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Mirar al futur en temps de pandèmia de la COVID-19
No puc començar de cap altra manera que agraint als banyolins i banyolines el compliment de totes 
les mesures sanitàries per evitar la propagació d’aquesta pandèmia. Alhora, també em vull solidaritzar 
amb el dolor dels que han patit la malaltia i també dels que han rebut els durs impactes de la crisi eco-
nòmica associada a la pandèmia. Ja hem demostrat que estem al vostre costat aplicant mesures des 
de l’Ajuntament i així seguirem.

Però malgrat aquest present, cal rumiar i treballar pel futur de Banyoles. Així doncs, i com podeu llegir 
en aquest butlletí, hem continuat treballant en millores a la via pública o  promocionant els atractius 
turístics de la ciutat amb mesures com ara l’etapa de la Volta. 

Volem que les persones puguin viure intensament la ciutat amb programacions potents culturals, es-
portives, juvenils, educatives, de festes o de cultura popular. Tanmateix, sempre tenint en compte que 
és imprescindible continuar apostant per les polítiques socials. 

Per altra banda, el projecte del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles cal englobar-lo en un projecte 
de ciutat de revitalització del Barri Vell i d’equipaments culturals com ara la Providència (i reurbanització 
dels carrers Constància, Pia Almoina i plaça Mas Peraseca), el carrer Pia Almoina, el nou espai Muralla, 
i fins i tot la millora d’un nou tram del rec Major amb la incorporació d’un innovador parc d’aigua entre 
els carrers Girona i Estricadors.

En definitiva, volem que quan acabi el malson de la COVID-19 Banyoles estigui ben posicionada en tots 
els àmbits per garantir un bon futur als seus veïns i veïnes.

Segueix- nos:
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SUBVENCIONS

Títol Import Institució

PUOSC 2020-24: desguàs de la zona de Cal General
i del carrer Llibertat  250.000 € Generalitat de Catalunya

Oficines joves de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil 14.063 €  Generalitat de Catalunya

Suport als Plans Locals  8.910 € Generalitat de Catalunya

Funcionament i activitats dels Museu Darder 17.118 € Generalitat de Catalunya

Funcionament i activitats dels Museu Arqueològic 18.159 € Generalitat de Catalunya

Activitats esportives d'impacte significatiu- Copa Catalana I
nternacional BTT 2020  10.000 € Generalitat de Catalunya

Retenció de talent 2020-22  60.000 € Diputació de Girona

Fons extraordinari addicional 2020  35.983 € Generalitat de Catalunya

Campionat d'Europa de triatló  50.000 € Diputació de Girona

UBICAT  94.523 € Generalitat de Catalunya

Treball als barris  381.927 € Generalitat de Catalunya

Pròrroga AODL  144.000 € Generalitat de Catalunya

Joves-  Garantia juvenil  11.000 € Generalitat de Catalunya

Noves tecnologies COVID  2.500 € Diputació de Girona

Edició número 23 dels Quaderns de Banyoles 3.000 € Diputació de Girona

Reforma edifici Pia Almonia – Museu Arqueològic (BCIN)   200.000 €  Generalitat de Catalunya

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

Amb la col·laboració de la Diputació de GironaEdita: Ajuntament de Banyoles
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COVID
Noves ajudes a establiments 
per la COVID
L’Ajuntament de Banyoles continuarà ajudant els establi-
ments aquest 2021. Així doncs, al ple de febrer es va acordar 
la suspensió de la taxa d’ocupació de via pública a bars i 
restaurants que tenen terrassa, que inicialment s’havia reduït 
al 50%. Aquest és el segon any que els restaurants i bars 
amb terrassa no paguen aquesta taxa com a mesura del 
consistori per paliar els efecte econòmics de la pandèmia. 
A més, s’han destinat 250.000 € a ajudes a establiments, 
entitats i negocis afectats per la pandèmia aprovat en el 
ple de març.  

ADMINISTRACIÓ I 
TRANSPARÈNCIA
Banyoles habilita nous 
equipaments com a col·legis 
electorals
El consistori va habilitar 7 col·legis electorals a les eleccions 
al Parlament de Catalunya del 14 de febrer repartits pels 
diferents barris de la ciutat amb 22 meses electorals. En 
tots els col·legis electorals es van establir les mesures de 
seguretat i prevenció per la Covid-19 fixades pel Govern de 
la Generalitat: neteja periòdica, controladors d’accès, equi-
pament de protecció als membres de les meses, mampares 
de protecció..

El dia de les eleccions van votar 7.894 electors i els partits 
més votats van ser: JxCAT (3.200 vots), ERC (1.914 vots), 
CUP (964 vots), PSC (654 vots), PDeCAT (294 vots), ECP-
PEC (271 vots), VOX (167 vots), Cs (125 vots) i PP (97 vots).

Digitalització de les actes 
municipals
A l’Arxiu Municipal de Banyoles quedaven una bona part de 
les actes municipals, dePlens i de les Comissions Permanents 
per a digitalitzar. Es van digitalitzar, doncs, les Actes de Plens 
de 1899-1911, 1913-1915, 1968-1989, 1991 i 1992; i les de les 
Comissions Permanents/Comissions de Govern de 1939 a 
1991. En total eren unes 22.100 pàgines a digitalitzadeds. El 
cost va ser de 4.397 euros i es va rebre una subvenció de la 
Diputació de Girona de 769,50 euros.

L’Oficina d’atenció ciutadana 
(OAC) atén més 9.000 
persones presencialment 
durant el 2020
La pandèmia també ha comportat forts canvis a l’OAC, com 
ara amb l’activació de la cita prèvia per l’atenció presencial 
des del 19 de maig del 2020. Des d’aquest dia i fins al final 
del 2020,  un total de 4.456 ciutadans i ciutadanes han 
sol·licitat cites prèvies a l’OAC. Alhora, han augmentat els 
tràmits en línia que es poden tramitar per la Seu electrònica 
(hi podeu accedir des del banyoles.cat/ajuntament) i les 
sol·licituds d’informació telefònica.
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Recepció institucional als nedadors del Club Natació Banyoles Lachlan Reed, Marc Rodríguez, Aina Fernández i Mar Garmendia i el seu 
entrenador Jordi Toca pels bons resultats al Campionat d’Espanya d’Hivern.

