió de 57.803,92 euros dels quals 
el Consorci de l’Estany ha obtingut una subvenció de 52.023,44 
euros, el 90% del total del projecte, per part de la Generalitat, 
a través de la convocatòria d’ajuts per actuacions en els espais 
naturals protegits de Catalunya. 

MOBILITAT
Millora de la mobilitat al front 
d’Estany
L’Ajuntament de Banyoles ha impulsat en els darrers mesos 
una prova pilot per ampliar l’espai per a vianants i bicicletes al 
front d’Estany. Des d’inicis d’estiu la mesura suposa restringir 
la circulació de vehicles i permet facilitar el distanciament 
social, especialment els caps de setmana quan hi ha més 
concentració de persones. 

La prova pilot es fa al tram del Passeig Lluís Marià Vidal, des 
del carrer Prior Agustí fins al Passeig Mossèn Lluís Constans, 
i el tram del Passeig Darder, entre el mateix Passeig Mossèn 
Lluís Constans fins al carrer Pintor Winthuysen. Des de les 
8 del matí del dissabte fins a la mitjanit de diumenge la 
circulació està restringida a bicicletes i vianants i només hi 
poden accedir en cotxe els veïns. 

Setmana de la Mobilitat
Banyoles va celebrar el cap de setmana del 26 i 27 de setembre 
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Les activitat 
van incloure una jornada de jocs infantils sobre mobilitat al 
carrer, una xerrada sobre viatjar amb bicicleta i una bicicletada 
popular a l’Estany. 

Les activitats es van iniciar el dissabte 26 de setembre amb 
una jornada de jocs infantils al carrer, dinamitzats pel Consell 
Esportiu del Pla de l’Estany, on els més petits podien aprendre 
jugant aspectes bàsics per una mobilitat segura. 

El mateix dissabte a la tarda es va fer una xerrada sobre ‘Viatjar 
amb bicicleta pel món’, amb els banyolins Anna Viñolas i 
Jordi Carbonés que van explicar la seva experiència viatjant 
per diferents països. El diumenge 27 les activitats es van 
centrar amb una bicicletada popular al voltant de l’Estany, 
organitzada conjuntament amb l’Escola de Natura.

Millora senyalització viària
En les darreres setmanes s’han portat a terme tasques per 
millorar la senyalització viària en diferents punts de Banyoles. 
Concretament, s’ha actualitzat la senyalització vertical al barri 
de Mas Palau. També s’ha pintat o repintat la senyalització 
horitzontal al front de l’Estany, al passatge Porqueres i al 
passatge de la Draga.  

El Consorci de l’Estany 
allibera vuit tortugues 
d’estany a les llacunes de Can 
Morgat
El Consorci de l’Estany ha alliberat vuit exemplars de tortuga 
d’estany (Emys orbicularis) a les llacunes de Can Morgat. L’acció 
forma part de les actuacions posteriors al projecte LIFE Potamo 
Fauna i s’ha realitzat amb la col·laboració del voluntariat ambiental 
de l’entitat ecologista Limnos i dels Amics de la tortuga d’estany.  
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VIA PÚBLICA
Nou pla de voreres i 
accessibilitat
L’àrea de Via Pública ha aprovat un nou pla de voreres amb 
l’objectiu de reparar i fer el manteniment en aquelles voreres 
de Banyoles que es troben en més mal estat. El nou pla, amb 
una inversió prevista de 142.064,53 euros, preveu actuar en 
tretze trams de carrers situats en zones d’habitatges amb 
una elevada afluència de vianants i en els que les voreres 
presenten mal estat i degradació per envelliment, pel pas 
continu de vianants i per les entrades als guals o, en altres 
casos, perquè no estan acabades. 

Concretament s’actuarà en trams dels carrers Estartús, 
Sant Jordi, Avi Serra, Mestre Mateu, Camós, Nostra Senyor 
del Collel, Puig d’en Colomer, Telers, Sardana, Pere Alsius i 
Bertran Samasó, a més del Passeig Darder i el Passeig Lluís 
Marià Vidal. Una vegada adjudicat el nou pla, es preveu que 
les obres s’iniciï durant el mes de desembre. 

Paral·lelament, s’han executat una nova fase del pla d’ac-
cessibilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques. 
Les obres, que han tingut un pressupost de 48.367,21 euros, 
s’han centrat en la formació de passos accessibles als carrers 
del Mas Verdaguer, Pla de la Coromina, Progrés i Remei; a la 
carretera de Camós, a la Ronda Canaleta, al Passeig Mossèn 
Constans i a l’Avinguda de la Farga. 

Millora d’asfaltatges
En les darreres setmanes s’han portat a terme millores d’asfal-
tatges a diversos carrers de la ciutat que estaven en mal estat. 
Els treballs han permès refer el paviment del carrer Joaquim 
Hostench, en el tram entre la plaça de Sant Pere i l’avinguda 
Països Catalans; el carrer Remei, entre la plaça dels pisos de 
‘la Caixa’ i Can Sisó de Guèmol i el carrer Cervantes, entre la 
plaça Catalunya i la Ronda Fortià. Les millores, que han suposat 
una inversió d’uns 48.000 euros, inclouen la reposició del ferm 
i el repintat de la senyalització horitzontal.

