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Benvolguts banyolins
i banyolines,
Aquest és l’últim butlletí d’aquest mandat,

En nom propi i de tots els regidors i regidores

ja que el 22 de maig del 2011, com sabeu, hi

vull agrair a la ciutadania la vostra confiança i

haurà les eleccions municipals per escollir els

la col·laboració que heu tingut durant aquest

17 regidors i regidores que del 2011 al 2015

mandat envers l’Ajuntament i envers la ciutat.

formaran el ple municipal.
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Amb la col·laboració de la
Diputació de Girona

I per últim, us demano la vostra participació a
En aquest butlletí vull expressar el meu

la contesa electoral del 22 de maig ja que s’ha

agraïment a tots els regidors i regidores

d’elegir el plenari municipal, d’on sortirà el

que formen l’Ajuntament de Banyoles, i que

proper govern municipal. El govern que, sense

foren escollits el 2007, per a la tasca que han

cap dubte, és el més proper a la ciutadania.

portat a terme pel bé de la nostra ciutat. Així
com, en nom propi i el seu, vull manifestar

Gràcies.

l’agraïment a totes aquelles entitats (culturals,
esportives, socials, lúdiques, educatives...)
que configuren el nostre teixit social i associatiu de Banyoles i que fan que la ciutat
sigui viva, rica i pròspera.

Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles

Subvencions
Títol

Import

Departament

Festival de la Veu (a)phònica 2010

8.303,66 €

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

amb exclusió social

45.500,00 €

Ministeri de Treball i Immigració

Projecte de mediació intercultural amb el col·lectiu xinès

5.000,00 €

Ministeri de Treball i Immigració

9.000,00 €

Ministeri de Treball i Immigració

10.000,00 €

Ministeri de Treball i Immigració

13.230,00 €

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

de Santa Maria dels Turers

21.240,00 €

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Borsa jove d'habitatge

6.000,00 €

Depart. d'Acció Social de la Generalitat de Catalunya

Projecte Escenaris Especials

2.000,00 €

Diputació de Girona

III Fira de Nadal

1.200,00 €

Diputació de Girona

Projecte de participació juvenil

2.000,00 €

Diputació de Girona

22.964,98 €

Servei d'Ocupació de Catalunya

per a col·lectius amb dificultats especials

72.983,75 €

Servei d'Ocupació de Catalunya

Treball als barris. Dispositiu d'inserció laboral per a dones

46.482,72 €

Servei d'Ocupació de Catalunya

Treball als barris. Curs d'electricitat i pneumàtica

9.005,00 €

Servei d'Ocupació de Catalunya

Treball als barris. Curs de manteniment bàsic industrial

8.145,00 €

Servei d'Ocupació de Catalunya

Treball als barris. Curs de carretó elevador

2.497,00 €

Servei d'Ocupació de Catalunya

Projecte d'intervenció socioeducativa en barris

Projecte per la inclusió de l'educació no formal
de joves acabats d'arribar
Projecte d'atenció integral preventiva per a famílies
acabades d'arribar
Escolarització d'infants de 0-3 anys en situació
socioeconòmica desfavorida
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Restauració parcial de l'absis de l'església
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Treball als barris. Personal de suport en l'àmbit
de l'intermediació i orientació professional
Treball als barris. Dispositiu d'inserció laboral

Treball als barris. Accions emergents que combinin
formació i contractació

520.063,68 € Servei d'Ocupació de Catalunya

Treball als barris. Agent de convivència		 10.921,31 €

Servei d'Ocupació de Catalunya

Treball als barris. Microbrigada d'urbanisme

31.317,62 €

Servei d'Ocupació de Catalunya

Treball als barris. Director del programa

27.045,55 €

Servei d'Ocupació de Catalunya

Treball als barris. Butlletí de barris

5.520,16 €

Servei d'Ocupació de Catalunya

Reforma centre d'infants (última fase)