ALCALDIA

Banyoles celebra el Dia 
Internacional de les Dones
Coincidint amb la celebració del 8 de març, l’Ajuntament 
va editar un vídeo on vint banyolines, de diferents edats i 
procedències, llegien el manifest del Dia Internacional de 
les Dones. El manifest, que es va enregistrar amb el suport 
de Banyoles Televisió, es va difondre a les xarxes socials 
de l’Ajuntament de Banyoles. Des de l’Ajuntament, es van 
editar també mascaretes commemoratives i els  beneficis 
es van donar a l’Institut Català d’Oncologia per a la lluita 
contra el càncer de mama. 

Recepció Institucional als nedadors del Club Natació Banyoles
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URBANISME
El Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya 
(DOGC) publica el nou 
POUM de Banyoles     
El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
de Banyoles va entrar en vigor el 13 de febrer passat, 
substituint el planejament anterior. La Comissió de 
Territori de Catalunya va aprovar el POUM de Banyoles 
en la sessió del 22 de desembre de 2020 i l’acord es va 
publicar el 12 de febrer al Diari Oficial de la Generalitat. 

El nou POUM 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 se-
ran 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. 

El nou pla pretén cohesionar la xarxa urbana de la ciutat 
i és sensible amb el medi ambient i la sostenibilitat, in-
corporant les directrius del Pla Director de la Bicicleta o 
preservant els horts de Sota Monestir, així com sensible 
amb el patrimoni i la cultura, conservant equipaments 
com la Fariners Sorribas. A més, preveu un gran apar-
cament dissuasiu a la zona de la Puda per esponjar de 
vehicles el front d’Estany i disposar d’una gran bossa 
d’aparcament per a esdeveniments a l’entorn de l’Estany. 

Finalitzades les obres 
d’urbanització del darrer 
tram del carrer Divina 
Pastora
L’Ajuntament de Banyoles ha finalitzat les obres d’urba-
nització del darrer tram del carrer Divina Pastora, entre 
els carrers Mossèn Baldiri Reixac i Mossèn Constans. Els 
treballs han suposat una inversió de 153.504,50 euros i 
han permès urbanitzar el carrer amb la construcció de 
voreres, la millora del ferm i la renovació de l’enllumenat 
i de l’arbrat. El nou disseny del carrer s’ha fet d’acord 
amb els veïns i veïnes afectats.

Obres per rehabilitar la 
torre d’arribada del rem a 
l’Estany 
Els treballs tenen com a objectiu fer una millora integral a 
l’edifici, que amb el pas del temps s’ha anat deteriorant, 
principalment per la humitat de l’aigua. S’està actuant als 
pilars i els esglaons de fusta, i es canviaran algunes bigues 
del voladís que dona a l’Estany i les tanques metàl·liques 
anti caiguda. També es renovarà el paviment interior i 
els vidres, per millorar-ne la protecció solar, s’aplicarà un 
tractament especial a tots els elements de fusteria, es 
repassarà la pintura als elements metàl·lics, i es millorarà 
el sistema de comunicacions.

Banyoles tindrà el 90% de 
la fibra òptica instal·lada 
abans de l’estiu
La població que disposarà per primera vegada de cober-
tura de fibra òptica és la que viu en zones del centre-nord 
de la ciutat com el Barri Vell, Sota Monestir, Canaleta, 
alguns carrers de Mas Palau pròxims a la Vila Olímpica, 
i altres del voltant de la plaça Pau, a la Farga. Tanmateix, 
el desplegament d’aquesta connexió avançada també 
arribarà en altres punts del terme municipal com Els 
Pins, Puigpalter de Dalt, Mas Usall i Lió. En total, seran 
1.700 noves llars i empreses de Banyoles. D’altra banda, 
Telefónica ha anunciat el desplegament de la xarxa 5G, 
la xarxa mòbil de cinquena generació.

Obres d’urbanització del darrer tram del carrer Divina 
Pastora.

L’alcalde de Banyoles Miquel Noguer i el director general de 
Telefónica a Catalunya, José Manuel Casas, durant la roda de 
premsa
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S’inicien les obres de 
consolidació dels marges 
del rec d’en Teixidor
Els treballs pretenen corregir els efectes de l’erosió dels 
marges del rec en un tram d’uns 160 metres entre el 
passeig Lluís M. Vidal i el passeig de la Generalitat, que 
discorre entre l’escola de la Draga i la plaça Maria Ros 
i Gussinyé (marge sud) i els habitatges que donen al 
carrer Sant Mer (marge nord). Suposarà una inversió de 
prop de 84.000 euros, estan incloses dins el Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

Reforma del Rec Major 
entre els carrers Butinyà i 
Blanquers
Continuen les obres de reforma del tram del rec Major 
entre els carrers Jaume Butinyà i Blanquers. La reforma 
del darrer tram urbà del rec Major és la continuació dels 
treballs d’urbanització que s’han fet els darrers anys als 
dos trams anteriors. Les obres suposaran la recuperació 
de la llera i l’adequació d’un passeig paral·lel al rec, amb 
un parc d’aigua complementari.

VIA PÚBLICA
Es posa en funcionament 
l’enllaç del carril bici a la 
plaça Sant Pere 
Els treballs pretenen corregir els efectes de l’erosió 
dels marges del rec en un tram d’uns 160 metres entre 
el passeig Lluís M. Vidal i el passeig de la Generalitat, 
que discorre entre l’escola de la Draga i la plaça Maria 
Ros i Gussinyé (marge sud) i els habitatges que donen 
al carrer Sant Mer (marge nord). Suposarà una inversió 
de prop de 84.000 euros, estan incloses dins el Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

Amb aquesta obra es completa un eix transversal pedalable 
des de l’Estany a la Farga, que també enllaça amb la Via Verda 
comarcal

Avancen les obres per 
millorar el sanejament al 
carrer Llibertat
Els treballs permetran desdoblar la xarxa de saneja-
ment. Els treballs consistiran en la construcció d’uns 
nous col·lectors de desguàs i sanejament al carrer 
Llibertat i de noves escomeses per als habitatges, 
en el tram comprès entre el carrer Servites i el Camí 
de l’Horta, així com les connexions als edificis de 
la zona de Cal General. Amb aquesta instal·lació, 
les aigües brutes i les pluvials seran canalitzades 
per separat, en comptes de fer-ho per una única 
canalització com fins ara.