Durant el mes de setembre es van realitzar també treballs 
de millora del ferm als carrers Canemeres, Teixidors i Telers. 
Des de principis d’any, s’han invertit més de 100.000 euros 
en asfaltatges

Es millora l’accés nord del 
cementiri municipal 
L’Ajuntament ha finalitzat els treballs de millora que s’han 
portat a terme al cementiri municipal. Les obres han permès 
arranjar l’entrada de l’entrada nord del cementiri, per l’accés 
al Puig de Sant Martirià, pavimentar-la i condicionar-la per 
evitar filtracions d’aigua. 

La principal actuació de les obres ha estat la construcció d’un 
mur de contenció amb bloc de formigó prefabricat, al costat 
del portal d’accés dels vehicles funeraris de la zona oest del 
cementiri. 

Els treballs, que ha portat a terme la mateixa empresa conces-
sionària de la gestió del cementiri, han suposat una inversió 
de 30.162,15. 

Nous carregadors per a 
vehicles elèctrics
Banyoles compta amb nous carregadors per a vehicles 
elèctrics. Els dos nous carregadors s’han instal·lat al 
Passeig Mossèn Lluís Constans, davant de l’Oficina 
de Turisme, i a la zona d’aparcament del pavelló de la 
Draga. A més,s’ha renovat el punt de càrrega de vehicles 
elèctrics de la plaça Servites.

Cadascun d’ells disposa de dos punts de càrrega, ràpida 
o semiràpida, que permet connectar dos vehicles al 
mateix temps.

 

Els passos de vianants accessibles que s’han fet al Passeig 
Mossèn Constans 

 El punt de càrrega de vehicles elèctrics de la plaça Servites 
s’ha renovat

Es renoven les carpes de la 
rotonda de l’entrada nord
Entre les tasques de manteniment que es van portar a 
terme a la rotonda de l’entrada nord de Banyoles, es van 
reinstal·lar les noves carpes dissenyades per Martirià 
Figueres. Les anteriors carpes que es van instal·lar com a 
elements decoratius a la rotonda havien estat sostretes 
en diferents ocasions. Per evitar nous furts, les noves 
carpes s’han tornat a col·locar amb un nou ancoratge. 
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SEGURETAT CIUTADANA
Nou vehicle per a la Policia 
Local 
La Policia Local ha estrenat 
aquest any un nou vehicle 
policial. Es tracta d’un Nissan 
Qashqai que, a més d’estar do-
tat amb l’equipament policial 
de darrera tecnologia, disposa 
d’una càmera amb visió exterior 
de videovigilància i un kit de 
detinguts que també disposa 
d’una càmera a la part posterior. 
El nou vehicle, que ha suposat 
una inversió de 30.000 euros, 
està equipat també amb un 
aparell desfibril·lador portàtil. 

12a edició de la Fira Aloja
El cap de setmana del 9 a l’11 d’octubre el barri vell de 
Banyoles va acollir la 12a edició de la Fira Medieval 
Fantàstica Aloja, adaptada a les restriccions actuals per 
la Covid-19. Durant els tres dies de la fira, es van viure 
activitats per a tots els públics amb espectacles de 
recreació històrica, tallers infantils o mercat medieval. 

El mercat d’artesania es va concentrar a l’entorn de 
la Plaça Major amb un total de 36 parades. El mercat 
comptava també amb tres espais per a tallers infantils. 
Els habituals espectacles itinerants de l’Aloja es van subs-
tituir per passatges medievals vivents. Els espectacles 
i les recreacions medievals es van concentrar a l’espai 
de La Muralla, amb aforaments limitats a 200 persones

Nova comissaria dels Mossos 
d’Esquadra

El conseller d’Interior Miquel Sàmper va inaugurar el 
divendres 23 d’octubre les noves instal·lacions dels 
Mossos d’Esquadra a Banyoles. Es tracta d’un edifici 
annex al de la Policia Local i que ha de funcionar 
com un únic pol de seguretat a la ciutat amb espais 
compartits entre els dos cossos policials. Miquel 
Sàmper va posar la nova comissaria de Banyoles 
com a exemple del futur de la seguretat a Catalunya 
basada en la suma d’esforços i la coordinació entre 
els Mossos d’Esquadra i les policies locals. Per la 
seva banda, l’alcalde Miquel Noguer va destacar que 
la nova comissari suposa una millora en l’atenció al 
ciutadà i l’establiment d’un únic pol de seguretat a la 
ciutat i a la comarca. 

Ajudes als professionals 
afectats per la Covid-19
L’Ajuntament ha facilitat ajudes extraordinàries als professionals 
afectats pel tancament de la seva activitat per la Covid-19. En 
la primera onada de la pandèmia, va aprovar una partida de 
150.000 euros pels establiments obligats al cessament de la 
seva activitat i durant el novembre l’Ajuntament va aprovar 
una nova línia per als professionals obligats al tancament de la 
seva activitat pel decret del Govern de la Generalitat aprovat al 
mes d’octubre. A aquestes darreres ajudes extraordinàries, s’hi 
han pogut acollir bars, restaurants i centres d’estètica i bellesa. 

