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Benvolguts banyolins
i banyolines,
Durant aquests dies de Nadal i al final de
l’any és un moment en què la gran majoria
dels banyolins i banyolines aprofitem per
fer reflexions sobre com ha anat l’any i ens
marquem els objectius per al següent any.
Són dates en què aprofitem per tenir gestos
de solidaritat, companyonia i amistat.
Amb aquestes paraules vull agrair-vos com a
alcalde de la nostra ciutat la solidaritat que
els banyolins i banyolines mostreu, no només
ara, sinó al llarg de tot l’any. A més, i és de
jusiticia dir-ho, em sento especialment orgullós de veure com al llarg dels dotze mesos us
esforceu per superar les condicions adverses
que ens envolten. Els banyolins i banyolines
lluiteu dia a dia, passa a passa, amb caràcter
valent i decidit per tal de que ben aviat ens
esdevingui un futur millor.
És evident que, com totes les administracions,
l’Ajuntament de Banyoles també passa per
un moments econòmics complicats ja que

la caiguda dels ingressos ha afectat el pressupost. I precisament per retallar despeses
i estrènyer el cinturó el consistori va aprovar
el Pla de sanejament financer.
Però tot i les dificultats hem continuat treballant il·lusionats per millorar Banyoles.
Hem continuat cuidant els petits detalls de
la via pública i la neteja de la ciutat. Però,
a més, hem acabat importants obres com
la recuperació del rec Major entre el carrer
Muralla i el carrer Torras i Bages, el reivindicat
gimnàs de l’escola de la Vila, l’Espai Jove o
el centre de tecnificació i formació esportiva
de la Farga. També hem engegat iniciatives
engrescadores com el Campionat del Món
de Piragüisme en Marató, el Canal Banyoles
o els electrocardiogrames als alumnes de
segon d’ESO.
Per finalitzar només em queda desitjar-vos,
en nom de tota la corporació municipal, unes
bones festes i un bon 2011!
Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles

Subvencions
Títol

Import

Departament

Intervencions arqueològiques de la plaça del Teatre

3.950,00 €

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Campionat del Món de Piragüisme en Marató 2010

35.000,00 €

Consell Català de l'Esport

Pla d'ocupació: Banyoles cívica

19.661,29 €

Servei d'Ocupació de Catalunya

Pla d'ocupació: Brigada de manteniment de l'Estany

20.316,62 €

Servei d'Ocupació de Catalunya

Pla d'ocupació: Brigada de recs

26.870,38 €

Servei d'Ocupació de Catalunya

de la convivència i l'habitatge

13.107,53 €		

Servei d'Ocupació de Catalunya

Pla d'ocupació: projecte de mediació comunitària

6.553,76 €		

Servei d'Ocupació de Catalunya

Pla d'ocupació: digitalització de documentació administrativa

33.424,15 €

Servei d'Ocupació de Catalunya

Pla d'ocupació: rehabilitació d'equipaments municipals

69.372,40 €

Servei d'Ocupació de Catalunya

Itineraris personals d'inserció

52.651,14 €

Servei d'Ocupació de Catalunya

Casa d'oficis de Banyoles 2010-2011

342.812,40 €

Servei d'Ocupació de Catalunya

Edició del llibre "El teatre a Banyoles dels inicis fins el 2005"

8.000,00 €

Diputació de Girona

Despeses d'emergència derivades de la nevada del març

16.106,02 €

Subdelegació del govern de l'Estat

Projecte TIC Banyoles 2010

8.109,36 €		

Secret. de Telecom. de la Generalitat de Catalunya

INICIA-Xarxa de creació d'empreses

15.000,00 €

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Projecte de participació juvenil

25.912,00 €

Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya

Millores Espai jove Cal Drac

16.270,00 €

Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya

Equipament audiovisual per la Factoria d'Arts Escèniques

12.280,00 €

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
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Pla d'ocupació: projecte de mediació social en l'àmbit
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Serveis de protecció i socorrisme de la Caseta de Fusta		 4.035,00 €

DIPSALUT

Obres i la redacció del projecte de la 3a fase
del Museu Arqueològic Comarcal

235.000,00 € Ministeri de Cultura

Oficina municipal d'escolarització

16.068,00 €

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

dels jutges de piragüisme

20.849,00 €

Consejo Superior de Deportes

Programació estable d'arts escèniques i música

24.600,00 €

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Construcció d'una plataforma de fusta-torre de control

Joventut
Inicien el Grup de Promoció de Salut (GPS)
Jove del Pla de l’Estany
A mitjan d’octubre es va presentar al Consell Comarcal
del Pla de l’Estany, el Grup de Promoció de la Salut
(GPS) Jove del Pla de l’Estany. El GPS Jove és un
organisme sense personalitat jurídica pròpia que té
la finalitat de prevenir, mantenir i millorar la salut
dels joves del Pla de l’Estany.
El GPS Jove pretén facilitar la comunicació entre
tots els agents, actualitzar i ampliar la diagnosi de
la situació comarcal en matèria de salut, visualitzar
i ordenar els recursos existents en matèria de salut
a la comarca, establir una estratègia de treball conjunta entre els agents que composen el GPS Jove i

incidir en la realitat comarcal i local en matèria de
salut jove.
Partint de la premissa que el concepte de salut és molt
ampli: alimentació, sexualitat, drogodependències,
educació emocional… Des del GPS Jove s’ha prioritzat treballar dos aspectes durant el primer període. S’ha
escollit les addiccions en el sentit més ampli, des de
les tradicionals com ara l’alcohol, tabac o estupefaents
fins a les més recents com ara ludopaties, addiccions a
les noves tecnologies… També s’ha optat per abordar
l’educació emocional, autoestima, comunicació, autoreconeixement, expressió dels sentiments o control
d’impulsos, ja que és un tema poc desenvolupat en
l’àmbit de la salut i, en moltes ocasions, es considera

la base per prevenir situacions de risc en l’alimentació,
les drogodependències o la sexualitat.

Concedeixen les beques de transport als
banyolins que estudien fora de la ciutat
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Tal i com ja van explicar el passat mes de juliol, l’alcalde
de Banyoles, Miquel Noguer, i el regidor de Joventut,
Lluis Butinyà, i amb l’objectiu d’ajudar a la gent jove
però també de potenciar el transport públic, el consistori
banyolí facilita gratuïtament una targeta 10/30 de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de l’àrea de Girona
pels alumnes que es desplacin a Girona. Els estudiants
que s’han de dirigir a Olot rebran un Bono10. Per altra
banda, l’Ajuntament entregarà una targeta universitat
de la TEISA carregada amb 8 viatges pels banyolins
que estudien a Barcelona o Bellaterra, on s’hi ubiquen
la majoria d’universitats de Catalunya.
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En total s’han acceptat 60 sol·licituds, de les 61 de
rebudes. Així doncs, només s’ha denegat una sol·licitud
ja que no complia amb els requisits que constaven

a la convocatòria en relació a la tipologia d’estudis
subvencionats. De les 60 beques concedides, 41 són
per a desplaçaments a Girona, 13 per a Barcelona, 3
per a Olot i 3 per a Bellaterra. Els estudiants beneficiats hauran de passar a recollir els abonaments a
l’Espai Jove de Banyoles.

L’Ajuntament de Banyoles incorpora la
gestió dels serveis d’habitatge per a joves
de tota la comarca
El consistori banyolí va aprovar un conveni amb el
Consell Comarcal del Pla de l’Estany per la gestió i
la posada en marxa del programa de la borsa jove
d’habitatge del Pla de l’Estany, consolidat gràcies a
un altre acord amb la Secretaria General de Joventut, per la promoció d’accés dels joves a l’habitatge.
El consistori funciona com a mediador per oferir
lloguers ajustats entre propietaris i demandants. A
més, també ha incorporat el registre de sol·licitants
d’habitatge amb protecció oficial de tots els municipis
del Pla de l’Estany.

Participació ciutadana
La ruta en bicicleta, principal activitat
de la Setmana de la mobilitat sostenible
L’objectiu de la Setmana de la mobilitat sostenible
i segura és fomentar l’ús de la bicicleta, anar a peu
o amb el bus interurbà, i conscienciar dels beneficis
personals i col·lectius de la mobilitat sostenible i
segura. Però el consistori banyolí va portar a terme
aquesta iniciativa sense causar molèsties als banyolins i banyolines, ni tallar carrers, ni perjudicar el
transport en cotxe.
Les activitats es van concentrar el dissabte 2 d’octubre a la plaça de les Rodes i van començar amb
la ruta en bicicleta per tots els barris de la ciutat
amb l’acompanyament dels Grallers de Porqueres i
amb la col·laboració del Club Hípic. A continuació, i
en el mateix indret de sortida es va organitzar una
botifarrada popular, tallers i jocs. A més, durant tot
el dia hi va haver servei de bus gratuït (TEISA) per
tots els barris.