Neix Gidomus
El projecte, impulsat des de l’Ajuntament d’Olot i la 
Fundació EuroPACE, replica el model GarrotxaDomus 
amb la voluntat d’estendre l’acompanyament tècnic, 
administratiu i financer totalment gratuït en matèria de 
rehabilitació energètica a les comarques gironines. És 
un nou pas per a la rehabilitació energètica d’habitatges, 
renovació i sostenibilitat a les comarques gironines. Els 
municipis de Banyoles, La Bisbal d’Empordà, Ripoll, Salt 
i Santa Coloma de Farners s’han unit seguint l’exemple 
d’Olot. 
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El Front d’Estany 
continuarà per a vianants 
I bicicletes 
L’Ajuntament ha decidit mantenir el Front d’Estany 
com a espai per a vianants i bicicletes els caps de 
setmana. La mesura, que es va acordar l’estiu passat 
a través de la Taula per a la Mobilitat, pretén ampliar 
l’espai per a vianants i ciclistes en aquesta zona. 

D’aquesta manera, des de la mitjanit de divendres 
fins a la mitjanit de diumenge, la circulació es res-
tringeix al tram del passeig Lluís Marià Vidal, des 
del carrer Prior Agustí fins al passeig Mossèn Lluís 
Constans, i en el tram del passeig Darder, entre el 
passeig Mossèn Lluís Constans fins al carrer Pintor 
Winthuysen. Només hi podran accedir en vehicle 
els veïns i veïnes. 

Instal·lat el nou enllumenat 
en un tram de la via verda
Es tracta del tram entre la carretera de Vilavenut i l’avin-
guda de la Farga. Coincidint amb la construcció de la nova 
via verda que creuarà Banyoles, el consistori ha instal·lat 
una nova il·luminació en el tram que transcorre paral·lela 
a la riera de Canaleta. El nou enllumenat és tipus led i 
més eficient energèticament i, a partir de la mitjanit, dis-
minueix la intensitat. També s’ha renovat la il·luminació 
als carrers Progrés, Nostra Senyora del Collell i Pedreres. 
Les dues actuacions han suposat una inversió de prop 
de 47.000 euros.

És al tram entre la carretera de Vilavenut i l’avinguda de la Farga

L'artista Olga del Águila i el regidor Lluís Costabella amb el 
mural acabat

Millores a l’edifici que 
usa Gàrgoles de Foc
Aquest hivern s'han portat a terme treballs de millora 
a l'edifici que utilitza la colla de diables Gàrgoles de 
Foc. Després que l'any passat es reparés la coberta, 
aquest any s'han arreglat els exteriors. Els treballs 
els ha portat a terme la Brigada Municipal..

Millores a les escales del 
carrer Simó Dusay
La brigada municipal ha arranjat les escales del carrer 
Simó Dusay, que connecten el carrer Circumval·lació 
amb el carrer Puig d’en Colomer, que estaven molt 
malmeses. Concretament, s’ha refet el paviment, 
repintat les baranes i s’ha millorat l’enjardinament.

MOBILITAT
Olga Del Águila García, 
guanya el concurs per 
pintar un mural dedicat a 
la bicicleta convocat per 
l’Ajuntament 
S’ha pintat el mural  en una paret del carrer Carmelites 
Velles i l’artista ha rebut un premi de 500 euros. a 
convocatòria del concurs s’ha fet amb els objectius de 
posar en relleu i projectar Banyoles com a ciutat de la 
bicicleta i fomentar-ne l’ús, així com fomentar la creació 
artística i l’expressió a través de l’art plàstic; a més de 
projectar i donar a conèixer el treball d’artistes locals.
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OCUPACIÓ
El Servei d’Ocupació 
de Catalunya torna a 
concedir la subvenció pel 
projecte Treball als Barris 
de l’Ajuntament
Treball als Barris té l’objectiu de promoure la inserció 
laboral de les persones del barri de la Farga a través 
d’un conjunt integral d’accions que millorin el seu grau 
d’ocupabilitat i, per tant, repercuteixin en la millora 
del barri en els àmbits laboral, formatiu, econòmic i 
social. L’import atorgat és de 381.927,95 € i inclou un 
Dispositiu d’inserció sociolaboral, plans d’ocupació 
ii la Casa d’Oficis, un programa de formació 
i treball relacionat amb tasques de manteni-
ment d’habitatges i de l’entorn.

Formacions en línia
Durant aquest març i abril l’Ajuntament de 
Banyoles ha programat cursos en línia sobre 
temàtiques variades com l’entrevista laboral, 
tràmits al SOC/SEPE en temps de pandèmia, 
els processos selectius a l’administració 
pública o els contractes laborals.

L’àrea de Promoció Econòmica atén 
gairebé 3.000 persones durant el 
2020
Des del 14 de març fins el 31 de maig de 2020 es van atendre via 
telefónica un total del 621 trucades. A partir de l’1 de juny i fins el 31 
de desembre de 2020 amb atenció amb cita prèvia per renovació de 
DARDO, informació sobre inscripció a SEPE, informació vària i ajut 
en recerca de feina es van atendre 1.955 persones. Per altra banda,  
s’han atès 133 persones del programa DIE, 29 de l’UBICAT, 160 de 
l’Oficina d’Atenció Empresarial i 80 del Servei de Creació d’empresa.