Pel sector del comerç i la restauració, des de l’Ajuntament de 
Banyoles també s’han repartit vals de compra per bescanviar 
als establiments a partir de diferents accions, com concursos 
a les xarxes socials. 

Paral·lelament, continua en funcionament l’Oficina d’Atenció 
Empresarial en línia dirigida a autònoms, empresaris i treballadors 
de Banyoles que tinguin dubtes i consultes sobre les mesures 
econòmiques existents derivades de la Covid-19. El servei es va 
crear a principis d’abril i ofereix atenció en línia i per telèfon al 
972 58 14 08 a atencioempresarial@ajbanyoles.org

Campanya per conscienciar 
sobre l’eliminació de les 
bosses de plàstic del mercat 
L’Ajuntament de Banyoles va portar a terme durant els mesos 
de setembre i octubre la campanya ‘Al mercat de Banyoles 
sí reciclables, no plàstics!’. La iniciativa volia promoure la 
utilització de bosses reciclables al mercat setmanal i eliminar 
l’ús de bosses de plàstic. 

Els compradors del mercat setmanal podien aconseguir la 
bossa de la campanya a la parada que s’instal·lava al centre 
de la Plaça Major. Per aconseguir-la, havien d’omplir una en-
questa i es repartien les bosses fins que se n’exhaurissin les 
existències. A més, van participar en el sorteig de vals regal  
de 100€ per gastar als comerços i restaurants de Banyoles. 

PROMOCIÓ ECONÒMICA- COMERÇ
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TURISME

La fira Gartstròmia es 
transforma en una ruta 
gastronòmica a causa de la 
covid19.                                                                                                                                   

La fira Gartstròmia de Banyoles s’ha transformat aquest 
any a causa de la covid19 en una ruta gastronòmica pels 
establiments de restauració de la ciutat. El Gartstròmia 
2.0, que es va fer durant el mes de juliol, va comptar amb 
la participació de 14 establiments, des de bars i restau-
rants a pastisseries. A més, es van sortejar vals regal 
per comprar a comerços i establiments de restauració. 

Omple Banyoles de flors i colors
L’Ajuntament va decidir mantenir l’esperit de l’Exposició 
de Flors, que s’havia de celebrar del 4 al 7 de juny, orga-
nitzant la campanya ‘Omple Banyoles de flors i colors’. 
Amb la campanya es pretenia que la ciutat, malgrat la 
situació de confinament, respirés l’habitual ambient 
que sempre ha acompanyat l’exposició i es demanava 
als veïns i veïnes de Banyoles que decoressin finestres i 
balcons i formessin part d’una exposició de flors virtual. 

A més, l’Associació Banyoles Comerç i Turisme va decorar 
els carrers Major, Santa Maria, Mercadal i Valls i l’Arxiu 
Comarcal va oferir l’exposició virtual ‘De l’Escola al 
Monestir. 30 anys d’Exposició de Flors de Banyoles’, on 
es podien veure fotografies que mostraven la història i 
l’evolució de l’exposició de flors des de la seva primera 
edició l’any 1977 a l’escola Verge del Remei fins l’any 2007.

vembre, però es podia seguir únicament en línia i s’hi van 
oferir tant continguts vinculats al món del cavall com al de 
les races autòctones. 

Amb l’objectiu de mantenir la cita anual de la Fira de Sant 
Martirià, que aquest any arribava a la seva 42a edició, l’en-
titat organitzadora, l’Associació de la Fira de Sant Martirià 
i l’Ajuntament van treballar conjuntament per redefinir la 
mostra i convertir-la en una edició virtual on els visitants de 
la Fira en comptes de recórrer els diferents espais del Parc 
de la Draga, poguessin viure l’experiència de la Fira de Sant 
Martirià des de casa seva, a través de les xarxes socials, la 
pàgina web o els mitjans de comunicació locals. 

Paral·lelament, l’Associació Banyoles Comerç i Turisme i l’Àrea 
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament van organitzar una 
mostra de cartells antics de la mostra que es podien veure als 
aparadors dels diferents establiments associats a l’entitat. A 
més, també es va convocar un concurs de fotografies a Insta-
gram amb diferents premis valorats amb un total de 2.000€. 

Banyoles disposa d’una nova 
plataforma de comerç local en 
línia 
L’Ajuntament s’ha adherit a la nova plataforma de co-
merç en línia impulsada per la Diputació de Girona per 
promoure el comerç local. A la nova plataforma web 
s’hi poden adherir comerciants, restauradors i petits 
productors locals per comercialitzar els seus productes 
de forma gratuïta. 

La nova plataforma s’ha creat amb l’objectiu de facilitar 
que els establiments puguin arribar als consumidors i 
incrementar la seva visibilitat. Els clients, per la seva 
banda, podran fer les compres als comerços del municipi 
des de casa, i tindran més facilitats per accedir a l’oferta 
local de productes. 

La nova plataforma de comerç en línia de Banyoles es 
pot visitar a través de l’enllaç: https://www.ddgi.cat/
comerc-a-casa/banyoles/public/

Banyoles estrena nova marca 
reivindicant el sentit de ser De 
Banyoles
Banyoles té una nova marca de promoció de la ciutat. 
De Banyoles pretén reivindicar l’orgull de pertinença al 
municipi, però també identificar-ne tots els elements 
que en formen part. 