Els veïns i veïnes de Can Puig posen nom
a la plaça dels Til·lers
Dins el programa d’intervenció socioeducativa als
barris de Canaleta i Can Puig, i en el marc del Pla
Educatiu d’Entorn Banyoles–Porqueres (PEEBP), es
va organitzar un procés participatiu al barri de Can
Puig per tal de posar nom a una de les places de la
zona, coneguda com la plaça de la Farmàcia. La idea
va sorgir dels propis joves de la zona i van anomenar
el projecte com a Posa nom a la teva plaça.

Presentació de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura a Banyoles

Així doncs, es va engegar un procés participatiu amb
la finalitat de dinamitzar els veïns i veïnes de la zona,
fent-los partícips i contribuint alhora a la millora dels
espais públics. Els infants i joves del projecte van
recollir les propostes dels veïns i les van unir a les
seves per tal de llistar els possibles noms. Seguidament el llistat es va enviar a la Comissió Nomenclàtor
i després es va iniciar el procés participatiu al barri:
amb una parada informativa i bústies al barri perquè
els veïns poguessin votar. El dia 12 de juny es van
tancar les votacions. Un total de 184 veïns van votar
i per majoria el nom guanyador fou plaça dels Til·lers.
El nom escollit es va portar de nou a la Comissió Nomenclàtor perquè en donés conformitat i finalment es
va aprovar al ple municipal del mes de juliol de 2010.

Alcaldia
El cardiòleg Josep Brugada, Banyolí
de l’any 2010
Enguany s’ha celebrat la segona edició dels premis
Banyolí de l’any. Uns premis que com l’any passat
distingeixen 4 categories. La millor iniciativa empresarial, la millor iniciativa social, la trajectòria personal
i el guardó de Banyolí de l’Any.

espais públics de la ciutat. Enguany ha iniciat amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Banyoles, la Clínica
Salus Infirmorum, el personal del CAP, la Diputació
de Girona i la Fundació Pascual i Prats un projecte
per identificar precoçment alteracions causades
per un grup de malalties cardíaques mitjançant
electrocardiogrames als estudiants de 2n d’ESO del
Pla de l’Estany.

Desembre del 2010

Dolors Bramon ha estat la persona guardonada amb
el premi a la trajectòria personal. Nascuda l’any 1944
i doctora en filosofia i lletres, i en geografia i història.
Bramon és professora titular a la secció d’estudis
àrabs i islàmics i catedràtica de llengües semítiques
de la Universitat de Barcelona.
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El premi a la Millor Iniciativa Social va recaure en a
l’Associació de veïns de la Farga, una entitat incansable en la seva dedicació per la millora del barri, per
garantir la cohesió social i per la mediació entre veïns.
L’Associació de veïns de la Farga és la impulsora de
la Festa de la diversitat, una festa de la qual ja s’han
celebrat onze edicions.
Josep Brugada, Banyolí de l'Any. Foto: Pere Duran

Josep Brugada va ser nomenat Banyolí de l'any.
Brugada, director de cardiologia de l’Hospital Clínic
de Barcelona, ha estat el descobridor, juntament
amb els seus germans, del Síndrome de Brugada i ha
impulsat la instal·lació de desfibril·ladors en diversos

Els quatre premiats amb l'alcalde, Miquel Noguer. Foto: Pere Duran

Finalment, el premi a la Millor Iniciativa Empresarial
va ser per l’empresa INOXPA SA. Per guanyar el
darrer Gran Premi Príncipe Felipe a la Competitivitat
Empresarial en la modalitat de petita i mitjana empresa. INOXPA és una empresa fundada l’any 1974
a Banyoles gràcies a la iniciativa de Candi Granés
i dedicada a la fabricació de bombes pel sector ali-
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Més de 250 persones assisteixen als II Premis Banyolí de l’Any. Foto: Pere Duran

mentari. El creixement, evolució i desenvolupament
d’una gran infraestructura industrial i tecnològica
l’ha permès dirigir-se cap a altres sectors com ara
el cosmètic o el farmacèutic.
L’acte de lliurament de premis va tenir lloc al pavelló de
la Farga i va reunir més de 250 assistents. Els Premis
Banyolí de l’Any són una iniciativa de l’Ajuntament de
Banyoles amb el suport del Consell Comarcal del Pla
de l’Estany i la Cambra de Comerç de Girona. Hi han
col·laborat “la Caixa”, Agrienergia, Bassols Energia,
Aigua de Sant Aniol i EPSA. Ràdio Banyoles i Canal
Català Girona Pla han estat els mitjans de comunicació
col·laboradors.

eina per saber la situació econòmica del municipi i la
comarca que ens ajuda a prendre decisions i readreçar
les polítiques econòmiques del municipi”.
A l’acte també es va presentar el Delegat de la Cambra
de Comerç al Pla de l’Estany, el banyolí Lluís Micaló.

Nova actualització de l’Informe econòmic
del Pla de l’Estany
A final d’octubre va tenir lloc a Banyoles la presentació
de l’actualització de dades de l’Informe econòmic del
Pla de l’Estany; un informe elaborat per la Cambra de
Comerç de Girona. Tal i com ja va explicar l’alcalde de
Banyoles, Miquel Noguer, “aquests informes són una

Nova actualització de l’informe econòmic del Pla de l’Estany

Hisenda
L’Ajuntament aprova el pressupost
per al 2011
L’Ajuntament de Banyoles ha aprovat un pressupost
de 17,3 milions d’euros per al 2011, una xifra un 10%
inferior a la del 2010, seguint el Pla de sanejament
financer aprovat aquest mes de maig. La partida
ordinària, de 15 milions, baixa un 3,8%, i la despesa
de personal un 10% després del reajustament, la
congelació de sous i la reducció de les substitucions

temporals. Els números segueixen la línia dels dos
darrers anys i reflecteixen l’austeritat del moment
econòmic actual.
Les inversions seran de 2,3 milions d’euros i inclouran
la segona fase del carrer Canat, la parada d’autobusos
a la plaça de les Monges, la reposició d’enllumenat i
asfaltats a Puigpalter de Dalt i diverses millores en
la via pública.
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El carrer de Mata és molt transitat

L’entrada sud de Banyoles, a punt
Pràcticament s’ha acabat la remodelació del carrer de
Mata, l’entrada sud de Banyoles que comprèn el tram
que va de la rotonda de l’Europa de les Nacions fins
al Poste de Mata, al límit amb Porqueres. El projecte
consisteix en desplaçar l’eix del vial per allunyar-lo
de les cases, la construcció d’una zona verda entre
els dos carrils de circulació, i la renovació del ferm i
de la xarxa de clavegueram.
Les obres de l’entrada sud de Banyoles tenen un
pressupost d’1,3 milions d’euros i s’emmarquen en
el traspàs de titularitat per part de la Generalitat
d’aquest vial.

Continua la reforma del Barri Vell, amb els
carrers Església i Porta del Forn
Els treballs, que obliguen a tallar el trànsit, serviran
per ampliar la zona de vianants del Barri Vell seguint
la línia estètica on el trànsit de vehicles s’hi ha restringit per donar preferència a la circulació a peu.
Es renovaran les xarxes de serveis soterrades i es
deixarà tot el carrer a un sol nivell amb un paviment
de pedra de travertí. Les obres seran consecutives,
i un cop s’acabi el carrer Porta del Forn s’abordaran
els treballs al carrer Església. Els treballs tenen un
pressupost d’uns 426.000 euros.

Acaba la rehabilitació de l’estructura
de la Farga d’Aram
L’Ajuntament de Banyoles ha acabat les obres de
consolidació de l’estructura de l’edifici i de la teulada
de la Farga d’Aram, situada a l’avinguda de la Farga.
Així doncs, s’ha assegurat que aquest patrimoni de
la ciutat no es perdés. Les obres van començar el
2007 i s’han allargat ja que l’estructura estava més
malmesa del què es pensava. La Farga d’Aram va
obrir el 1685 aprofitant el rec Major per al treball de
diversos metalls. L’edifici va estar operatiu fins els
anys 50 del segle XX.
La Farga d’Aram consta d’una planta baixa on hi havia
el martinet, una primera planta i un altell. L’obra s’ha
finançat amb l’1% cultural i ha costat uns 240.000
euros, 120.000 euros aportats per l’Ajuntament de
Banyoles i 120.000 euros per la Generalitat.

L’estructura de la Farga d’Aram rehabilitada

Habitatge
Sorteig de 30 pisos amb protecció oficial
al carrer Orfes
El passat 2 de novembre es va celebrar el sorteig dels
30 habitatges amb protecció oficial de lloguer situats
al carrer Orfes, de Banyoles, per a persones menors
de 35 anys i famílies monoparentals. Els pisos han
estat construïts per l’Institut Català del Sòl i seran
administrats per l’empresa pública Adigsa, adscrita
al Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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En el sorteig es van admetre un total de 83 sol·licituds
de persones inscrites prèviament en el Registre de
Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de
Catalunya i a la qual s’ha d’apuntar tothom qui vulgui
optar a un pis amb protecció oficial.
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L’edifici de Banyoles té a la planta baixa un vestíbul
d’accés als habitatges, els recintes d’instal·lacions
necessaris, un local comunitari d’uns 60 m2 i l’accés
directe a sis pisos. Els altres 24 habitatges estan
distribuïts en tres plantes de vuit habitatges cadascuna. Tots disposen d’un dormitori i una superfície
útil d’uns 45 m2. A l’espai lliure de la parcel·la on se

Sorteig de 30 pisos amb protecció oficial de lloguer a Can Puig

situa el bloc hi ha 15 places d’aparcament cobertes. El
preu del lloguer és d’uns 205 euros més les despeses
dels serveis comunitaris.
La promoció ha estat dissenyada pels arquitectes
Xavier Tragant i Miguel Morte i ha comptat amb una
inversió de 2,27 milions d’euros.