L’Alcalde Miquel Noguer, les regidores Esther Busquets, Anna Tarafa i els voluntaris i voluntàries que van fer possible el 
repartiment del Menú de Nadal solidari

Programa UBICAT, 
d’acompanyament a la inserció 
i suport ocupacional per a la 
inclusió social
L’Ajuntament de Banyoles executa per quart any consecutiu 
aquest programa promogut pel Servei d’Ocupació de Catalu-
nya i amb el finançament del Ministeri de Treball, Migracions i 
Seguretat Social. El seu objectiu general és millorar l’ocupabilitat 
de persones en recerca de feina amb actuacions d’orientació, 
acompanyament a la inserció i suport ocupacional. Durant l’any 
2020 es van atendre un total de 29 persones i es va assolir una 
inserció entre aquestes del 48%. Les actuacions que porten a 
terme les tècniques orientadores amb els participants són les 
següents: actuació d’orientació laboral i actuació de coneixement 
de l’entorn productiu i apropament a les empreses.

BENESTAR SOCIAL I PROMOCIÓ ECONÒMICA
L’Ajuntament impulsa un dinar solidari de les festes 
nadalenques
Les àrees de Benestar Social i Promoció Econòmica de l’Ajuntament, amb el suport d’empreses i restaurants de la ciutat 
i de Càritas Banyoles van repartir el 24 de desembre del 2020 un total de 520 menús per les festes nadalenques per 
a persones en situació de vulnerabilitat de la ciutat. La iniciativa es feia aquest any per primera vegada.
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Encesa de l’enllumenat de 
Nadal i el programa Espe-
rant el Nadal
Enguany l’acte d’encesa es va poder seguir en línia per 
Banyoles Televisió i el Canal Banyoles a Youtube. La il-
luminació es va renovar a la plaça Doctor Rovira, on es 
va instal·lar un arbre de Nadal, i es van estrenar nous 
elements a la plaça i l’avinguda dels Països Catalans. Tota 
la il·luminació de Nadal era tipus LED, després que fa set 
anys se substituís l’enllumenat incandescent.

D’altra banda, l’àrea de Promoció econòmica va orga-
nitzar una activitat alternativa en línia per substituir la 
Fira de Nadal i mostra d’oficis artesans, suspesa per la 
pandèmia. Es tracta del programa Esperant el Nadal, que 
va emetre Banyoles Televisió.

TURISME

Un autocar amb 
imatges de Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles ha participat en l’ac-
ció de dinamització del turisme de proximitat 
que l’empresa Teisa i el Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona van engegar a finals de 
l’any passat, amb la retolació d’un autocar 
amb imatges de la ciutat i de la nova marca De 
Banyoles, que ofereix els serveis regulars entre 
Barcelona, Girona i les destinacions d’interior, 
com Banyoles. 

L’acció s’emmarca també dins els actes de 
commemoració del centenari de la companyia 
d’autobusos Teisa que, amb una aposta per 
la mobilitat sostenible i la connectivitat del 
territori ha retolat altres autocars de les seves 
línies regulars.

Els guanyadors i guanyadores rebent els vals de regal del Fora-stock: 100 euros, 200 euros, 300 euros i un viatge a Menorca per a 
dues persones

Fora-stock, activitat alter-
nativa al Firestoc
El Fora-stock va ser l’activitat alternativa del Firestoc, 
reinventant-se en una  format que va combinar la venda 
presencial amb la venda on-line a través de la plataforma 
de comerç local. La iniciativa promovia els descomptes 
en moda, complements i complements per a la llar co-
incidint amb el període de rebaixes i es va desenvolupar 
tant presencialment com virtualment als establiments 
comercials adherits. Els clients podien trobar les millors 
ofertes en roba, calçat, complements, roba per a la llar, 
alimentació i esport que oferien els comerços de Banyo-
les des dels seus mateixos establiments o bé des de la 
plataforma de comerç local en línia (https://www.ddgi.
cat/comerc-a-casa/banyoles/public/).
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MEDI AMBIENT
L’Ajuntament de Banyoles 
presenta la campanya 
‘Incivisme il·lustrat’ per 
promoure el civisme a la 
ciutat
L’Ajuntament de Banyoles ha presentat la campanya 
Incivisme il·lustrat amb l’objectiu de promoure el 
civisme a la ciutat i de la qual en trobareu tota la 
informació en el llibret encartat a aquest butlletí. 
La iniciativa, que pretén sensibilitzar la ciutadania, 
retrata en to irònic les principals actituds incíviques 
que s’han detectat a la ciutat.

El regidor de Via Pública, Lluís Costabella, ha destacat 
que “en els darrers mesos s’ha detectat un increment 
de conductes incíviques a la ciutat” i ha afegit que “són 
actituds que aïlladament ja es produïen a Banyoles, 
però que darrerament han anat en augment i per aquest 
motiu s’ha impulsat aquesta campanya”. En aquest 
sentit, Lluís Costabella ha remarcat que “l’objectiu és 
que la ciutadania prengui consciència que aquestes 
actituds incíviques no les volem a Banyoles”.

Les defecacions de gossos a la via pública, passejar 
els gossos deslligats, el botellot en espais públics, 
circular amb excés de velocitat, el soroll dels vehicles 
i motocicletes, les bicicletes i els patinets elèctrics 
circulant per voreres o en direcció contrària o l’aban-
donament de trastos i andròmines a la via pública són 
algunes de les conductes que es denuncien a través 
de la campanya.

Incivisme il·lustrat, dissenyat per l’estudi Enserio de 
Banyoles, retrata en to irònic aquestes actituds incí-
viques, tant amb els personatges que escenifiquen les 
males actituds com amb els textos que acompanyen 
els dibuixos amb l’objectiu que l’incívic es reconegui 
en aquestes actituds que el ridiculitzen i el deixen en 
evidència davant la resta de la ciutadania.

Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient, Albert 
Tubert, ha explicat que “hem volgut fer una campanya 
en positiu, fugint només de la multa o de la persecu-
ció a través de la sanció fent complir les ordenances 
municipals”. “Una ciutat és un espai de convivència i 
conviure vol dir aprendre a respectar i aprendre també 
a respectar-nos a nosaltres mateixos i les actituds 
incíviques perjudiquen la nostra qualitat de vida”, ha 
remarcat Albert Tubert.

Els regidors Lluís Costabella i Albert Tubert durant la roda informativa de presentació de la campanya per promoure el civisme a Banyoles.