La nova marca parteix de la voluntat de renovar la imatge 
promocional de Banyoles i “crear una nova marca transversal 
per donar a conèixer les potencialitats de la ciutat, més enllà 

La Fira de Sant Martirià, en 
format virtual
La Fira de Sant Martirià es va celebrar en format virtual per 
adaptar-la a la situació actual de la Covid 19. La mostra va 
mantenir les dates, el cap de setmana del 14 i 15 de no-

de l’Estany”, com va destacar en l’acte de presentació la 
regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Anna Tarafa. 
Amb aquesta premissa es va treballar una marca que no 
se centrés només en l’Estany, sinó en totes les coses que 
fan especial Banyoles. 
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Nou fulletó de la ruta dels 
aiguamolls de la Puda i les 
Estunes
El Consorci de l’Estany ha reeditat el fulletó informatiu 
de la ruta dels aiguamolls de la Puda i el paratge de les 
Estunes. El nou fulletó inclou les millores que s’han fet 
en aquest itinerari i estrena nova imatge gràfica.  

La ruta dels aiguamolls de la Puda i les Estunes forma 
part de la xarxa d’itineraris per l’Espai Natural protegit 
de l’Estany de Banyoles que el Consorci de l’Estany 
gestiona i promociona des de la seva creació. 

El nou fulletó, que s’ha treballat conjuntament entre el 
Consorci de l’Estany i l’àrea de Turisme de l’Ajuntament 
de Banyoles, inclou totes les modificacions que s’han 
fet en els darrers temps a l’itinerari, com per exemple, 
el canvi de sentit de la ruta per accedir a la zona a tra-
vés del nou camí que creua el paratge de les cigonyes 
i l’eliminació d’un tram de la ruta que passava paral·lel 
a la carretera.

Del nou fulletó se n’han imprès 5.000 exemplars en 
català. El disseny i edició ha estat possible gràcies a 
una ajuda de la Diputació de Girona.

El nou fulletó incorpora una nova imatge que tindrà 
continuïtat en els propers fulletons d’itineraris que s’edi-
taran per promocionar l’entorn de Banyoles i la ciutat. 

De Banyoles és obra de l’estudi Enserio, integrat per Miquel 
Amela i Ferran Rodríguez. La nova marca aglutina qualsevol 
element identitari, però també actua com a reflex de l’orgull 
banyolí i del fort sentiment de pertinença que caracteritza 
Banyoles. 

La nova marca evita les fórmules més característiques de les 
marques turístiques, amb un llenguatge propi i amb l’objectiu 
d’implicar-hi els banyolins i banyolines mostrant la Banyoles 
del dia a dia, oferint una mirada transversal de la ciutat. De 
Banyoles acaba essent un sentiment i un indicador geogràfic, 
per arribar a diferents col·lectius i d’àmbits diversos, des de 
l’esport a la cultura, passant pel comerç o la família.

Vídeo promocional 
La presentació de la nova marca va servir també per estrenar 
el nou vídeo promocional de la ciutat. L’espot, realitzat per 
la productora audiovisual banyolina L’Upuntvuit, repassa un 

gran nombre d’elements identitaris de la ciutat mentre es 
desenvolupa una petita història que serveix de fil conductor. 

A banda de l’espot, també s’ha editat un diari que recull els 
principals atractius de Banyoles, amb un reportatge foto-
gràfic de Sílvia Poch, i s’han dissenyat diferents elements 
de promoció com una bossa. 

Concurs a Instagram
Per promoure la nova marca De Banyoles, des de l’Àrea de 
Turisme es va organitzar un concurs perquè els seguidors 
del seu perfil a Instagram compartissin les imatges del 
que més els agrada de Banyoles. En total es van recollir 
més de 500 imatges participants agrupades en 6 catego-
ries: Estany, natura, cultura i festes, esports i curiositats i 
gastronomia i comerç. Les persones guanyadores de les 
diferents categories van guanyar un val de 100€ cadascun 
per comprar a comerços i establiments de Banyoles.  
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GRUPS MUNICIPALS

Banyoles és una ciutat resilient? 
Resiliència: capacitat per a recuperar-se de les adversitats, aplicable a persones, grups, institucions, ciutats,...
Sóm més resilients,…
…afavorint les relacions de recolzament entre grups. Van tancant comerços i s'eixamplen les desigualtats, però 
l'Ajuntament no ho veu prioritari quan deixa que això passi. Potser estan més còmodes en la caritat, que tranquil·litza 
la consciència i crea dependència.
…augmentant  la pròpia autoestima, aprofitant els entrebancs per a albirar un altre futur. Els joves banyolins, sense 
piscina municipal, ni biblioteca moderna, sense llocs de trobada formals o informals, ni cinema, se senten orgullosos 
de la seva ciutat? En plena pandèmia i sense cap projecte nou.
…tenint mirada a llarg termini, sabent que podem arribar més lluny. I des de Sumem Banyoles no veiem que a 
Banyoles es tingui aquesta mirada llarga amb POUM, residus, mobilitat, integració, pressupostos del s XX.
Una llàstima!