250.000,00 € Fundació "la Caixa" i Departament d'Acció Social

Centre Obert de Banyoles

31.000,00 €

Depart. d'Acció Social de la Generalitat de Catalunya

Programa Educació Familiar

11.200,00 €

Depart. d'Acció Social de la Generalitat de Catalunya

Campionat del Món de Marató en Piragüiisme i Lliga Inter-IES

8.000,00 €

Diputació de Girona

Projecte Salut Jove

3.780,00 €

Diputació de Girona

Programa de control de plagues d'insectes i rosegadors

8.415,00 €

Diputació de Girona

Arranjament del segon tram del camí de Mas Usall

1.100,00 € 		

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Educació
Obren el pati de l’institut Josep Brugulat
fora de l’horari de classes
Des del 19 de febrer del 2011 s’obre el pati de l’institut
Josep Brugulat els dissabtes i diumenges de 3 a 8 de
la tarda. L’objectiu és oferir un espai de joc per als

més joves del barri de Canaleta i de tota la ciutat on
poden jugar tranquil·lament amb els amics. Al pati
hi ha una dinamitzadora responsable de l’espai que
vetllarà pel bon manteniment i organitzarà activitats
de lleure per a tots els usuaris.

Alcaldia
L’equip de govern de Banyoles decideix no
resoldre en aquest mandat les al·legacions
del canvi de model de gestió de subministrament d’aigua
L’equip de govern ha decidit que el canvi de model
de gestió sobre l’aigua potable de Banyoles el decideixi el proper govern fruit de les eleccions del 22
de maig del 2011.
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Restauren els murals de Domènec Fita
situats a l’entrada de la Clínica Salus
Infirmorum
L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el gerent de
la Clínica Salus Infirmorum, Ángel Guevara, van presentar el dia 11 de febrer la restauració dels murals
del conegut artista Domènec Fita situats a l’entrada
de la Clínica Salus Infirmorum, a Banyoles. L’obra és
de l’any 1964, quan es va fer la Clínica, i es divideix

en dos murals, un dedicat a temes religiosos i un
altre dedicat a temes mèdics. L’acurada restauració
ha anat a càrrec d’Estucs Ventura. A més, s’ha pintat
l’entrada de la Clínica i s’ha restaurat un monòlit situat
al jardí de l’entrada. El cost de l’actuació l’ha assumit
la Clínica amb l’ajuda d’alguns col·laboradors.

Un record per a Martirià Font i Coll
El músic, director i compositor Martirià Font i Coll
va morir el 3 de febrer del 2011 a l’edat de 88 anys.
Font va estar vinculat gairebé 30 anys a la cobla Els
Montgrins i va escriure més de 70 sardanes. A l’octubre del 2009 l’Ajuntament de Banyoles li va lliurar la
medalla d’or de la ciutat en un acte molt emocionant
a la sala d’actes del consistori.
Les teves sardanes ens mantindran el teu record viu.
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Un dels murals de l'entrada de la Clínica Salus Infirmorum amb representants de la Clínica i l'alcalde de Banyoles

Urbanisme
S’aprova el projecte per a la ubicació d’una
parada d’autobús a la plaça de l’Hort de
les Monges

Març del 2011

A la plaça de l’Hort de les Monges s’hi ha previst la
construcció d’una parada d’autobús situada al centre
de la ciutat i que substituiria la que es troba a pocs
metres, a la cantonada de l’avinguda Països Catalans
amb el passeig de la Indústria.
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Solucionar els problemes de la parada d’autobús al
centre de Banyoles era una reclamació històrica a la
ciutat. Després de la modificació de planejament de
l’espai de la plaça Doctor Rovira i de la plaça de l’Hort
de les Monges, la zona quedarà a un sol nivell i desapareixerà el vial que separa les dues places. A la plaça
de l’Hort de les Monges s’hi col·locarà una marquesina i
servirà de parada d’autobús. De fet, la plaça continuarà
igual, amb els dos quioscos i el parc infantil, i només
s’hi farà un calaix per a la parada. El pressupost és de
115.000 euros, les previsions són que comenci l’obra al
començament d’abril i el termini d’execució és d’un mes.
El regidor d’Urbanisme, Jordi Bosch Lleó, ha manifestat
la seva satisfacció pel projecte i ha explicat que “Banyoles
té necessitat de solucionar i agilitar la parada d’autobús
del centre de la ciutat i per aquest motiu s’ha impulsat
aquest projecte. Serà una millora tant pels usuaris de
l’autobús com per la circulació per Banyoles”.