Campanya contra la vespa 
asiàtica
El Consell Comarcal està impulsant una campanya 
per controlar i reduir la població de vespa asiàtica a la 
comarca. L’objectiu és que la ciutadania s’hi impliqui 
detectant els nius de vespa asiàtica i fabricant de forma 
casolana els paranys per capturar-les. Tota la informació 
de la campanya, que s’ha prorrogat fins al 15 de maig, 
es pot consultar al web https://www.plaestany.cat/
vespaasiatica. 
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Pintades, abocaments d’escombraries, bretolades... 
Evitem actituds incíviques

Reparació de la passera de l’Estanyol de la Cendra
El febrer es va reobrir la ruta dels estanyols de la Puda una vegada finalitzades les obres de reparació de la passera de 
l’Estanyol de la Cendra. El Consorci de l’Estany ha reparat un pilar que havia cedit i s’ha anivellat de nou la passera.
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La regidora de Comunicació, Clàudia Massó, i el director de Ràdio Banyoles, Moisès Camós, durant la presentació del radioabnyoles.cat  

COMUNICACIÓ

La tendència en la consulta d’informació a través dels 
dispositius mòbils ha provocat la necessitat de millorar-ne 
la navegabilitat i de fer-la més adaptable a tots els dispo-
sitius mòbils. A més, se n’han modernitzat els continguts 
i els formats amb l’objectiu de donar protagonisme als 
arxius sonors dels informatius. També s’han actualitzat 

PARTICIPACIÓ
Més de 20 aportacions a 
l’Altaveu ciutadà
L’Ajuntament ha potenciat l’espai en línia Altaveu Ciutadà 
perquè es converteixi en un nou canal de participació 
ciutadana. L’actual situació de crisi sanitària per la Co-
vid-19 impedeix celebrar els consells de barri. 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. Fins ara s’han 
resolt 21 aportacions de l’Altaveu ciutadà.

HABITATGE
L’Ajuntament compra tres 
habitatges per destinar-
los a lloguer social 
L’Ajuntament ha comprat tres nous habitatges per des-
tinar-los a lloguer social. Els tres nous habitatges s’han 
comprat exercint el dret de tanteig i retracte, d’acord amb 
el que estableix el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de 
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització 
d’habitatges provinents de processos d’execució hipote-
cària. Els habitatges es destinaran ara a polítiques socials. 

Amb aquests habitatges, la borsa d’habitatge de lloguer 
municipal és de 30 habitatges, dels quals 11 són habitatges 
de protecció oficial; 12, habitatges es gestionen des de la 
borsa de mediació per al lloguer social i 7 són habitatges 
de titularitat municipal, que l’Ajuntament ha adquirit 
exercint el dret de tanteig i retracte. 

En total, el consistori ha invertit 99.709,45€ euros en la 
compra d’habitatges per a polítiques socials i ha rebut una 
subvenció de 41.025,92 euros de la Diputació de Girona per 
a l’adquisició dels habitatges, a més d’una altra subvenció 
de 13.000 euros per a arranjar un d’aquests habitatges.  

L’Alcalde Miquel Noguer ha destacat que “l’Ajuntament 
té la voluntat de seguir comprant i arreglant habitatges 
per destinar-los a polítiques socials”. 

Paral·lelament a la compra d’habitatges, l’Oficina Municipal 
d’Habitatge ofereix també serveis de mediació amb les 
entitats financeres perquè les famílies puguin aconseguir 
un lloguer social al seu habitatge habitual i permanent. 

les seccions dels col·laboradors de l’emissora, que ara 
compten amb una pàgina pròpia per a cada programa que 
s’actualitzen els mateixos col·laboradors. Tot plegat amb 
l’objectiu de seguir sent el referent en informació local 
a Banyoles i el Pla de l’Estany en el seu 30è aniversari.

Ràdio Banyoles estrena nova pàgina web
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JOVENTUT
L’Oficina Jove del Pla 
l’Estany programa els tres 
nivells de cursos de lleure 
Les àrees de Joventut del Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany i de l’Ajuntament de Banyoles han treballat 
conjuntament per programar els tres nivells de cursos de 
lleure (de premonitor/a, de monitor/a i de director/a de 
lleure) perquè es puguin cursar durant aquest any 2021, 
un fet que fa molts anys que no succeïa. La decisió és 
causada per l’augment de la demanada que s’ha detectat 
de professionals del lleure en els darrers mesos. 

2 anys del Punt de Salut 
Jove 
El Punt de Salut Jove és un servei gratuït i confidencial 
adreçat a persones joves de fins a 26 anys del Pla de 
l’Estany que té la funció d’ajudar-les a resoldre dubtes i 
inquietuds sobre salut emocional, sexual, física i social. 
La finalitat última d’aquest servei, doncs, no és altra que 
dotar les persones joves d’eines i recursos per a poder 
gestionar, sobretot, la seva salut emocional i sexual. En 
aquests dos anys de funcionament les consultes que 
majoritàriament hi adrecen els joves són sobre orienta-
ció sexual, identitat sexual, la mirada heteronormativa, 
violències sexuals, autoestima i autoconcepte. Els joves 
que necessitin aquest suport es poden posar en contacte 
amb el servei via telefònica (686 951 374) i demanar 
cita prèvia. 

EDUCACIÓ
Preinscripció ordinària del 
curs 2021-2022
L’oferta de P3 serà de 8 grups públics a ràtio 22 per grup 
i una reserva de necessitats educatives de 5 alumnes per 
grup. Per aquest curs vinent, doncs, es manté l’oferta 
de grups que ja teníem el curs passat i es baixa la ràtio 
d’alumnes per grup. Per a l’ESO, l’oferta serà de 14 grups 
públics a ràtio 29 per grup, 1 grup concertat a ràtio 30 
i una reserva de necessitats educatives de 6 alumnes 
per grup. Aquesta oferta és provisional, el procediment 
estableix que s’ha de publicar l’oferta definitiva abans 
de la publicació de les llistes d’admesos, el dia 4 de juny.