Oportunitats perdudes
És difícil saber per on s’ha de començar per definir el 2020. La COVID19 se’ns ha menjat les converses i la crisi s’ha 
instal·lat a les nostres vides. Alguna cosa ha canviat per sempre i Banyoles no ha estat aliena als canvis. En els pit-
jors dies de la pandèmia vam fer costat al govern municipal per responsabilitat i per respecte institucional i la gestió 
d’aquells dies va ser raonablement bona. Però no compartim el que va venir després perquè creiem que l’Ajuntament 
hauria d’haver planificat amb una major perspectiva global una estratègia de combat d’aquesta crisi, que ha afectat 
tots els àmbits de la societat i de manera especialment severa el comerç i els treballadors i treballadores autònoms.
El 2020 també ens deixa un nou Pla General Urbanístic. No en compartim el fons perquè no està concebut com 
una eina al servei d’una idea per situar-nos amb personalitat pròpia a l’eix de ciutats de Girona i de Catalunya. El Pla 
hauria de servir per a la transformació de Banyoles en una referència de la sostenibilitat, amb un model de gestió de 
residus eficient, amb una mobilitat estructurada per a les persones i una nova visió de l’estany com a recurs natural. 
Ens queda un regust d’oportunitat perduda. 

Un pla per a la recuperació econòmica
A ningú se li escapa que la crisi del COVID-19 no només és una crisi sanitària, també ha estat, és i serà una crisi 
econòmica profunda. És per això que en un primer moment ERC- JuntsXBanyoles va elaborar un seguit de mesures 
de xoc per fer-hi front on destacaven: el suport al comerç i turisme local, la digitalització de la ciutat, l’assessorament 
a empreses i un pla de diversificació econòmica, incrementar els ajuts als col·lectius més afectats per la crisi, etc...
En una segona fase, el nostre grup planteja un pla de recuperació econòmica que s’hauria de reflectir en el pressupost 
del 2021. Aquest pla continuaria incidint en el teixit productiu i donaria resposta al dèficit d’espais per normalitzar 
l’activitat de les entitats.
La manca d’espais és un dèficit històric a Banyoles que la crisi sanitària ha agreujat fins el punt de fer perillar la via-
bilitat de moltes d’elles, especialment les relacionades en l’àmbit social i del lleure.

Treballant perquè Banyoles no s’aturi
En situacions de crisi com la que estem vivint arran de la pandèmia de la Covid-19, quan més se li exigeix a una societat, és 
quan més tothom ha de donar el millor de si mateix per tirar endavant. És al que estem consagrats des de l’equip de govern, 
a la gestió dels reptes de la ciutat tant a curt com a llarg termini. Hem de donar resposta als problemes immediats provo-
cats per la crisi, per això vam ser dels primers ajuntaments en adquirir testos ràpids, hem llençat línies d’ajudes al comerç 
local, mantingut i ampliat els convenis amb les entitats i apostat per mantenir a ultrança tota l'activitat amb responsabilitat 
i alhora valentia. 
Però les exigències del moment no ens fan oblidar els grans objectius de futur. Per això, per exemple, acabem d’aprovar 
un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) -que assenyala la Banyoles que volem pels propers vint anys i que 
substitueix el vigent des de 1984- i enllestim el plec per a un nou model de recollida de residus més eficient i sostenible.
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HISENDA
Ordenances fiscals, 
congelades
Les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Banyoles per 
a l’any 2021 es congelaran, no s’incrementarà cap taxa ni 
impost i es mantenen els tipus actuals. Com a novetat, es 
reduirà al 50% la taxa d’ocupació de via pública de taules 
i cadires per als bars i establiments de restauració durant 
tot l’any 2021. 

La regidora d’Hisenda, Gemma Feixas, ha destacat que 
“per aquest 2020 ja es va aprovar una modificació de les 
ordenances per reduir al 100% aquesta taxa i considerem 
que cal mantenir al 50% aquesta bonificació de cares al 
següent exercici”. D’altra banda, i a nivell més tècnic, les 
noves ordenances preveuen també el prorrateig per dia de 
la taxa d’ocupació de via pública de taules i cadires per tal de 
facilitar el càlcul de la taxa en cas que en algun altre període 
de confinament. s’impedeixi l’obertura dels establiments”. 

En Hisenda el passat 9 de desembre es va aprovar també 
el pressupost municipal per al 2021 que se situa prop dels 
21 milions d’euros dels quals més de 2,7 millions d’euros es 
destinaran a inversions. Al pròxim butlletí us n’explicarem 
tots els detalls.

JOVENTUT

Uns 2.000 inscrits, al 
programa ‘Lleure per a 
Tothom’
Més de 2.000 inscrits han participat aquest estiu als 
casals d’estiu que formen part del programa Lleure per a 
Tothom. En el marc del programa, que vol facilitar l’accés 
de les famílies als casals d’estiu, s’han atorgat més de 80 
beques amb una inversió total de més de 6.500 euros. 
Les activitats de lleure s’han pogut desenvolupar amb 
normalitat, adaptades a les restriccions actuals i no s’ha 
detectat cap cas positiu per Covid-19, tot i que s’han 
hagut d’aïllar grups preventivament. Els casals d’estiu 
de lleure es van iniciar el 29 de juny i es van allargar fins 
al 10 de setembre. 