Transformació d’usos de l’entorn de la
fàbrica Juncà
Juncà Gelatines i l’Ajuntament de Banyoles han firmat
un conveni per modificar la qualificació urbanística
de l’àmbit comprès entre el carrer Girona, la ronda
Monestir, el carrer Barcelona i el carrer Blanquers.
El ple de desembre del 2010 va aprovar el text en
el qual els 80.278 metres quadrats dels terrenys
d’aquest àmbit passen d’industrials a residencials
seguint les directrius del Pla director urbanístic del
Pla de l’Estany.

L’Ajuntament de Banyoles començarà les
obres del carrer Canat
El projecte estava previst inicialment per a l’any 2012,
però l’Ajuntament de Banyoles, conjuntament amb la
Generalitat, ha avançat la seva execució per la urgent
necessitat d’aquesta obra. Els treballs consistiran
en una reforma completa del carrer Canat, des de la
plaça de les Rodes fins al carrer Llibertat. El projecte
deixarà el vial a un sol nivell seguint el model que ja
s’havia aplicat en el tram del carrer al costat de l’escola Baldiri Reixac ja que facilita l’entrada de vehicles
als garatges i també el pas de vianants. El projecte
costa uns 450.000 euros i ha rebut una subvenció
de 252.000 euros del pla únic d’obres i serveis de la
Generalitat de Catalunya.

El regidor d'Urbanisme, Jordi Bosch Lleó, a la plaça de l’Hort de les Monges

Continuen les obres de la zona de vianants
del Barri Vell

El nou pàrquing de Canaleta ple de gom a gom
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Un nou aparcament millora el dia a dia del
barri de Canaleta
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El barri de Canaleta s’ha beneficiat de diferents
millores durant els últims dies. La més destacada és
que l’Ajuntament de Banyoles ha impulsat i posat en
funcionament un nou aparcament per a 40 cotxes al
barri. Concretament l’aparcament se situa al costat de
l’entrada de l’IES Josep Brugulat i està destinat per
als professors de l’institut. Així doncs, l’aparcament
està pensat per descongestionar el barri de Canaleta,
una zona de la ciutat amb dèficit d’aparcament. De
fet, tant els veïns com els professors de l’IES Josep
Brugulat ho demanaven insistentment des de feia
15 anys.

Les obres acabades de la recuperació d'un tram del rec Major

Els treballs de la zona de vianants del Barri Vell es
concentren al carrer Porta del Forn, on se seguirà la
mateixa línia que a la resta del Barri Vell, restringint
el pas de vehicles, amb preferència pels vianants, i
amb un carrer amb un sol nivell sense voreres i amb
un paviment de travertí. Seguidament les obres continuaran a l’altra banda de la flamant plaça del Teatre,
al carrer Església, i posteriorment al carrer Nou, tot
i que d’aquest carrer s’està pendent d’aconseguir el
finançament suficient.

Acaben les obres de la recuperació de
l’espai del rec Major en el tram del carrer
Muralla fins el carrer Torras i Bages
És una zona delimitada per pisos a cada costat i que
s’ha condicionat com a espai per a vianants amb el rec
al descobert tot combinant el formigó i el travertí. En
aquest tram hi havia el molí de Can Pujol i el projecte
recupera el traçat per on passava el rec Major quan
hi havia el molí, amb el lloc de pas principal i el de
desguàs. A més, s’ha recuperat el salt d’aigua d’uns 3
metres, s’ha construït una plataforma per acostar-se
al salt d’agua i una passera per mirar el rec Major i
el salt. A més, aquesta obra millora la comunicació a
peu per la ciutat. El cost de l’obra és d’uns 285.000
euros i s’ha finançat gràcies el Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.