Suport presencial a les 
preinscripcions escolars
Durant sis dies de març, i amb cita prèvia, es van aten-
dre presencialment a la sala d’actes de l’Ajuntament de 
Banyoles més de 50 usuaris amb dubtes i tramitacions 
de les preinscripcions escolars. Per altra banda, des de 
l’Oficina municipal d’escolarització (OME) també s’ha 
realitzat suport a moltes altres família per via telefòni-
ca. El dimecres dia 3 de març es va convocar en línia la 
reunió d’acollida de família d’infants que comencen P3, 
i es va explicar el nou funcionament de les inscripcions 
i el Pla d’escolarització extensiva a Banyoles. Com cada 
any des de l’OME s’ha fet arribar la informació per carta 
a tots els domicilis de família amb fills que comencen 
P3 i primer d’ESO.

 Ajut a la connectivitat 
als centres per tal que els 
facilitin a l’alumnat que no 
disposi de connexió
Des de l’Ajuntament de Banyoles es vol combatre l’es-
cletxa digital i s’han facilitat entre un i dos aparells de 
connexió als centres educatius. Per altra banda hi ha els 
aparells amb què Departament d’Educació ha dotat a tot 
l’alumnat d’uns determinats cursos.

Anem a escoltar música 
amb els solistes a l’aula
És una activitat de La Guia de Recursos Educatius, una 
proposta que s'allargarà durant pràcticament tot el 
tercer trimestre del curs i es combinarà amb el format 
de concerts al pati. L’objectiu principal és que els infants 
puguin adquirir un bon coneixement sobre el món dels 
instruments, concretament pel que fa a les característi-
ques, família, el so i els diferents registres i els principals 
recursos interpretatius.
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GRUPS MUNICIPALS

Sumem Banyoles disposem de 800 caràcters al butlletí municipal. Com a formació política tenim altres mitjans per posicionar-nos 
públicament i, aquest espai, el volem a entitats o col·lectius que ho necessitin:
“L’Ass. de veïns de la plaça del Teatre volem manifestar el nostre malestar per la deixadesa en què es troba el nostre barri, 
agreujada pels robatoris i desperfectes a cotxes. Volem que el nucli històric de la ciutat recuperi la seva dignitat. No ens 
agrada veure’l brut, ple d’excrements, i amb carrers que no s’han acabat d’urbanitzar… Reclamem que es resolguin les nostres 
demandes i poder participar activament en les decisions que afecten el nostre barri.”
“Ja fa un parell de mesos que s'han acabat les obres del C/Divina Pastora. Ha quedat bonic, diu molta gent. Però la realitat 
és que la circulació de cotxes, bicicletes i vianants és complicada. Però el més greu són els problemes de mobilitat que 
suposa per a les persones amb discapacitat. La llei contempla que cal evitar les barreres arquitectòniques i l'Ajuntament ha 
de vetllar perquè això sigui així.”

En els darrers anys el govern ha incorporat de manera habitual romanents al pressupost, el darrer cop el mes de març passat. 
Han estat incorporacions a la carta que no formaven part del projecte polític anual que es referenda en el debat al ple. Tants 
canvis perverteixen el pressupost i representen un problema de gestió política. És a dir, un problema de falta de planificació 
que deriva en el traspàs de recursos d'un lloc a l'altre, que en alguns casos s’aproven sense passar pel plenari i presenten el 
pressupost, l'acte polític més important del municipi, com un document totalment emmotllable a qui governa.
Malament si al cap de tres mesos de tenir-lo aprovat ja s’han d’incorporar modificacions en un pressupost. I més encara si 
no el milloren substancialment. Hi trobem a faltar, per exemple,  recursos per a la transició ecològica o per a la implantació 
de l’energia renovable; per a un pla estratègic d’habitatge o per a la lluita contra la violència de gènere i a favor de la igualtat; 
per reforçar el control de les espècies invasores o  per a la promoció de Banyoles com a destí per a empreses que ampliïn el 
teixit industrial i diversifiquin l’oferta de treball.

Oportunitats perdudes
Una de les claus per a la bona gestió és la planificació. En el cas de la política municipal el què cal és tenir un projecte 
de ciutat per donar resposta a les necessitats de les Banyolins. 
La manca de projecte fa que es perdin ocasions per a la millora de la Banyoles del futur i en els darrers temps a Ba-
nyoles hem perdut un bon grapat d’oportunitats. 
Amb la recent aprovació del POUM hem perdut l’ocasió de situar sobre el plànol la nova estació d’autobusos tant 
necessària així com, nous equipaments culturals i educatius entre d’altres. I com que hem estat incapaços d’ima-
ginar la Banyoles de demà, perdem oportunitats de fer una ciutat més agradable i adequada a les necessitats del 
futur. Serveixin com a exemple el no aprofitament de les obres del carrer Llibertat per replantejar-ne la mobilitat i 
convertir-lo en un passeig on les bicis i els vianant en siguin els protagonistes principals. O el no aprofitament de la 
nova concessió de recollida de residus  per fer un pas endavant millorant-ne el reciclatge. O la manca de polítiques 
valentes d’habitatge. O...  
Ja han passat  dos anys d’aquest mandat, i hem perdut moltes oportunitats per millorar la ciutat, en els propers 2 
anys, quantes més en perdrem?  
Una ciutat sense projecte és una ciutat sense futur! 