Promoció econòmica
II edició de la Fira medieval fantàstica Aloja
La segona edició de la Fira Medieval Fantàstica
de Banyoles va tenir lloc els dies 9 i 10 d’octubre
del 2010. Durant els dos dies es va poder visitar al
mercat medieval, muntat per Alquimia Medieval,
que estava ubicat a la plaça Major i als carrers
adjacents.
Les propostes van ser diverses com ara l’ampliació
del mercat medieval a la plaça Turers i el carrer
Rambla, les activitats infantils amb l’Escola de cavalleria a la plaça de les Rodes, on els nens i nenes
varen poder coneixer l’ofici de cavaller medieval,
així com les actuacions teatralitzades per explicar
diferents llegendes de Banyoles, i el sopar medieval
popular amb ambientació de l’època que va tenir lloc
dissabte a la nit.
Tanmateix, la principal novetat va ser l’activitat
titulada l’Entrada de l’Abat de Banyoles amb un
recorregut que començava a l’antiga entrada de la
vila medieval situada a l‘actual carrer Girona, que va
quedar deslluït per la presència de pluja al llarg de
tot el cap de setmana.

Segona edició de la Fira Aloja

Reforç al mercat dels dimecres
Des de finals de setembre les 17 parades que estaven ubicades al carrer Angel Guimerà s’han ubicat
al carrer Jacint Verdaguer. Amb aquest canvi s’ha
facilitat el recorregut i la passejada, permet ampliar
el nombre de parades, orbrir l’aparcament al carrer
Jacint Verdaguer i millorar la circulació que presentava
problemes degut a la ubicació del mercat.
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XXX Exposició Monogràfica del Gos
d’Atura Català

La 32a Fira de Sant Martirià aplega unes
35.000 persones
El cap de setmana del 19, 20 i 21 de novembre del
2010 es va celebrar la 32a edició de la Fira de Sant
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Celebrat a finals de setembre al Parc de la Draga,
es tracta d’un concurs morfològic de bellesa del gos
d’atura català en diferents categories. Es jutgen les
característiques racials del gos i el que té un millor
estàndard de raça és el gos proclamat campió de les
diferents categories establertes. És una exposició
oberta a tothom, amb l’objectiu de donar a conèixer
una raça emblemàtica de Catalunya i que va comptar
amb la participació d’uns noranta inscrits.

Èxit de visitants de la Fira de Sant Maritirià

Martirià. Uns 35.000 visitants es van acostar a la Fira
fet que suposa una promoció cultural i econòmica de
la ciutat. És una fira perfecte pels amants del cavall
i pels amants dels animals autòctons catalans. I és
que la Mostra de races autòctones catalanes amb més
de 250 animals autòctons és perfecte per ensenyar
als nens i nenes.
La Fira va incloure concursos morfològics de cavall
de tir, híbrid, ase català, pura raça espanyola i pura
sang àrab. En aquests concursos hi havia més de 200
participants. El cap de setmana va ser ple d’activitats
amb un tast de cerveses artesanes, conferències, exhibició d’alumnes d’hípiques de la comarca, subhasta
d’ases, exhibició de batre i de fer un paller, música i
balls tradicionals catalans, un campionat d’estirada
de corda, entre d’altres activitats.
La fira multisectorial i comercial Firestany dins del
pavelló de la Draga era un dels atractius amb estands
diversos com ara institucionals, de restauració, de
manteniment de la salut, energies alternatives o de la
presentació d’un cotxe, entre d’altres. També hi havia
unes 150 parades a la Fira del dibuix i la pintura i el
Mercat d’artesania.
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Medi ambient
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Comença la captura i control d’espècies exòtiques invasores de peixos a l’Estany

Inici de la captura i control d’espècies
exòtiques de peixos invasores de l’Estany
Des de final d’estiu, tècnics del Consorci de l’Estany
estan duent a terme els treballs de captura i pesca
d’espècies de peixos exòtics invasors. La introducció
d’espècies exòtiques, originàries d’altres parts del
món, constitueix una amenaça de primer ordre per
a la conservació de la biodiversitat.
A través del Projecte Estany, un programa Life+
Natura que es portarà terme entre els anys 20102013, el Consorci de l’Estany pretén controlar les
poblacions d’espècies exòtiques invasores i reforçar
les poblacions d’algunes de les espècies autòctones,
ara en perill d’extinció.
L’objectiu principal d’aquest treball és fer disminuir
i controlar el conjunt de les espècies introduïdes,
exceptuant espècies de petita talla, gambúsia i llopet de riu italià, les quals queden clarament fora de
l’abast de qualsevol programa de control generalitzat.
Això donarà opció a la recuperació espontània de les
poblacions de les espècies autòctones.
Aquestes captures pel control de peixos es produeixen a través de campanyes intensives que
combinen diferents tècniques de pesca: la Pesca
elèctrica que es basa en l’ús de l’electricitat per
a “adormir” els peixos i poder-los capturar amb
facilitat. Permet obtenir mostres copioses del medi
natural i alhora permet de tornar-los a alliberar

al medi, sempre que sigui pertinent, ja que els
peixos es recuperen bé. La segona tècnica és l’ús
de tresmalls. Grans xarxes de tres malles amb la
central de llum més petita que les dues exteriors.
Els peixos queden “embossats” i no poden escapar.
S’han col·locat xarxes a diferents profunditats i
sectors de l’Estany. I en darrer lloc la col·locació
de trampes a diferents punts de l’Estany i d’altres
zones del seu entorn, se situaran trampes de grans
dimensions. A la primavera se situaran a l’entrada
dels petits recs i rieres que connecten amb l’Estany
per dur a terme un control puntual i efectiu sobre
poblacions de certes espècies, com ara la carpa,
amb forta tendència a penetrar-hi. Aquesta tècnica
no comporta la mort de les captures, de manera
que es podran retornar al medi les captures d’espècies autòctones.
L’execució d’aquestes campanyes de captura està coordinada pel tècnic especialista en peixos de l’Oficina
Tècnica del LIFE i l’execució va a càrrec d’aquest mateix,
juntament amb el tècnic i dos treballadors de camp.

Una nova neteja a la riera Canaleta
Aquesta era una de les principals actuacions d’aquesta brigada de recs. La riera Canaleta, que travessa
de punta a punta la ciutat, ja es va netejar el final
del 2008 i al final del 2007. De fet, la neteja de la
riera Canaleta al seu pas pel barri de Mas Palau i la
flamant rotonda del barri, era una de les principals
demandes dels veïns.

Desembre del 2010
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El regidor Jordi Bosch Batlle al bosc de Can Puig

L’Ajuntament neteja el bosc de Can Puig

Presència del mosquit tigre a Banyoles

L’Ajuntament de Banyoles ha creat durant 3 mesos,
fins a mitjans d’octubre del 2010, una nova brigada
de recs de quatre operaris amb l’objectiu de garantir un bon manteniment de recs, boscos i la riera
Canaleta. La contractació d’aquesta brigada era
finançada íntegrament pel Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) mitjançant els Plans d’ocupació.
Una de les actuacions prioritàries i més destacades
era la neteja del bosc de Can Puig, l’únic bosc de
Banyoles de propietat municipal. S’hi van trobar
moltes deixalles com ara ciclomotors i per aquest
motiu l’Ajuntament demana civisme i respecte per
aquest espai.

Des del 2008 que l’Ajuntament de Banyoles, amb
la col·laboració de Dipsalut i el Servei de Control de
Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, ha instal·
lat 22 trampes a diferents llocs de Banyoles. Són
trampes amb feromones que atrauen els mosquits
tigre i hi queden atrapats.
A l’estudi del començament de l’octubre del 2010 es
van localitzar mosquits tigres en 4 de les 22 trampes
de Banyoles. Així doncs, s’ha confirmat que el mosquit
tigre ja és present a Banyoles.

S'aprova el nou Reglament d'Activitats
de l'Estany

El mosquit tigre és una espècie invasora procedent
d’Àsia que es troba en expansió. Els consells per
evitar el mosquit tigre són: eliminar els objectes que
puguin acumular aigua o buidar-la setmanalment
com ara gerros o cendrers; tapar hermèticament,
amb tapa o tela mosquitera els dipòsits d’aigua per
regar; posar sota cobert barques, carretons o remolcs;
eliminar pneumàtics vells; posar peixos vermells
que es menjaran les larves dels mosquits en basses
ornamentals i fonts de jardí; netejar anualment de
fulles les canaleres de teulats i terrasses; i buidar
l’aigua d’embornals i desaigües o tractar-la amb un
producte larvicida.