Març del 2011
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L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el regidor d'Urbanisme, Jordi Bosch Lleó, al carrer Mata

L’Ajuntament de Banyoles acaba les obres
del carrer Mata
S’han acabat les obres de l’entrada sud de Banyoles,
on s’ha arranjat el tram del carrer Mata que va de
la rotonda de l’Europa de les Nacions fins al Poste
de Mata, al límit amb Porqueres. El projecte ha consistit en desplaçar l’eix del vial per allunyar-lo de les
cases del carril en direcció a Girona, la construcció
d’una zona verda entre els dos carrils de circulació,
i la renovació del ferm i de la xarxa de clavegueram.
S’ha inclòs un vial d’entrada i la vorera al lateral dret
en direcció a Girona, un fet que ha endarrerit l’obra.
Sobre el nou carrer Mata l’alcalde de Banyoles, Miquel
Noguer, va manifestar que “ens permet tenir una
entrada digna de Banyoles venint de Porqueres. Una
obra reivindicada i que millora la imatge de la ciutat”.
El primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Jordi
Bosch Lleó, va expressar la seva satisfacció per l’obra
i ha explicat que “s’ha acabat una obra complexa en
tots els sentits, tant d’execució com de projecte”.

esportiva de la Farga. El pavelló està situat al costat
de l’escola Pla de l’Ametller. És un pavelló polivalent,
amb un disseny exterior innovador i espectacular,
equipat amb lavabos i dos magatzems, i amb les
mides de 40 per 20 per jugar a handbol, bàsquet i
futbol sala. El pavelló ha costat uns 528.000 euros,
dels quals 200.000 euros aportats per la Diputació
de Girona i 328.000 per l’Ajuntament de Banyoles.
El pavelló té una doble funcionalitat, de 9 del matí
a les 5 de la tarda per l’escola, principalment com a
gimnàs de l’escola, però de 5 de la tarda a les 9 del
vespre per a activitats extraescolars de la pròpia
escola o per a clubs de la ciutat. També el podran
usar els veïns del barri, entitats culturals i en general
tots els banyolins i banyolines. És a dir, tindrà un ús
polivalent i no només esportiu.

Aquest tram del carrer Mata ha costat finalment
1,1 milions d’euros i s’emmarca en el traspàs de la
titularitat per part de la Generalitat de Catalunya a
l’Ajuntament de Banyoles d’aquest vial que va passar a
carrer. La Generalitat va aportar 900.000 euros en el
conveni de traspàs per a l’arranjament del carrer Mata.

El pavelló del CEIP Pla de l’Ametller, el
quart pavelló de la ciutat
El flamant pavelló del CEIP Pla de l’Ametller, situat al
sud de la ciutat, entre els carrers Rosa Pujol i pintor
Solives, és el quart pavelló de la ciutat que se suma al
de la Draga, al de Can Puig i al Centre de tecnificació

El nou pavelló del CEIP Pla de l'Ametller

Habitatge
L’Obra Social “la Caixa” col·loca la primera
pedra d’una promoció de 62 habitatges de
lloguer assequible

Com a la resta de promocions del programa d’Habitatge Assequible, la promoció de l’Obra Social “la Caixa”
a Banyoles es construirà segons uns criteris i unes
tecnologies respectuoses amb el medi ambient i amb
la intenció de facilitar l’accessibilitat de les persones
amb mobilitat reduïda. Els contractes d’arrendament
seran per un període inicial de 5 anys, renovables
en el cas de seguir complint amb els requisits de la
normativa de protecció oficial.