El futur no s’espera
Molt poc a poc anem recuperant petits espais de normalitat, es van flexibilitzant restriccions i els diferents sectors 
socials i econòmics poden reprendre activitat. I des de l’equip de govern estem amatents a qualsevol nou pas endavant 
que puguem donar, amb seny però amb fermesa. Treballem per a aquest curt termini en el qual ens obliga a viure 
instal·lats la pandèmia, però també pel futur, que cal construir des del present. Per això, per exemple, hem presentat 
el projecte guanyador de la reforma final del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB). Un equipament 
cultural clau -avui que els museus són molt més que mers receptacles d’objectes patrimonials- que contribuirà a 
dignificar i dinamitzar tota una zona de la ciutat en un bon exemple d’intervenció urbanística que contribueix a millorar 
la qualitat de vida dels veïns. I també aprofitem les millors ocasions per promocionar i donar a conèixer la ciutat, com 
ara la Volta Ciclista a Catalunya: una cursa al costat de la qual havíem d’estar, en la seva 100a edició, per compromís 
amb el país i que, amb l’indubtable esforç de tots, ha fet que Banyoles i comarca poguessin ser visibles a 190 països.
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La màgia dels Reis d’Orient va omplir de música i llum l’Estadi Miquel Coromina i Morató

FESTES

Banyoles va rebre els Reis d’Orient amb un gran acte de 
benvinguda al camp de futbol nou
L’acte de benvinguda dels Reis d’Orient es va celebrar el dimarts 5 de gener a l'Estadi Miquel Coromina en cinc sessions 
diferents. Cadascuna d’aquestes sessions tenia una capacitat per a 500 persones, amb totes les mesures de seguretat i 
prevenció, i entrada gratuïta. L’acte d’arribada dels patges es va emetre en directe per Banyoles Televisió i pel que fa a l’Am-
baixada Reial es van organitzar visites virtuals.

El Carnestoltes només va mantenir la rua infantil virtual
Banyoles enguany no va celebrar el Carnestoltes per la pandèmia de la COVID-19. Del programa previst, només es 
va mantenir la rua infantil, gràcies a la implicació de les escoles i les AMPA de la ciutat, que es va organitzar des del 
mateixos centres escolars i, a través de l'Àrea de Festes, es va emetre per Banyoles Televisió.

El Calendari de les Religions s’ha editat per primera vegada

BENESTAR SOCIAL 
Editat el Calendari de les 
Religions
L’Ajuntament de Banyoles i l’àrea de Benestar Social del 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany,
juntament amb el programa ICI de ‘la Caixa’, van presentar 
aquest calendari que integra durant  l’any les principals festi-
vitats de les tres religions que han col·laborat en el projecte: 
la parròquia de Banyoles, representada per la Congregació 
de les Butinyanes, la mesquita Nur dels banyolins d’origen 
subsaharià, la Mesquita Houda dels banyolins d’origen mar-
roquí i el temple Fe, Esperança i Amor del protestantisme 
evangèlic. L’objectiu és trobar espais comuns, ponts de diàleg 
i concòrdia, i donar a conèixer la riqueza de totes les religions.

Xerrada informativa sobre 
les vacunes de la COVID-19
La xerrada, a càrrec de Montse Gassiot Ramió, del Servei 
de Vigilància resposta a emergència en salut pública del 
Departament de Salut, es va emetre pel Canal Banyoles del 
Youtube el dia 4 de març. 70 persones van seguir el directe 
la xerrada i més de 100 en diferit.

Continua la xarxa Labdoo
Banyoles està adherida a la xarxa Labdoo KM 0, una xarxa 
social col·laborativa i humanitària a nivell mundial amb 
l’objectiu de reduir la fractura digital a la societat. Amb 
el Labdoo es recuperen ordinadors portàtils de segona 
mà i es destinen a famílies vulnerables. A Banyoles hi 
ha 3 punts de recollida d’ordinadors portàtils en desús 
amb el carregador corresponent: l’INS Pere Alsius, l’INS 
Brugulat i l’Oficina Jove Cal Drac.
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Simulació de com serà el Museu Arqueològic i el seu entorn

CULTURA I PATRIMONI

L’Ajuntament presenta el projecte de reforma i ampliació 
del Museu Arqueològic
L’equip Birulés, Cabré, Romans, Arquitectes, que va presentar la proposta Omeia, s’encarregarà de redactar la 
proposta definitiva de projecte bàsic i executiu per a la reforma i ampliació del Museu. En la seva resolució, el 
jurat destaca que Omeia és “coherent i respectuosa, no només amb les preexistències del conjunt d’edificis que 
constitueixen avui el museu”, i  “que la millora els espais a l’entorn del museu, especialment la plaça que es forma 
al sud de la muralla, resultat d’anivellar les antigues hortes amb el nou carrer de la Pia Almoina i obrint-lo a la 
zona verda existent”. 

L’Ajuntament de Banyoles ha restaurat la 
plaça dels Jurats, coneguda popularment 

com a plaça de l’Aspirina

Restauren la plaça dels 
Jurats per recuperar-
la com a element 
escultòric
La rotonda es va construir l’any 1987 dins el 
projecte de reforma del Passeig Mossèn Lluís 
Constans. Deu anys més tard i quan ja era cone-
guda com la plaça de l’Aspirina, a iniciativa d’un 
grup d’artistes i intel·lectuals locals, l’artista Jordi 
Bosch ‘Barraca’ va convertir-la en una escultura 
dedicada al reconegut analgèsic. L’Ajuntament de 
Banyoles va encarregar la restauració a l’artista 
Jaume Geli consisten en la neteja de la base de 
formigó, s’ha reformat la base i s’ha repintat. 
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La declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN) suposa un reconeixement definitiu a la 
singularitat del jaciment de Vilauba
La nova condició com a BCIN suposarà que Vilauba passi a formar part dels circuits de difusió escolar i turística a 
nivell de Catalunya i d’Europa, a més d’optar a subvencions més importants per part d’administracions superiors. 
El procés d’incoació per aconseguir la declaració de BCIN es va iniciar el 2019 per iniciativa dels quatre propie-
taris del jaciment: els ajuntaments de Banyoles, Camós i Porqueres i el Centre d’Estudis Comarcal de Banyoles. 

La vil·la romana de Vilauba es troba immersa en un pla de millora i reordenació per museïtzar-la definitivament i convertir-la en un 
parc arqueològic

Presentació del llibre "Sant Martirià, cos sant de Banyoles" 
amb la presència de Josep Grabuleda, arxiver municipal; 
Francesca Español, autora del llibre; Miquel Cuenca, regidora 
de Cultura; i Jaume Geli, dissenyador gràfic del llibre.

Banyoles recupera una 
programació estable de 
cinema
A partir d’aquest mes de gener i mensualment es 
programen sessions de cinema integrades en la pro-
gramació d’arts escèniques, en concret les pel·lícules 
del Cicle Gaudí, les del cicle ‘El Documental del mes’ 
i també d’altres projeccions puntuals com el cicle 
‘VOC’ d’Òmnium Cultural. L’Auditori de l’Ateneu ha 
estrenat una nova pantalla, de 8 metres d’amplada 
per 6 d’ample tipus ciclorama, i un nou projector. El 
nou equipament ha suposat una inversió de més de 
21.000 euros.