El nou Reglament d'Activitats de l'Estany (RAE) té
43 articles i regula les activitats dins i fora l'aigua,
els límits dels usos i el règim sancionador, marca
les zones de pràctica esportiva i de bany, i el cabal
d'aigua a extreure.

L’Ajuntament de Banyoles continuarà fent un seguiment del mosquit tigre a Banyoles i informant als
banyolins i banyolines sobre la presència del mosquit
tigre a la ciutat.

Reediten els adhesius per evitar la
publicitat a les bústies
La darrera setmana de novembre, i coincidint amb
la Setmana europea de la prevenció de residus,
l’Ajuntament de Banyoles ha reeditat els adhesius per
evitar que deixin publicitat a la bústia. Els adhesius,
que són gratuïts, es poden recollir a l’Ajuntament per
posteriorment enganxar-lo a la bústia.

Gestió de l’aigua als jardins municipals
L’estalvi dels recursos hídrics és un dels principals
reptes ambientals del nostre municipi. Utilitzar racionalment l’aigua en l’àmbit de la jardineria contribueix
decisivament a l’estalvi.

Desembre del 2010

Des del servei municipal de Medi Ambient treballen
per millorar l’eficiència de les xarxes de reg dels
nostres jardins. En els últims anys han millorat el
50% de les xarxes de reg dotant-les de dispositius
automàtics d’aturada de reg en cas de pluja i de
sondes d’humitat que ajuden a calcular l’aportació
necessària d’aigua a les zones de gespa. Enguany
han fet un pas més i han centralitzat la gestió del
25% dels espais automatitzats del municipi amb el
desplegament del sistema de telegestió iXreg de la
gama de productes iXsensor.
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Aquestes mesures permeten calcular amb una major
precisió l’aigua necessària per cada zona i adaptar
el reg a les condicions climatològiques amb major
rapidesa i facilitat. Al mateix temps s'aconsegueix un
estalvi en els recursos humans i energètics necessaris
per a les tasques de gestió diàries i un augment de
l’eficiència de les xarxes de reg. Tot això automatizat a través d’un programa que permet fer la gestió
centralitzada.

Control biològic de plagues i malalties de
l’arbrat de Banyoles
Banyoles disposa d’uns 250.000 m2 de superfície de
parcs, jardins i zones verdes i més de 8.000 arbres
que formen part del nostre entorn i en alguns casos
han arribat a formar part estructural de les nostres
places i carrers.

Un dels seguiments indispensable per a la gestió
sostenible de tot aquest verd urbà i periurbà és el
control periòdic dels nivells d’afectació de les plagues.
Quan els tractaments químics deixen de ser eficaços
o resulten massa cars a causa de la necessitat de
repetir-los periòdicament és especialment útil la
lluita biològica.
Amb la voluntat de realitzar una gestió del manteniment racional i respectuosa amb el medi ambient des
de l’àrea de Medi Ambient aposten per la jardineria
Integrada que utilitza els tractaments químics només
quan és necessari i afavoreix en la mesura del possible el control Biològic, especialment quan aquest es
demostra efectiu i econòmicament viable.
Enguany s'ha ampliat la superfície arbòria i arbustiva
tractada amb mitjans biològics i s'ha diversificat el
tipus de tractaments. En la majoria dels casos ha estat
una lluita basada en l’alliberació dels depredadors
naturals de les plagues, augmentant així la població
de la fauna denominada auxiliar que ja existeix en el
medi natural però no en quantitat suficient com per
arribar a controlar l’invasor. En altres casos s'ha utilitzat
una tècnica especial que permet aplicar el producte
directament a dins de l’arbre o la fumigació dirigida
amb un canó de pressió amb productes biològics.
Després de 4 anys de lluita biològica en arbres i plantes
arbustives de diferents carrers de la vila, aquesta és
consolidada com a un òptim mitjà de lluita pel control
de plagues com el pugó dels til·lers o el pugó dels
cirerers de flor. El mateix es pot dir per segon any
consecutiu en el control del molest insecte anomenat
“tigre del plàtan” que ha deixat de ser molèstia en
els plàtans de la plaça Major.

Seguretat ciutadana
Una vintena de persones sancionades
per incivisme
L’Ajuntament de Banyoles valora molt positivament el
civisme majoritari dels banyolins i banyolines pel que
fa a la recollida de les defecacions dels gossos a la via
pública. Tanmateix, durant els primers 10 mesos del
2010 la Policia Local de Banyoles ha multat un total de
20 propietaris de gossos per no recollir les defecacions
del seu gos a la via pública. La sanció és de 150 euros.
Concretament la infracció que marca l’Ordenança reguladora de convivència ciutadana i via pública és per
“No recollir els excrements de gossos, el seu posseïdor,
amb una bossa o element impermeable”.

La Policia Local de Banyoles continuarà incidint en la
recerca d’una minoria de propietaris de gossos que
encara no tenen el mateix nivell de civisme que la
gran majoria de banyolins.
El regidor de Via Pública, Lluís Costabella, ha explicat
que “està triomfant d’una manera clara el civisme
en aquest tema ja que només són una minoria els
banyolins que no recullen les defecacions dels gossos.
Des de l’equip de govern volem agrair el bon civisme
de la majoria que s’ha acostumat a recollir-les i els
volem fer partícips d’una millora per la ciutat que
hem aconseguit entre tots”.

Grups municipals

L’arqueta de Sant Martirià és a Banyoles

Desembre del 2010

Convergència i Unió (CiU) vol aprofitar aquest espai per
celebrar una de les millors noticies dels últims anys per
Banyoles: la restauració de l’arqueta de Sant Martirià,
una de les obres emblemàtiques de l’orfebreria gòtica
catalana. L’arqueta, destinada a contenir l’urna amb les
relíquies de Sant Martirià, està feta de fusta, amb aplics
i figures de plata. Però, a més, és una peça cabdal de la
nostra història local.

La recuperació i restauració de l'arqueta era una de les
nostres principals preocupacions i ara ens marquem com
a objectiu, conjuntament amb el Bisbat i el Ministeri de
Cultura, recuperar totes les figures i tenir tota l'arqueta a
Banyoles.
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El retorn de l’arqueta va ser la protagonista destacada
de la Festa Major de Sant Martirià 2010. I és que la joia
de Banyoles tornava a casa després de 30 anys. Van ser
molts els banyolins i banyolines que es van alegrar i, fins
i tot, emocionar durant la visita de l’arqueta a la sala del
claustre del Monestir de Sant Esteve.

Aigua

Al nostre grup no tan sols volem l’aigua clara sinó que la
volem més clara que mai. Podria ser que algun altre grup
polític estaria més preocupat buscant la manera d’enterbolir l’operació, que ha plantejat l’equip de govern, que
aportant-hi propostes de millora.
Després de llegir alguns fulletons escampats per la
nostra ciutat podem arribar a la conclusió que, o bé,
s’ha interpretat malament el plantejament de l’operació
o que ha preocupat argumentar-ho de la manera que ha
interessat fem afirmacions absolutament errònies com per
exemple “ L’aigua s’apujarà fins a 20%”.
La conclusió està més clara que l’aigua, n’hi ha que
prioritzen els interessos partidistes-electoralistes davant
els interessos de ciutat.
Som plenament conscients que la proposta de canviar el
model de subministrament d’aigua pot fer aflorar algun
dubte, algun interrogant i més ara, amb aquesta campanya
absolutament tendenciosa que s’ha instrumentat.
El nostre grup està a disposició de la ciutadania per
escoltar, per acollir suggerències, per aclarir dubtes i per
aconseguir el millor per Banyoles. Objectiu que el PSCPPdB ha tingut sempre present, tant si ha estat a l’oposició com al govern.

Dret a l’aigua
Com tothom sap, s’ha generat molt controvèrsia al voltant
de l’intent de canvi de model en la gestió de l’aigua
pública a Banyoles. L’equip de govern ha presentat una
proposta massa complexa i amb massa compromisos a
llarg termini. La poca informació que n’hem tingut fa
mal pensar. Per què l'operació es fa ara quan falten vint
anys perquè s’esgoti l’actual concessió? Per què s’ha
d’executar tan ràpid sense pràcticament informar? El
model actual no garanteix la correcta inversió per part de
l’empresa?
Sabem que els números del pressupost municipal no
són bons i coneixem les dificultats de l’Ajuntament de
Banyoles com a la resta de Catalunya per solucionar-los.
Ara bé, exigim que aquestes dificultats no provoquin
solucions desesperades que afectin la gestió del nostre bé
natural més important en els pròxims cinquanta anys.