Març del 2011

L’Obra Social “la Caixa” inicia la construcció dels 62
pisos de lloguer assequible, que promou a Banyoles en
el marc del seu programa d’Habitatge assequible. La
nova promoció està situada entre el carrer Llibertat,
la ronda Fortià i el carrer Sant Martirià i es destinarà
a famílies. Els pisos tindran una superfície d’entre 60 i
80 metres quadrats útils, dues o tres habitacions, així
com plaça d’aparcament vinculada. El preu de lloguer
serà inferior al del mercat d’habitatges de protecció
oficial (HPO), no superant els 400 euros mensuals
(IBI i despeses comunitàries a part).

Els 62 habitatges s’adjudicaran mitjançant sorteig
davant d’un notari. Les sol·licituds s’obriran aquest
maig del 2011 i el lliurament de les claus està previst
pel juliol del 2012.
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La primera pedra de la promoció d'habitatges de lloguer assequible

Comerç
Torna un any més el concorregut Firestoc
El cap de setmana del 29 i 30 de gener del 2011 es va
celebrar la 14a edició del Firestoc, a Banyoles. Com
cada any en el període de rebaixes d’hivern, el pavelló
de la Draga es va omplir de tot tipus de productes al
millor preu oferts per comerciants de Banyoles i de les
comarques veïnes. Firestoc està organitzat conjuntament entre l’Ajuntament de Banyoles i l’Associació de
comerciants de Banyoles i Pla de l’Estany (ACB), amb la
col·laboració de la Diputació de Girona i de “la Caixa”.

Enguany el Firestoc va créixer en expositors respecte
l’any passat. Els articles principals eren els de la moda
de vestir però també es podien trobar complements
d’artesania, regals o bijuteria. A més, els visitants van
disposar d’entrada i aparcament gratuïts, servei de
bar, espai de lleure infantil, i a l’exterior del pavelló,
atraccions infantils per complementar la visita.

Promoció econòmica
Esperxa’t a Banyoles

Març del 2011

L’Esperxa’t a Banyoles és una campanya que es va
iniciar amb èxit l’any passat i engloba l’oferta de lleure
nocturn de la ciutat aplicant descomptes d’entre el 20%
i el 100% sobre els preus de tarifa. Cada establiment
proposa un producte a un preu tancat, per tal que els
interessats puguin confeccionar el seu propi forfet. Els
establiments adherits a la promoció estan classificats
per grups depenent de la tipologia de producte i l’horari
d’obertura. La campanya estarà en funcionament des
d’aquest gener fins al 15 de juny de 2011.
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Els usuaris, quan vagin a sopar, obtindran un forfet
que els permetrà obtenir preus especials i descomptes
durant tota la nit. Només mostrant aquest forfet, els
locals aplicaran la tarifa Esperxa’t. L’única obligatorietat
per gaudir dels preus especials és fer el menú Esperxa’t per sopar en un dels restaurants de la promoció.
Les consumicions dels bars, l’entrada al pub musical
o discoteca i l’allotjament són opcionals.

III Fira de Nadal i Mostra d’oficis artesans
Es va programar els dies 11 i 12 de desembre, a la plaça
Major. La Fira de Nadal va comptar amb unes 50 parades
de diferents articles com ara alimentació (pa, pastissos,
formatges, embotits, vi, castanyes, dolços...), decoració

Un artesà durant la III Fira de Nadal i Mostra d’oficis artesans
de Banyoles

nadalenca (plantes, pessebres, decoració de Nadal...) i
objectes de regal (joieria, bisuteria, bosses i complements,
jocs, cosmètica...). Pel que fa a la Mostra d’artesans, hi
van participar una desena artesans provinents de les
comarques gironines, barcelonines i lleidatanes. S’hi
podien trobar demostracions d’oficis tradicionals com
ara un marroquiner, un sabater, un llauner, un forjador,
un ceramista, un teixidor, una tenyidora de teixits, un
cisteller, un escultor, un paperer, entre d’altres.