Representants de les entitats participants van fer balanç de la 
campanya 

Banyoles presenta el nou 
carnet jove #DeBNY
L’Ajuntament ha presentat el nou Carnet Jove #DeBNY 
amb el que es pretén fomentar el consum de proximitat 
entre la població jove de la ciutat. La iniciativa, que busca 
també reforçar el teixit comercial, es dirigeix a joves 
d’entre 14 i 30 anys que presentant el carnet obtindran 
avantatges a comerços i equipaments municipals. 

Per gaudir-ne, caldrà que presentin el carnet jove a l’hora 
de fer les seves compres, que serà d’ús personal i intrans-
ferible i tindrà una vigència de dos anys. Amb el carnet 
jove #DeBNY també es podrà gaudir de descomptes en 
espectacles culturals de la ciutat. 

El nou Carnet Jove #DeBNY es pot sol·licitar a través de 
la pàgina web de l’Ajuntament 

Beques de transport per a 
joves 
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament ha lliurat 60 beques per 
al transport a joves estudiants de Banyoles. Amb aquestes 
ajudes el consistori vol ajudar a sufragar una part de les 
despeses de transport a aquells estudiants que necessiten 
agafar el bus per anar a estudiar fora de Banyoles. 

Els estudiants becats són joves d’entre 16 i 25 anys que 
estudien el primer curs de Batxillerat, cicles formatius, for-
mació professional o de grau universitari. De les 60 beques 
concedides, 34 són per joves que estudien a Girona; 10, a 
Barcelona; 9, a Olot i 7, a Bellaterra. Tots ells han rebut targetes 
de transport per utilitzar el transport públic. 

Servei de suport i 
acompanyament emocional 
El Punt de Salut Jove de l’Oficina Jove del Pla de l’Estany 
s’ha reforçat per oferir el servei de suport i acompanyament 
emocional als i les joves de Banyoles.  Amb aquest servei 
es pretén acompanyar els i les joves per aprendre a ges-
tionar i fer front a la situació de pandèmia i confinament.
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CULTURA
Reforma i ampliació del 
Museu Arqueològic 
L’Ajuntament ha tret a concurs el projecte de reforma i 
ampliació del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles 
(MACB), una de les intervencions arquitectòniques més 
importants d’aquest mandat. 

L’equip d’arquitectes guanyador serà l’encarregat de 
redactar, amb un pressupost de 140.000 euros, el pro-
jecte bàsic i executiu i també de direcció d’unes obres 
que afectaran tot l’edifici, per a la reforma i ampliació del 
MACB, així com de la urbanització de l’entorn.

El criteri per a l’elecció de l’equip guanyador serà la pro-
posta conjunta d’edificació i urbanització i la intervenció 
en el patrimoni arquitectònic, la qualitat arquitectònica, 
la millora de l’estructura urbanística de l’entorn i dels 
espais lliures, la implantació i la relació entre els elements 
i, finalment, la sostenibilitat, l’eficiència energètica i 
l’adaptabilitat a les noves tecnologies. 

l’escenari. Dins el projecte, també s’han canviat i millorar 
els conductes de retorn de la circulació de l’aire per a 
millorar el confort climàtic de la sala. Els treballs han 
suposat una inversió de 61.918,88 euros. 

Obres a l’edifici del Tint 
En els darrers mesos s’han portat a terme obres de 
reforma i millora de l’edifici del Tint. Els treballs, que 
han suposat una inversió de 115.900 euros, han permès 
condicionar l’edifici com a nova seu del Centre d’Estudis 
Comarcals a la primera planta, a més de millorar la sala 
polivalent d’ús compartit de la planta baixa.

Unes 3.000 persones, a La 
Fresca
Unes 3.000 persones van gaudir de La Fresca: La cultura, 
al carrer!, la nova programació cultural dissenyada per 
l’Ajuntament de Banyoles amb l’objectiu de recuperar 
el pols cultural a la ciutat després del confinament. La 
Fresca va incloure 40 propostes de teatre, música, ex-
posicions o teatre familiar, totes gratuïtes i que es van 
fer en diferents espais de la ciutat. La programació es va 
desenvolupar des del 2 de juliol al 9 d’agost. 

Toni Gomila, Hermanos 
Cubero, Peyu i Guillem 
Albà, a la programació de 
Cultura Banyoles 
En una temporada incerta, marcada per les restriccions 
per la Covid-19 i les mesures de control d’aforament, 
Cultura Banyoles va reprendre al setembre l’activitat 
cultural a l’Auditori de l’Ateneu, el Teatre Municipal i la 
Factoria d’Arts Escèniques. Adaptada a les noves me-
sures de seguretat i prevenció i amb l’aforament limitat, 
pels escenaris d’arts escèniques de Cultura Banyoles 
hi han passat noms destacats com Toni Gomila, Peyu, 
Marco Mezquida, Hermanos Cubero o Guillem Albà. 
Una temporada amb “una aposta de resistència cultural, 
de fer front a la incertesa demostrant que la cultura és 
segura i també necessària”. Algunes de les activitats 
es van haver de suspendre i s’han reprogramat per a la 
propera temporada. 