Al Ple de 10/11 el Govern va canviar per sorpresa la
gestió del servei d’aigües. Sense concurs.
Excusa: calen inversions que Aigües Banyoles no
pot fer (per què?). Es crea una empresa mixta (20%
municipal), se li dóna una concessió per 50 anys i se signa
un conveni per garantir-li uns guanys del 5’86% sobre
la facturació anual; a canvi, l’empresa pren un préstec
bancari (que caldrà pagar: interessos 5’2%) per avançarli a l’Ajuntament 2.700.000 euros del cànon (reduïnt el
deute aparent de l’Ajuntament i traspassar-lo a l’empresa
d’aigües). Interessos, augment del cànon fins al 20%,
noves inversions… ho pagarem en el rebut de l’aigua. No
hi estem d’acord, ni en la forma, ni en el fons. L’aigua
és de tots, és una necessitat i no ha de ser un negoci. Fer
pagar el cost financer dels deutes municipals a través del
rebut és, potser, il·legal (les taxes han de cobrir el cost del
bé i no altres conceptes) i sens dubte injust (pagaran igual
els qui més tenen i els altres). I la manera (oblidant el dret
comunal de la ciutadania i eludint l’obligació de fer un
concurs públic) és inacceptable.
800 caràcters no donen per més. Més informació:
nlanga@ajbanyoles.cat

Ocupació
Nous cursos per emprenedors
Un any més l’àrea de Promoció econòmica de l’Ajuntament de Banyoles ha presentat un nou ventall de
cursos adreçats a emprenedors amb l’objectiu d’oferir
eines per a desenvolupar l’autoocupació. En total s’imparteixen 7 cursos per a persones emprenedores. Els
cursos programats duraran fins a final de desembre.
Amb els cursos d’aquest any s’intenta potenciar les
diferents àrees que poden intervenir en qualsevol
petita empresa destacant com a primordial l’àrea
comercial: tècniques de venda, posicionament de
mercat, fidelització de clients, etc.

Desembre del 2010

Casa d’oficis per a nous oficis, a Banyoles
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La Casa d’oficis per a nous oficis és un projecte d’un
any de durada substitutiu de les Escoles Taller impulsada pel Departament de Treball. Són projectes per a
joves de 16 a 24 anys en situació d’atur amb l’objectiu
que aprenguin un ofici. El Departament de Treball ha
concedit la creació d’una Casa d’Oficis a l’Ajuntament
de Banyoles amb 3 mòduls: de protecció, recuperació
i manteniment d’espais naturals i jardinera urbana
sostenible, de tècnics d’espectacles i de promoció
turística local i informació al visitant. En total es podrà
formar i ensenyar un ofici a 30 joves.

Un any i mig del Servei de creació
d’empreses a Banyoles
El Servei de creació d’empreses es va iniciar el febrer
del 2009 i és un servei comarcal amb l’objectiu de

fomentar l’emprenedoria. Durant els onze mesos del
2009 es van atendre 76 persones i durant els primers
8 mesos del 2010 un total de 85. D’aquest total han
sortit en un any i mig 22 nous negocis, 12 a Banyoles,
6 a la resta del Pla de l’Estany i 4 a Girona o a la seva
rodalia. Es tracta de perruqueries, restaurants, bars,
empreses de serveis a domicili, disseny gràfic, informàtica, entre d’altres. El servei esta ubicat a l’edifici
de àrea de Promoció econòmica, a la Vila Olímpica.

El Punt s’autoservei del SOC, una mesura
en política d’ocupació
El Punt d’autoservei del Servei d’ocupació de Catalunya (SOC) a Banyoles està situat a l’Oficina del
Servei d’Ocupació Municipal (SOM) del passeig de
la Generalitat, a la Vila Olímpica. Consisteix en una
pantalla tàctil que permet agilitzar diferents tràmits
sense la necessitat de desplaçar-se a les oficines de
Treball. Així doncs, des de Banyoles es pot renovar
la demanda d’ocupació, rebre ofertes de treball,
consultar i canviar la situació administrativa de cada
usuari... Durant els primers 8 mesos s’ha utilitzat
aquest terminal un total de 1.541 vegades.

Tornen els cursos de formació continuada
per a treballadors
Des del mes de novembre i fins al març del 2011 s’impartiran 5 cursos: direcció de reunions, manipulació
d’aliments, conducció de carretó, anglès avançat i
tècniques de venda avançat. Dels 5 cursos, la novetat
és el curs sobre direcció de reunions.

Presentació dels cursos de formació continuada per a treballadors i treballadores

Cultura
L’arqueta de Sant Martirià ja és a Banyoles
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L’arqueta de Sant Martirià va ésser una obra del taller
dels Artau (Francesc Artau I i II), realitzada entre 1413
i 1453. L’arqueta, destinada a contenir l’urna amb les
relíquies de Sant Martirià, està feta de fusta, amb
aplics i figures de plata. Té la forma d’un temple gòtic,
amb una torre central, coronada per una creu. Sota
la torre hi ha a cada banda la imatge de Sant Martirià
beneint. A les façanes i als voladissos de l’arca hi ha
figures de sants, tots de plata. En total són 28 imatges
de plata, de les quals se n’han recuperat 21 que van
ser robades fa poc més de 30 anys per la banda del
famós lladre d’obres d’art, Èric el Belga.
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La Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, va
lliurar a Banyoles l’arqueta el dia 16 d’octubre tot
i que fins la missa del 23 d’octubre els banyolins i
banyolines no van poder veure l’arqueta restaurada.

Yom, Standstill, Sílvia Pérez Cruz & Toti
Soler i un nou cicle de jazz encapçalen la
programació de l’Ateneu
La programació de setembre a desembre de l’AteneuCentre Municipal d’Estudis Musicals de Banyoles continua oferint un ampli ventall d’activitats adreçades
a tots els públics. En l’apartat d’exhibició, l’Auditori
de l’Ateneu i l’Ateneu Bar proposen més de quaranta

Primer pla de l'arqueta. Foto: Pere Duran

L'arqueta amb les autoriatats i personalitats, entre elles, l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el primer tinent d'alcalde, Jordi Bosch Lleó. Foto: Pere Duran
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Visita a la Factoria d’Arts Escèniques. Foto: Pere Duran

actuacions com ara Yom, Sílvia Pérez Cruz & Toti
Soler, Standstill i la novetat de les Nits de Jazz a
l’Auditori de l’Ateneu. Per altra banda, en referència
a la formació s’han programat quatre cursos dirigits
a diversos col·lectius, i s’han iniciat els cursos de
l’Escola Municipal de Música de Banyoles, amb més
de 270 alumnes, i del Taller de Música de Banyoles,
amb 95 alumnes.

La Factoria d’Arts Escèniques inicia les
activitats
Durant la visita d’aquest octubre de la Ministra de
Cultura, Ángeles González-Sinde, a Banyoles va
visitar la flamant Factoria d’Arts Escèniques. Un
espai d’uns 1.000 metres quadrats de superfície i un
pressupost d’un milió d’euros, finançat amb el Fons
Estatal d’Inversió Local.
La Factoria consta d’un soterrani amb aules i camerinos i d’una planta baixa amb dues sales, una d’elles
de grans dimensions. La Factoria ja ha començat
les activitats acollint, per exemple, les classes de
l’Aula de Teatre i l’assaig de companyies teatrals.
Així doncs, i després de 15 anys recorrent diferents
emplaçaments de la ciutat, les companyies i l’Aula de
Teatre gaudeixen d’un espai definitiu.

Asufre!, Zoo i La casa sota la sorra,
propostes destacades al Teatre Municipal
Des del setembre i fins aquest desembre s’han programat 10 espectacles al Teatre Municipal de Banyoles. D’aquest total 3 són professionals: Asufre! de la
companyia Dei Furbi, Zoo de la companyia Yllana i
La casa sota la sorra de la companyia Egos Teatre.
Del total de les obres 4 són banyolines, amb dues
estrenes i dues reposicions justificades. Les dues
estrenes locals són Cançons de perduda del Taller
Tr3squ4rts i Després del somni de la nova formació

teatral Amdonnes Teatre. La Xarxa continua amb les
propostes de teatre familiar per a nens i nenes. Per
altra banda, un any més per les festes nadalenques
arriben els Pastorets de Banyoles.

Segona edició de la Jornada Musical
Després de l’èxit del primer any, el projecte Sonora,
la Casa de la Música i la Mirona de Salt han organitzat la segona edició d’aquesta trobada dedicada
a la música que va tenir lloc el passat 16 d’octubre
a l’Ateneu–Centre d’Estudis Musicals de Banyoles.
L’objectiu d’aquesta jornada és donar resposta a les
preguntes dels grups de música novells i emergents.
Per això, al matí es van organitzar vuit tallers dedicats
a diferents instruments i impartits alguns d’ells per
integrants de reconegudes formacions com Lax’n
Busto o els Pets. A la tarda hi va haver xerrades per
a tots els integrants dels grups.

I després fou… la forma!
L’Obra Social ”la Caixa” va presentar al Museu DarderEspai d’Interpretació de l’Estany una exposició de més
de 200 peces que permetia un recorregut científic,
artístic i filosòfic per les diverses formes del món.
Forma i funció són dues característiques dels éssers
vius profundament connectades pel desenvolupament de l’evolució. A grans trets, podem afirmar
que la selecció natural ha actuat al llarg de milers
de milions d’anys per donar lloc a organismes amb
combinacions de forma i funció cada vegada més
complexes. Encara que no podem considerar-nos
(ni ho hem de fer) el cim de l’evolució, el cert és que
l’evolució condueix necessàriament a un cert tipus de
progrés, un progrés cap a una complexitat més gran.
Un progrés en el qual l’adopció de formes òptimes
ha tingut un paper molt important.