Medi ambient
S’inicia el procés per adjudicar, per aquest
2011, l’ús de falcons per foragitar els gavians de Banyoles
Aquest 19 de gener del 2011 l’Ajuntament de Banyoles
va rebre la comunicació oficial que l’Agència Catalana
de Residus havia signat el conveni a quatre bandes
per fer fora els gavians de l’Estany de Banyoles i de
la ciutat. Es tracta d’un acord, vigent durant el 2011,
entre l’Ajuntament de Banyoles, l’Agència Catalana de
Residus i els consells comarcals del Pla de l’Estany i la
Garrotxa, que consistirà en l’ús de falcons als abocadors de Beuda (Garrotxa) i Puigpalter (Pla de l’Estany).
L’Agència Catalana de Residus pagarà la meitat dels
40.500 euros del projecte i la resta l’afrontaran a parts
iguals entre els consells comarcals del Pla de l’Estany
i la Garrotxa, i l’Ajuntament de Banyoles. Una vegada
firmat, l’Ajuntament de Banyoles està preparant el
procés d’adjudicació d’aquesta actuació i es preveu
que s’apliqui en les èpoques de més abundància de
gavians, especialment a l’estiu.
L’Ajuntament de Banyoles pretén acabar amb les
molèsties que provoquen els gavians des de fa temps
a Banyoles i a tota la comarca. A més, aquestes aus

sovintegen l’Estany de Banyoles, on van a beure,
defecar i dormir. Els falcons i les àligues, depredadors
naturals dels gavians, sobrevolaran l’abocador per
torns i de forma controlada. De fet, durant l’últim
trimestre de l’any 2009 l’Ajuntament de Banyoles
va iniciar una prova pilot a l’abocador de Puigpalter
aplicant aquest sistema amb èxit.

Presenten la campanya de comunicació del
Projecte Estany
El Consorci de l’Estany està aplicant el nou programa
LIFE+ Natura a l’Estany de Banyoles: el Projecte
Estany. Aquest projecte neix amb la intenció de
recuperar espècies que actualment es troben en
perill de desaparèixer a l’Espai d’Interès Natural de
l’Estany de Banyoles. El Projecte Estany s’executa
entre els anys 2010–2013 i té un pressupost total de
1.020.352 euros.
A la campanya de comunicació es preveu l’emissió
d’un bloc de 12 reportatges a Canal Català Girona Pla
i 52 programes a Ràdio Banyoles. També es prepararà
una exposició sobre la problemàtica de la introducció
d’espècies i es potenciarà el manteniment del web

www.estanyespainatural.net. Per altra banda, s’organitzaran xerrades i seminaris i s’ha editat material
divulgatiu com ara cartells, quadríptics i Roll-up.

per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, i l’Estat ha
concedit una pròrroga fins el mes de juny del 2011.

Els primers horts urbans públics
Condicionen la bassa de la Draga, al costat
de l’Estany

Març del 2011

Al final de gener el Consorci de l’Estany va enllestir
les obres de condicionament i millora de la bassa de
la Draga que ha consistit en el dragatge de sediments.
Aquesta actuació forma part del Projecte Estany i
s’ha realitzat amb l’objectiu d’utilitzar l’espai per al
manteniment de nàiades i peixos autòctons al llarg del
projecte Life+ Natura subvencionat per la Unió Europea.
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Així doncs, com a espai tancat es pot controlar i és
ideal per a desenvolupar experiències d’aclimatació
i cria natural. La bassa presentava un aspecte molt
naturalitzat. Amb els anys havia acumulat una gran
quantitat de vegetació aquàtica, caràcies, amb un
gruix de gairebé un metre, i també de balques, que han
anat colonitzant tota la bassa. Aquesta bassa també
és un element paisatgístic i és el punt de captació
d’aigua del sistema de reg del parc.