Les excavacions 
arqueològiques a Vilauba 
posen al descobert un pou 
tardo antic amb restes 
excepcionals 
La campanya d’excavacions al jaciment de la vil·la ro-
mana de Vilaub, que es va tancar a inicis de juliol, va 
permetre posar al descobert un pou de l’època visigoda 
amb nombroses restes que daten entre els segles IV-VI 
dC. Es tracten d’unes troballes excepcionals i úniques a 
Catalunya que permetran reconstruir diversos aspectes 

Obres de millora de la 
climatització a l’Auditori de 
l’Ateneu i a La Factoria 
La climatització de l’Auditori de l’Ateneu i de la Factoria 
d’Arts Escèniques s’ha millorat. En el cas de la Factoria, 
amb una inversió de 101.371,54 euros, s’ha climatitzat 
l’espai amb aire condicionat amb la instal·lació de tres 
nous aparells de refrigeració, un per a la sala petita i 
dues, per a la sala gran. 

En el cas de l’Auditori de l’Ateneu, s’ha substituït un dels 
aparells de climatització que donava servei a la zona de 

El jurat en una de les sessions per escollir l'equip guanyador
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El Museu Darder dedica 
una exposició retrospectiva 
al fotògraf Ernest Costa
El Museu Darder de Banyoles ha dedicat en els darrers 
mesos l’exposició retrospectiva Ernest Costa, notari del 
territori, dedicada a la figura del fotògraf Ernest Costa. 
Resident a Fontcoberta des de fa anys, Ernest Costa 
és un dels millors coneixedors del territori dels Països 
Catalans i la seva gent.

El Museu Arqueològic 
exposa ‘Denominació 
d’origen: Banyoles’ 
La sala d’exposicions temporals del Museu Arqueològic 
acull fins al proper 10 de gener l’exposició ‘Denominació 
d’origen: Banyoles’, que repassa el passat i reflexiona 
sobre el present i el futur del comerç de proximitat a la 
ciutat.  ‘Denominació d’origen: Banyoles’ exposa més 
de 60 objectes cedits per establiments comercials de 
Banyoles, així com prop d’un centenar de fotografies, 
tant antigues com actuals. 

Banyoles reivindica la 
vinculació de Joan Perucho 
amb la ciutat amb un complet 
programa d’activitats pel seu 
centenari  

La ciutat de Banyoles s’ha sumat a la celebració de l’Any 
Perucho amb una programació pròpia de propostes 
per difondre la vida i l’obra de l’escriptor. Joan Perucho 
va treballar com a jutge a Banyoles de 1951 a 1955 i 
la ciutat està present en les seves principals obres 
com ara Les històries naturals i Llibre de cavalleries.  

de la vida rural, l'economia i l'evolució de paisatge vers la 
fi del Món Antic. La naturalesa de les restes conservades, 
estris i eines de fusta, objectes d'ús personal de cuir, 
recipients ceràmics, restes d'ossos d'animals i de peixos, 
així com també un espectacular repertori de llavors de 
plantes cultivades i silvestres, conservades gràcies a les 
particulars condicions ambientals de l'interior del pou, 
converteixen aquestes troballes en un tresor excepcional.

El Jaciment de La Draga 
participarà en un projecte 
internacional de recerca
Les excavacions arqueològiques al jaciment neolític de 
La Draga es van reprendre al setembre adaptades a les 
restriccions per la Covid-19. Els treballs es van centrar a 
acabar l’excavació en un sector del jaciment, en la zona 
més elevada on es van localitzar gran quantitat de restes 
arqueològiques. 

El jaciment arqueològic de La Draga participarà durant els 
propers tres anys en un projecte de recerca internacional 
per avaluar l’impacte del canvi climàtic i els esdeveni-
ments climàtics extrems en la conservació i salvaguarda 
dels jaciments lacustres en els llacs mediterranis. 

Arqueòlegs treballant a les excavacions al jaciment de la Draga

El director de la ILC, Oriol Ponsatí-Murlà, el regidor de Cultura, 
Miquel Cuenca i el comissari de l’Any Perucho, Julià Guillamon
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Exposició per l’Any Carner 
‘Josep Carner. Dir molt en un mig dir seria mon afany’ 
és el nom de l’exposició itinerant que es va poder veure 
durant el mes de setembre a la sala d’actes de l’Ajun-
tament. La mostra s’emmarca en el cicle d’activitat de 
l’Any Carner a la ciutat i ofereix un recorregut per la vida 
i l’obra de l’autor barceloní.  

FESTES
La Festa de Sant Martirià, 
suspesa 
L’aprovació per part de la Generalitat de noves mesures per 
frenar els contagis per la Covid-19 va forçar l’Ajuntament de 
Banyoles a suspendre la Festa de Sant Martirià, que s’havia 
de celebrar del 22 al 26 d’octubre. Del programa d’actes 
previstos només es van mantenir les activitats incloses 
dins la programació estable d’arts escèniques de Cultura 
Banyoles. Es van fer amb èxit de públic els espectacles de 
teatre familiar Experiències de Pep Bou i Corre, Trufa de 
Pentina el gat, així com la producció municipal Mamaaaa!!!.  