Excavacions al poblat neolític de la Draga
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Noves troballes en les excavacions del parc
neolític de la Draga
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A mitjan d’octubre l’alcalde de Banyoles, Miquel
Noguer, la regidora de Cultura, Francesca Palomeras
juntament amb el director del Museu d’Arqueologia
de Catalunya, Xavier Llovera, i responsables tècnics
de l’excavació van visitar les excavacions del poblat
neolític de la Draga a Banyoles per conèixer de primera
mà les troballes efectuades.
Les restes orgàniques trobades com ara fustes o
cereals són de valor excepcional. La matèria orgànica es conserva durant segles ja que es troba sota
l’aigua, un fet que no passa a la majoria d’excavacions
arqueològiques. També s’han trobat estris com ara
punxons, objectes de pedra polida, entre d’altres.
S’han localitzat dues fases d’ocupació: un primer
nivell amb pedres on es van establir, van cuinar i van

passejar-hi a sobre; i una segona fase amb la resta de
la cabanes, especialment dels pals de les cabanes. Els
jaciments de pedra ja s’havien trobat a la part subaquàtica i en una part contigua a la nova zona excavada.
El passat dilluns 20 de setembre va començar una nova
campanya d’excavacions, en un espai de 52 metres quadrats al poblat neolític de la Draga, on no s’hi treballava
des de l’any 2005. En aquesta campanya d’excavacions
hi han participat una vintena d’arqueòlegs, procedents
de Letònia, Grècia, Brasil, Madrid i València, entre d’altres. El cost de les excavacions d’aquest any ha estat
de 45.000 euros.
La Draga és l’únic jaciment neolític d’ambient lacustre de la Península Ibèrica, equiparable als famosos
poblats de la zona alpina europea, però amb una
cronologia més antiga ja que es remunta al 53005200 ac.

Acció social
Tens Temps?
Al final de setembre, la regidora d’Acció Social de
l’Ajuntament de Banyoles, Nani Ribas, va presentar
el projecte Tens Temps? organitzat pel Pla d’Igualtat
d’Oportunitats entre homes i dones.
Avui dia la necessitat de millorar la qualitat de vida
de les persones s’ha convertit en un dels principals
reclams de la societat, especialment de les dones.
Tens temps? té com a objectiu donar elements de
reflexió a la ciutadania sobre els usos i la gestió del
temps i promoure, de manera activa, la reflexió de la
població i l’aprofundiment en els seus valors socials.
Per aquest motiu PiO- CBS, la Biblioteca, les àrees de
Promoció econòmica dels ajuntaments de Banyoles i
Porqueres han preparat Tens temps?, una colla d’activitats gratuïtes que ajuden a millorar el dia a dia i
a reflexionar sobre la importància del temps laboral,
domèstic i personal de cadascú.

La regidora Nani Ribas amb el cartell del Tens temps?

Via Pública
L’Ajuntament de Banyoles condiciona un
nou espai al carrer Girona
El tram final del carrer Girona a tocar de la plaça dels
Països Catalans tenia un tram de terra que servia per
ubicar-hi els contenidors d’una àrea d’aportació de
residus. L’Ajuntament de Banyoles, mitjançant la nova
brigada de via pública, ha canviat totalment aquest
espai i l’ha transformat en un lloc agradable i de
trobada per als veïns. Concretament s’han col·locat
panots al paviment, s’han instal·lat dos bancs i una
paperera, i s’han apartat a un cantó els contenidors
d’una àrea d’aportació de residus.

Desembre del 2010

Actuacions de la brigada de via pública
a diferents barris de la ciutat
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Després de condicionar un nou espai al carrer Girona
les actuacions de la nova Brigada de Via pública continuen implementant-se a diferents barris de Banyoles
com és l’acabament de la vorera del carrer Formiga
en direcció al CEIP Pla de l’Ametller. En aquest tram
de vorera de més de 50 metres hi havia zones sense
panots inclosa l’entrada per aquest carrer a l’escola.
A més, s’ha construït una camí amb escales per accedir
als garatges de Canaleta, s’han col·locat panots a la
vorera a la rotonda de d’accés al pavelló de Can Puig
i s’ha aplicat una repassada a l’emporlanat del camí
Fondo, un carrer de més de 200 metres que comunica
el barri de Canaleta amb el centre de la ciutat.

Un total de 10 persones, 8 peons i 2 oficials, treballen per l’Ajuntament de Banyoles. Aquesta brigada
treballarà per l’Ajuntament de Banyoles durant 6
mesos, fins a mitjan de gener del 2011. La contractació és finançada íntegrament pel Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) mitjançant els Plans d’ocupació.
L’Ajuntament de Banyoles ha pagat l’equipació dels
treballadors i ha comprat el material necessari per
desenvolupar la seva feina.

Nou parc infantil a Can Sisó de Guèmol
A la part de darrera de Can Sisó de Guèmol hi ha un
espai públic que l’Ajuntament de Banyoles convertirà
en un parc infantil. Concretament, el parc està situat
entre el carrer Can Sisó i el passeig mossèn Lluís
Constans. S’ha habilitat l’espai amb sauló compactat i s’hi instal·laran els jocs infantils. De fet, seran
els mateixos jocs infantils que anteriorment es van
treure del parc infantil del carrer Pare Claret. A més,
s’ha col·locat una tanca entre el parc i la casa de Can
Sisó. Totes aquestes actuacions han tingut un cost
un total d’11.000 euros.
Aquest nou parc infantil s’afegeix a nous espais creats
durant els últims 3 anys per l’Ajuntament de Banyoles.
Anteriorment s'han instal·lat parcs infantils a la plaça
Catalunya i a la plaça Pau Casals.

El regidor de Via pública, Lluís Costabella, al nou espai del carrer Girona

Instal·len dues càmeres de seguretat a
l’aparcament de bicicletes del Club Natació
Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles ha instal·lat dues càmeres
de seguretat a l’aparcament de bicicletes del Club
Natació Banyoles per garantir que els usuaris del Club
no es trobin amb la desagradable sorpresa del robatori
de la seva bicicleta. De fet, segons dades policials,
durant aquest estiu del 2010 s’han robat un total
de 16 bicicletes en aquest aparcament de bicicletes.

Desembre del 2010

La càmara es troba just al davant i només enfoca
l’aparcament de bicicletes. A més, tal i com estableix la
normativa s’han col·locat dos cartells a l’aparcament
de bicicletes informant que és una zona videovigilada.
La càmera ha costat uns 2.000 euros.
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Restaurada la tanca de la zona verda del
carrer Orient
A la zona verda del carrer Orient, a Banyoles, s’ha
instal·lat una tanca de rocalla, amb pedres de riu, i
s’ha ampliat un metre la calçada per facilitar el pas
dels vehicles. És al mateix lloc on anteriorment hi
havia una tanca de fusta que s’havia malmès pel pas
de vehicles en diferents ocasions.

Darrera fase del Pla de millora de la
senyalització 2010
Amb una despesa total d’uns 30.000 euros durant
aquest 2010 s’incideix en aquest aspecte de la via
pública que a part de garantir una millor indicació
també millora el paisatge urbà.
En la darrera fase d’aquest pla s’ha pintat senyalització
horitzontal a una àmplia zona del sud de la ciutat.
Concretament, al passeig de Porqueres, al passeig Mas
Riera, al carrer Concòrdia de les Aigües de l’Estany,

Les noves càmeres de seguretat al Club

L'encreuament entre el passeig Mas Riera i el carrer Telers

al carrer Noc, al carrer Telers i al carrer Bassa del
cànem. Es tracta especialment de repintar estops,
cediu el pas i estacionaments ja que estaven bastant
esborrats pel pas del anys. A més s’han canviat alguns
senyals verticals en aquesta zona sud de Banyoles.
El cost d’aquesta millora ha estat de 10.000 euros.
Tanmateix en aquesta darrera fase també es va incidir
en el passeig Darder, el passeig Lluís Marià Vidal i el
passeig de la Puda. En aquesta zona la millora és en la
senyalització vertical amb un cost d’uns 6.000 euros.

L’Ajuntament construirà una rotonda
a l’avinguda de la Farga
L’Ajuntament de Banyoles construirà properament
una nova rotonda a l’avinguda de la Farga, a l’altura
de la Ronda Monestir. L’objectiu és millorar la mobilitat però sobretot permetre la sortida dels vehicles
del polígon industrial de la Farga sense que hagin de
passar obligatòriament per la plaça Països Catalans.
D’aquesta manera si es dirigeixen a la C-66 ja hi
aniran directament.

Emporlanen el carrer Baldomer Trullàs
i Domènech, a Banyoles
La part del carrer Baldomer Trullàs i Domènech entre
el carrer Pere Alsius i el carrer de Mata era un dels
últims carrers de terra de Banyoles. Després de molts
anys aquest carrer finalment s’ha urbanitzat. A més
d’emporlanar el paviment s’hi han col·locat 6 fanals

per tenir el carrer ben il·luminat. El carrer s’ha pensat
principalment pels vianants i s’ha integrat a l’entorn
ja que el carrer de Mata també està emporlanat.
L’Ajuntament ha gestionat aquesta millora tot i que ho
ha pagat l’empresa constructora d’uns habitatges en
aquest mateix carrer. Així doncs, no ha costat diners
a l’Ajuntament de Banyoles ni als veïns del carrer.