D'aquesta manera es dóna resposta a la reivindicació 
històrica d'una oferta de cinema a Banyoles.

El volum “Sant Martirià, 
cos sant de Banyoles”, 
estrena nova etapa dels 
Quaderns 
Escrit per la historiadora de l’art Francesca Español, 
està dedicat a Sant Martirià, el seu culte i a l’arqueta, 
les peces de la qual l’autora va descobrir a Sotheby’s, 
obrint la porta a la seva recuperació.  Amb aquest 
volum, els Quaderns de Banyoles estrenen línia 
editorial i un nou disseny.
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El Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles (CECB) tindrà com a seu l’edifici del Tint

Actuació de Roko Banana

Es reforma l’edifici del Tint
L’Ajuntament de Banyoles ha condicionat l’espai com a 
nova seu del Centres d’Estudis Comarcals a la primera 
planta, a més de millorar la sala polivalent d’ús compartit 
de la planta baixa. Els treballs, que han suposat una in-
versió de 115.900 €, es van iniciar a principis de juny de 

Presentació de la programació 
de cultura de primavera
Clara Segura i Bruno Oro, Chano Domínguez i Mariola 
Membrives o Les Impuxibles seran algunes de les propostes 
que es podran veure a Banyoles dins la nova programació 
de Cultura Banyoles per al segon trimestre de 2021. La 
programació, amb més de noranta activitats, inclou també 
el cicle de dansa ‘Una primavera en dansa’ i el FEMJazz!. 

L'acte de presentació de la programació, va reunir un 
nombrós públic a l'Auditori de l'Ateneu i es va cloure amb 
l'actuació dels banyolins Roko Banana. 

Pel que fa al primer trimestre, es van programar una vuitante-
na de propostes tot i que la COVID va provocar alguns canvis.

La tercera edició del Cinc 
cèntims de creació local es 
tanca amb gran èxit
L’obra de quatre arquitectes locals va centrar les ses-
sions a partir de converses entre persones que els han 
conegut o que han treballat la seva obra. El cicle es va 
obrir amb una sessió centrada en l’obra de Francesc 
Figueras de Ameller, que va ser arquitecte municipal 
des de 1928 a 1972. Després va continuar amb conver-
ses sobre els arquitectes Jordi Masgrau Boschmonar, 
Jeroni Moner Codina, i Josep Riera i Micaló. Estava 
coorganitzat per la Biblioteca de Banyoles i el Centre 
d’Estudis Comarcals. 

l’any passat i han inclòs la substitució de tota la coberta 
de l’edifici, amb la retirada de la uralita que hi havia i el 
tractament de desamiantat, la millora de la climatització i 
la il·luminació de l’edifici, així com l’adquisició de mobiliari.



butlletí municipal 19

ESPORTS
Presentat el calendari 
d’esdeveniments esportius 
de 2021
Tot i que resta pendent de l’evolució de la pandèmia, per 
aquest any 2021 l’Ajuntament preveu liderar cinc esde-
veniments esportius. El primer va ser la Copa Catalana 
Internacional de BTT i el segon l’etapa de la Volta Ciclista 
a Catalunya. El 2 de maig es farà a l’entorn de l’Estany el 
Triatló B, que tampoc es va poder organitzar l’any passat. 
Després de l’estiu, el 4 i 5 de setembre Banyoles tornarà a 
acollir la Copa d’Europa Júnior i el Campionat d’Espanya 
de Triatló, amb el dubte de si es podrà celebrar el Triatló de 
Catalunya, de caràcter més amateur, i el 28 de novembre 
es preveu la Marxa Popular de Banyoles, que també es va 
suspendre l’any passat.

Victor Koretzky quanya per 
quart cop la Copa Catalana de 
BTT de Banyoles 
Gairebé 900 participants van participar a la Copa Cata-
lana Internacional de BTT, que va començar temporada 
a la capital del Pla de l’Estany. El ciclista francès Victor 
Koretzky (KMC-Orbea) es va imposar a la categoria mas-

culina. Thomas Litscher (KMC-Orbea) i David Valero (BH 
Temple Cafes UCC) van completar el podi, i el corredor de 
Santa Coloma de Farners Jofre Cullell va ser 10è i primer 
sub-23. A la prova femenina la britànica Evie Richards 
(Trek Factory) va dominar la cursa a partir de l'equador 
i es va imposar a la seva companya d'equip, Jolanda 
Neff, i a l'alemanya Elisabeth Brandau. En total es van 
celebrar sis curses per diferents categories entre dissabte 
i diumenge. També hi va haver diversos ciclistes locals 
del CC Pla de l’Estany i del Team Mondepra-Radikalbikes

Banyoles acull la segona 
etapa en el centenari de la 
Volta Ciclista a Catalunya
El dimarts 23 de març la ciutat va acollir una contra-
rellotge individual amb un circuit de 18,5 quilòmetres 
amb inici i final a Banyoles, i que transcorria també per 
Fontcoberta i Porqueres. Va ser una etapa en què els 
atractius de la ciutat i la comarca van arribar a prop 
de 190 països d’arreu del món retransmesa per canals 
com ara Esports3, Teledeporte, Eurosport, Claro Sports 
a Llatinoamèrica, NBC Sports als Estats Units, Zhibo 
TV a la Xina o SBS a Austràlia. Un total de 175 ciclistes 
repartits en 25 equips professionals, amb la presència 
de l’elit del ciclisme mundial, van competir a Banyoles 
i la victòria la va aconseguir el ciclista australià Rohan 
Dennis (Ineos Grenadiers). 

Banyoles va viure l’últim cap de setmana de febrer apassionant de Mountain Bike al parc de la Draga i el Puig de Sant Martirià
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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

El centenari de la Volta es va viura a Banyoles amb una contrarrellotge. Foto: A.S.O. / Volta