Festes d’Agost adaptades  
La tradicional cantada d’havaneres al barri de Sant Pere 
va posar un any més el punt i final a les Festes d’Agost de 
Banyoles. La programació de la festa petita de Banyoles va 
incloure una vintena d’actes per a tots els públics, que es 
van adaptar a la situació actual per la crisi sanitària generada 
per la Covid-19 i tots els actes es van poder desenvolupar 
adaptats a nous formats o amb aforaments limitats.  

La inauguració de l'exposició va comptar amb la presència del 
director de l'Institució de les Lletres Catalanes, Oriol Ponsatí-

Murlà i el comissari de l'Any Carner, Jaume Coll, juntament 
amb el regidor de Cultura, Miquel Cuenca.

Els fons d’Antoni Maria Rigau i la família Brugada, cedits a 
la ciutat 
L’Arxiu Històric Comarcal del Pla de l’Estany ha incorporat en els darrers mesos els fons d’Antoni Maria Rigau, amb 
l’arxiu personal del que va ser cronista oficial i Medalla d’Or de la Ciutat de Banyoles, i el fons patrimonial de la família 
Brugada, un dels més antics de la ciutat de Banyoles amb documents que daten del segle XIII.  

Els concerts a la Plaça Major de la Balkan Paradise Orches-
tra i la Fundación Tony Manero i el Festival Folklòric, que es 
va fer a la plaça de les Rodes, van ser els actes amb més 
assistència de públic.  
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 Alberto González i Paula Herrero en l’arribada a meta. Foto: 
Oriol Batista  

Miquel Noguer després de signar el conveni amb els 
representants de ‘la Caixa’, Joaquim Macià i Ivan Tibau.

ESPORTS
Paula Herrero i Alberto 
González s’imposen en el 
Campionat d’Espanya Elit de 
triatló a Banyoles 
Banyoles va acollir el dissabte 5 de setembre el Campionat 
d’Espanya de Triatló Elit, en modalitat de distància olímpica 
en categories femenina i masculina. La prova, organitzada per 
l’Ajuntament i la Federació Espanyola de Triatló (FETRI), es 
va adaptar a la situació ocasionada per la pandèmia de la 
Covid-19 per tal de garantir la màxima seguretat tant als 
esportistes com a l’organització, els voluntaris i el públic. La 
competició va reunir un total de 145 triatletes.  

Els triatletes Alberto González (Arcade Inforhouse Santiago) 
i Paula Herrero (AD Náutico de Narón) es van imposar en la 
competició a Banyoles en categoria masculina i femenina, 
respectivament.  

La Copa d’Europa Júnior i el Campionat d’Espanya de Relleus 
Mixt elit van tancar el cap de setmana de triatló de Banyoles. 
Helena Moragas i Alexandre Montez es van proclamar cam-
pions de les proves júnior en categories femenina i masculina, 
mentre que en el Campionat d’Espanya de Relleus Mixt Elit 
va vèncer el Cidade de Lugo Fluvial.  

Sant Jordi, al juliol  
El 23 de juliol la plaça Major va acollir la celebració del Sant Jordi d’estiu que es va tancar finalment amb un bon balanç. El Dia 
del Llibre i la Rosa es va celebrar amb totes les mesures de seguretat i prevenció, amb les parades instal·lades en un recinte 
tancat al centre de la plaça Major i amb control d’accés.  

Una quinzena d’autors locals van participar al programa especial que van organitzar conjuntament Ràdio Banyoles i la Biblioteca 
i que es va emetre des del mateix espai de la plaça Major. 

  

Banyoles i l’Obra Social ‘la 
Caixa’ signen un conveni per 
promoure l’esport de base  
L’Ajuntament de Banyoles i l’Obra Social ‘la Caixa’ han 
signat un conveni de col·laboració per promoure l’esport 
de base com a eina d’integració. L’entitat financera s’ha 
compromès a impulsar el programa municipal de ‘Pràc-
tica de l’esport com a eina integradora’, que s’adreça a 
tots els joves de Banyoles, especialment en la població 
d’origen familiar estranger.   

Nou personalitats esportives 
debaten a Banyoles sobre els 
Jocs Olímpics i el seu impacte 
social
La Càtedra d’Esport i Educació Física-Centre d’Estudis 
Olímpics de la Universitat de Girona, amb seu a Banyoles, va 
celebrar la 3a edició del Seminari d’Educació i Olimpisme. El 
seminari es va centrar a analitzar l’estudi de la transcendència 
dels Jocs Olímpics en la transformació de la societat. Entre 
els ponents, hi van participar el president del Comitè Olímpic 
Espanyol, Alejandro Blanco, els triatletes Carolina Routier i 
Mario Mola i el catedràtic Conrad Vilanou. 

Suspesa la Marxa Popular  

Les restriccions per la Covid-19 van obligar a suspendre 
la Marxa Popular que s’havia de celebrar a fins d’aquest 
mes de novembre i que estava inclosa dins el Circuit de 
Curses Populars del Pla de l’Estany.
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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 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

Telèfons a mà

La torre d'arribada es va estrenar com a escenari a La Fresca. Harold Abellán.