Desembre del 2010

Festes
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Dolors Guix, pregonera de la Festa. Foto: Pere Duran

Activitats variades per la Festa Major
de Banyoles 2010
El pregó a càrrec de Dolors Guix va obrir la Festa
Major de Sant Martirià en un Teatre Municipal de
Banyoles ple de gom a gom i amb un pregó parlant
principalment de Banyoles i l’educació. Per la Festa
Major es van programar exposicions, teatre amb
“Cançons de perduda” pel Taller Tr3s Qu4rts, la Fira
del Cop d’Ull infantil, el Campionat de petanca, cercavila de gegants i capgrossos, el correfoc txiqui, el
correfoc gran, concerts a les Barraques, sardanes, el

castell de focs artificials, entre d’altres activitats. Els
germans Joan i Raimon de Palau Juncà van pintar un
quadre que es va convertir en el cartell de la Festa
Major d’enguany.
Una Festa Major similar a la de cada any i amb un
programa que, tot i el descens del 10% del pressupost
com a conseqüència del Pla de sanejament, mantenia els continguts respecte les anteriors edicions.

La Diada Nacional a Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del
Pla de l’Estany van preparar dos actes institucionals
per commemorar la Diada Nacional de Catalunya.
El divendres 10 de setembre a l’Auditori de l’Ateneu
es va programar la conferència institucional del M.
Hble. Jordi Pujol i Soley, expresident de la Generalitat
de Catalunya. Pujol va demanar als catalans que cal
resistir la voluntat uniformitzadora de l’Estat espanyol
i va defensar l’ús del català. Unes 200 persones van
assistir a l’acte.

L'alcalde, Miquel Noguer, i els germans Joan i Raimon
de Palau Juncà amb el cartell de la Festa Major

El dissabte 11 de setembre a la plaça Major es va commemorar la Diada amb l’actuació de l’Esbart Dansaire
Fontcoberta i els parlaments de l’alcalde de Banyoles,
Miquel Noguer, i del president del Consell Comarcal
del Pla de l’Estany, Jordi Xargay.

Educació
La Guia de recursos educatius, enguany
en format digital

Desembre del 2010

La desena edició de la Guia de recursos educatius,
promoguda i editada per l’Ajuntament de Banyoles, és
en format digital atès que cal optimitzar els recursos
econòmics. Una Guia que es pot descarregar des del
web de l’Ajuntament.
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les. Els mentors, estudiants universitaris que porten
a terme aquest programa, es troben periòdicament
amb alumnes de primària i secundària i programen
diferents activitats per tal que coneguin els espais de
Banyoles, llocs d’oci i de diversió, àmbits de producció
cultural, entre d’altres. L’objectiu és accelerar el seu
procés d’integració social i cultural.

La Guia té com a objectiu oferir les oportunitats
educatives de la ciutat. Està dividida en diferents
parts: activitats per a grups, l’apartat d’informació
amb el calendari escolar i el Pla educatiu d’entorn,
entre d’altres. Les activitats noves d’aquest any són
el Teatre amb anglès, Lax’n’ Rock a les aules, Fem un
hort i coneguem els Mossos d’Esquadra.

Pel que fa als alumnes mentorats, cal ressaltar la diversitat de procedències: Colòmbia, Ucraïna, Equador,
Xina, Hondures, Marroc i Romania.

9 alumnes participen al Projecte Rossinyol

Els terrenys per a l’escola, d’uns 7.000 metres quadrats, són al costat de l’IES Pla de l’Estany i els terrenys per a l’institut, d’uns 5.000 metres quadrats,
són a l’avinguda de la Farga, a l’encreuament amb
el carrer Catalunya. Tot i que no està concretat ja
s’han iniciat les converses. Els futurs equipaments
haurien de solucionar el problema de la saturació de
les aules als centres ja existents a Banyoles. De fet,
la construcció dels centres és urgent perquè, segons
dades del padró, seran necessaris un grup més de P3
i 1er d’ESO el proper curs, i dues línies més de cares
al curs 2012-2013.

El primer dissabte de novembre, a la Sala d’actes de
l’Ajuntament, el regidor d’Educació de Banyoles, Jordi
Congost, va presentar la quarta edició del Projecte
Rossinyol. A l’acte de presentació s'hi van aparellar
els mentors amb els alumnes, un total de 9 mentors
i 9 alumnes mentorats dels CEIP i IES de Banyoles.
El Projecte Rossinyol és una de les actuacions que
es realitzarà al llarg d’aquest curs 2010-2011 i és fruit
d’un conveni de col.laboració entre el PEEBP i la UdG
amb la col.laboració dels centres escolars de Banyo-

Nova edició del projecte Rossinyol

L’Ajuntament ofereix dos terrenys a la
Generalitat per construir un institut i
una escola

5 anys de l’Escola Oficial d’Idiomes
de Banyoles
Al començament de novembre, el regidor d’Educació,
Jordi Congost, i la directora de l’Escola Oficial d’Idiomes
de Banyoles, Annie Gili, van fer una valoració molt
positiva dels 5 anys de funcionament de l’Escola Oficial
d’Idiomes de Banyoles. L’any 2005 es va concedir l’EOI
a Banyoles i cada any ha anat a més, amb més alumnes,
i s’ha consolidat tot i estar a prop de Girona. A l’Escola
Oficial d’Idiomes de Banyoles, situada a la Vila Olímpica,
s’ensenya anglès i francès. Concretament hi ha un total
de 300 alumnes d’anglès i 105 alumnes de francès. A
més, es sol·licitarà al Departament d’Educació oferir
quart i cinquè de francès.

Desembre del 2010

Projecte d’intervenció socioeducativa als
barris de Canaleta i Can Puig
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Aquest projecte es va iniciar l’estiu de l’any 2007 seguint la filosofia de l’aprenentatge i el servei amb la
realització d’activitats de tipus educatiu amb incidència
al barri comptant amb els joves i els infants.
El projecte treballa amb tres grups en funció de
l’edat: infants de 6 a 12 anys, joves de 13 a 16 anys
i joves a partir de 16 anys. Actualment es treballa

El regidor d’Educació, Jordi Congost, i la directora de l’Escola Oficial
d’Idiomes de Banyoles, Annie Gili, durant la roda de premsa

amb una quarantena d’infants de 6 a 12 anys i una
quarantena de joves de 13 a 16 anys. Amb els infants
s’organitzen activitats de lleure i de reforç a l’estudi,
i amb els joves es treballa a partir de projectes del
seu interès i també s’acompanya i es dóna suport
a l’estudi. Pel que fa als majors de 16 anys s’ha
creat un grup de treball per pensar actuacions.
El projecte es fa durant la tarda, a partir de les 5 al
local de l’Associació de veïns de Canaleta.

Comunicació
20è aniversari de Ràdio Banyoles
i nova temporada
A d’octubre Ràdio Banyoles va iniciar la nova temporada, la del seu 20è aniversari. Com a novetat, cal
destacar l’edició d’un nou programa titulat “20 anys”
que repassarà la història de l’emissora mitjançant
entrevistes i tertúlies als responsables polítics, professionals i diversos col·laboradors que han passat per
Ràdio Banyoles. A més, el mes de març, coincidint amb
el 20è aniversari, es publicarà un llibre commemoratiu.
La informació seguirà sent un dels eixos més importants de l’emissora amb cinc informatius diaris.

Així mateix, més d’una vuitantena de col·laboradors
emetran els seus espais que van des dels monogràfics
musicals a programes sobre ciència, cinema, la història local i un llarg etcètera. Es pot consultar tota la
programació al web de l’emissora radiobanyoles.cat.
Tanmateix, la temporada passada, va ser la de la
consolidació del web radiobanyoles.cat. Durant el curs
el portal va rebre més de 30.000 visites. Aquestes
dades són una prova més que l’emissora es manté
com a mitjà de comunicació de referència a la comarca
i com una de les emissores locals més actives de la
demarcació.

Comerç i Indústria
L’empresa sabatera Castañer de Banyoles
rep la medalla d’or al mèrit en Belles Arts

Comalat Home i Mayolas Perruquers,
premiats per la Cambra de Comerç

L’empresa sabatera banyolina Castañer ha rebut la
medalla d’or al mèrit en Belles Arts, atorgada pel
Ministeri de Cultura, en uns premis entregats a Jerez
de la Frontera (Cádiz). Castañer està en actiu des de
l’any 1927 i gaudeix d’una alta presència internacional,
concretament a 35 països diferents d’Europa, Àsia i
Amèrica. El Ministeri ha destacat la innovació de les
seves espardenyes i la seva vinculació amb marques
de primer nivell.

La botiga de roba Comalat Home i Mayolas Perruquers, de Banyoles, han estat guardonats
per la Cambra de Comerç de Girona com a establiments antics. Comalat Home es va fundar
fa 125 anys i en el seu inici venien pantalons
que ells mateixos fabricaven. Per altra banda,
Mayolas Perruquers té 75 anys d’història i ja
la regenta la tercera generació de perruquers.

Turisme
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Les oficines de turisme reben més de
14.700 peticions d’informació aquest estiu
De l’1 de juny al 31 d’agost del 2010 s’han registrat
a les oficines de turisme de Banyoles un total de
14.738 demandes d’informació. De les quals 13.729,
un 93,2%, s’han sol·licitat a l’Oficina de Turisme
de l’Estany i 1009, un 6,8%, a l’Oficina de Turisme
de Cal Moliner. Aquesta diferència tan important
entre les consultes realitzades a les dues oficines
és conseqüència, bàsicament, de que l’Oficina de
Turisme de Cal Moliner va tancar les seves portes
el dia 30 de juny.

Pel que fa referència a la procedència dels visitants
de les oficines de turisme, el públic majoritari segueix
essent el públic català, que prové principalment
de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. De
les consultes un 58,5% eren de catalans, un 15,7%
d’europeus, també un 15,7% de la resta de l’Estat,
un 7,7% de Banyoles i un 2,3% de la resta del món.
Aquestes dades reafirmen un any més que el turisme interior segueix essent la columna vertebral del
turisme a Banyoles. Les principals demandes tenen a
veure amb les activitats que s’organitzen al municipi
o per sol·licitar el plànol de la ciutat.

L’Ajuntament de Banyoles valora positivament les
dades ja que enguany tot i la baixada de consultes
respecte l’any 2009 la davallada no ha estat tan important com feia preveure la situació econòmica actual.

També s’ha constatat que el públic majoritari que
sol·licita informació a les oficines de turisme és un
públic familiar. Un 40% viatja en família, un 31,6%
en parella i un 5,5% amb família i amics.
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Esports
Més de 400 participants a la IV Marxa
popular Ciutat de Banyoles
La Marxa Popular de Banyoles és una prova esportiva
adreçada a totes les edats que enguany ha comptat
amb més de 400 participants. Això ha permès que,
després de tres edicions, la prova hagi aconseguit
una gran acceptació per part de la població.
La marxa va començar i acabar al pavelló de la Draga,
amb un recorregut d’uns 9 quilòmetres i mig. Primer,
un recorregut urbà, per després passar per l’entorn
de l’Estany i també per la zona boscosa propera a
Can Morgat.
El vençedor de la prova en categoria d’elit masculina
va ser per Lluis Zúñiga i en categoria femenina per
Joana Deulofeu. La Diputació de Girona, Estrella
Damm, Frit Ravich i Mundo Deportivo han estat els
col·laboradors de la prova.

48 hores seguides d’slot, un rècord sense
precedents
Els 4, 5, i 6 de desembre del 2010 es va celebrar la
prova d’slot al local del Club Scalèxtric Banyoles Slot,
situat al passeig de la Puda, a Banyoles. La prova la
va organitzar l’entitat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Banyoles per commemorar els 30 anys
d’slot a la ciutat.

L’inici de la competició va ser el dissabte 4 a les 7 de
la tarda i va acabar el dilluns a 2/4 de 8 de la tarda.
48 hores i mitja de competició per un traçat espectacular de 34 metres, 8 carrils i amb un centenar de
participants provinents de Terrassa, Manresa, Olot,
Girona i, evidentment, de Banyoles.
Les 48 hores està emmarcada en la Marató de TV3
que aquest any es dedica a les lesions medul·lars i
cerebrals adquirides, ja que mitjançant les aportacions
econòmiques de les voltes solidàries es va contribuir
a la causa d’enguany.

67a Travessia a l’Estany de Banyoles
Com cada any, el tercer diumenge de setembre va
tenir lloc la 67a edició de la travessia a l’Estany de
Banyoles amb un rècord de participació. Una travessia de 2.115 metres per als adults, 1.000 metres per
als joves i de 400 metres pels més petits que forma
part del calendari de proves de la Federació Catalana
de Natació.

Participació banyolina a la Titan Desert
La Titan Desert és una cursa de resistència en bicicleta. Es divideix en sis etapes amb un total de 600
quilòmetres pel desert del Marroc. La propera edició,
que se celebrarà del 9 al 14 de maig del 2011, serà la
sisena i hi participarà un equip format íntegrament

Desembre del 2010
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Albert Corominas homenatjat a l'Ajuntament

per banyolins. Ramon Surroca, Eduard Tarré, Enric
Serra, Enric Ferran, Pau Figueras i el piragüista Albert
Corominas s’estan preparant per la prova. A més
també hi participarà un altre banyolí, Jordi Arteman.

Èxit del Campionat del Món de
Piragüisme en Marató Banyoles 2010
Més de 800 palistes de 30 països d'arreu del món van
competir al mundial de Banyoles entre el 22 al 26 de
setembre. La prova va repercutir molt positivament a
la ciutat. Així doncs, Banyoles es va tornar a situar al
mapa mundial de l'esport, en aquest cas en piragüisme,
amb un important ressò internacional. A més, s'ha de
destacar la repercussió econòmica i turística de la
visita dels esportistes i dels acompanyants.
Però a nivell esportiu també es van produir molt bones
notícies. El palista banyolí Albert Corominas va aconseguir la segona posició en sènior K2 conjuntament
amb el seu company de Palència, Jorge Alonso. Els
palistes espanyols Bouzán i Fuiza van guanyar la
prova avantatjant en només un segon a Corominas i
Alonso després de 2 hores i 6 minuts de competició.

D'altra banda i pocs dies després d'obtenir la plata
en el mundial, Albert Corominas va ser el protagonista de l'acte de reconeixement del consistori
banyolí conjuntament amb la Diputació de Girona
i la Generalitat.

25a edició del Triatló de Banyoles, un dels
més antics de l’Estat espanyol
El Triatló de Banyoles, organitzat per l’Ajuntament de
Banyoles, es va disputar el 4 de setembre. La prova
arriba consolidada a la 25a edició i és el triatló més
antic de Catalunya i un dels més antics de l’Estat espanyol conjuntament amb el de Zarautz (Guipuzcoa) i
Guadalajara. Com sempre van començar nedant 1.500
metres, seguidament van recórrer 40 quilòmetres
en bicicleta i van acabar amb 10 quilòmetres a peu.
Xavier Torrades, del CN Reus Ploms, es va imposar
en la categoria masculina i la vencedora en categoria
femenina va ser Alba Xandri, del CT Sant Joan de les
Abadesses. Cal destacar l’augment de participants ja
que s’ha passat del gran registre de 500 del 2009 a
uns 900 d’aquesta edició.
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Albert Corominas, plata al Campionat del Món de Piragüisme en Marató 2010. Foto: Sergi Ferrés

I EN EL PROPER NÚMERO…
Més programació cultural, esportiva i de joventut, petites actuacions a la via pública
i obres, accions per fomentar l'ocupació…

Telèfons a mà
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 11 20
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
Casal de Barri de Sant Pere ………………………… 972 57 13 82
Centre Cívic Banyoles ……………………………… 972 58 07 41
Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany-Bny … 972 58 03 88
Consorci de l’Estany ………………………………… 972 57 64 95
Escola Oficial d’Idiomes …………………………… 972 58 49 29
Espai Jove Cal Drac ………………………………… 972 58 32 11
Jutjat de Pau ……………………………………… 972 57 02 05
La Balca – Centre Educatiu Municipal …………… 972 57 35 36
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles ……… 972 57 23 61
Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany … 972 57 44 67
Oficina Municipal de Turisme La Pesquera ……… 972 58 34 70
Oficina Pla de Barris i Habitatge …………………… 972 58 48 16
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 13 52
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
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany ………………… 972 58 40 70
Ateneu Obert de la Dona …………………………… 972 57 18 41
Bombers …………………………… 972 57 40 80/972 58 20 85
Casal de la Gent Gran ……………………………… 972 57 11 62
Càtedra d’Esports i Educació Física ……………… 972 57 64 93
/972 41 83 32
CEIP Baldiri Rexach ……………………………… 972 57 06 60
CEIP Pla de l’Ametller ……………………………… 972 57 15 28
CEIP Can Puig ……………………………………… 972 57 44 65
CEIP La Draga ……………………………………… 972 57 23 56
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
Correus ……………………………………………… 972 57 09 99
Creu Roja …………………………………………… 972 57 24 50
Escola Casa Nostra Educació infantil ……………… 972 57 12 97
Educació primària i secundària …………………… 972 57 09 66
Escola de Natura …………………………………… 972 58 13 16
IES Josep Brugulat ………………………………… 972 57 14 31
IES Pla de l’Estany ………………………………… 972 58 07 93
IES Pere Alsius ……………………………………… 972 57 09 91
La Incubadora ……………………………………… 972 58 32 58
Mossos d’Esquadra ………………………………… 972 18 16 50
Taxis ………………………………………………… 972 57 05 14
Teisa ………………………………………………… 972 57 00 53
Telestany …………………………………………… 972 57 65 08

Si voleu rebre el Banyoles Informació per correu electrònic apunteu-vos-hi a comunicacio@ajbanyoles.org