L’Ajuntament de Banyoles aprova el nou
projecte per a la reconstrucció del mur de
la Caseta de fusta
El projecte per reforçar el mur de la Caseta de fusta,
a l’Estany de Banyoles, va patir un incident en el que
una màquina giratòria va caure a l’Estany i el mur es
va enderrocar. El nou projecte inclou la reconstrucció
del mur però s’hi han afegit altres detalls tècnics. Així
doncs, la reforma condicionarà l’accés a l’aigua de
persones amb mobilitat reduïda i s’ampliarà el pont
d’entrada a la caseta de fusta. L’obra, amb un cost
de 266.000 euros, està finançada pel Fons Estatal

Interior del nou laboratori de cria de nàiades

A sota de la Font de Can Puig, a tocar del passeig
Lluís Puig de la Bellacasa, es condicionaran els primers horts urbans públics de Banyoles. En aquests
terrenys de l'Ajuntament de Banyoles pròximament
s'hi condicionaran una desena de parcel·les per a
particulars que obtindran una llicència d'ús mitjançant un sorteig públic. Aquests horts urbans
s'hauran d'usar per a conrear productes per a
l'autoconsum familiar.

Inauguren el laboratori de cria de nàiades
Aquestes instal·lacions permetran desenvolupar un
programa de cria en captivitat de les nàiades, musclos de riu, unes espècies en perill de desaparició a
l’Estany de Banyoles. L’equipament és una instal·lació
temporal que ha de romandre activa durant el projecte, que s’allargarà fins el 2013. Aquesta actuació
té el suport de dues subvencions: el Projecte Estany,
amb un pressupost de 110.800 euros, i el Projecte per
la preservació i restauració dels hàbitats i espècies
d’interès especial a l’Estany, amb un pressupost de
31.381,54 euros.
L’objectiu es posar en marxa el laboratori, és a dir,
crear les instal·lacions per al manteniment de peixos hostes i d’exemplars adults de nàiade allargada
(Unio elongatulus) durant la seva fase fèrtil, i assajar
les tècniques i mètodes de cria en captivitat per a
l’obtenció de juvenils, per finalment alliberar-los a
l’Estany. El laboratori s’ha construït a la finca de
Casa Nostra, en una parcel·la cedida per la Institució
Magdalena Aulina.

Grups municipals

Banyoles ha avançat molt durant
aquest mandat

Març del 2011

Convergència i Unió (CiU) valorem molt positivament
la gestió de l’equip de govern durant aquest mandat.
Creiem que el treball de l’alcalde i els regidors de CiU
al govern de la ciutat, i amb el pacte amb la Plataforma
Progressista-PSC, està implementant un model de
ciutat clar basat en la combinació d’obres necessàries
i importants per Banyoles, de la cura sistemàtica de
les petites actuacions a la via pública i de vetllar per
l’ocupació i per les persones que més ho necessiten.
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Durant aquest mandat Banyoles ha avançat molt
amb actuacions com ara els pavellons de la Farga i del
Pla de l’Ametller, l’Espai Jove, l’Auditori de l’Ateneu,
la Factoria d’Arts Escèniques, la remodelació de Can
Quim del Rec, les noves zones de vianants al Barri Vell
i la millora i reasfaltatge de molts carrers, les millores
del cementiri municipal, la lluita per foragitar els
gavians, les proves esportives de primera línia mundial,
el nou camp de futbol vell, l’esforç de promoció
econòmica com ara amb la creació de la Fira Aloja
i la Fira de Nadal, els premis Banyolí de l’Any o el
reforçament de les ajudes socials de primera necessitat.
Un llarg i destacable llistat d’actuacions combinat amb
un clar tarannà dialogant del govern municipal.

Aigües Remogudes
Quin exemple més clar de mal govern a pocs mesos de
les eleccions municipals. Deixant de banda la idoneïtat
o no del canvi de model en la gestió de l'aigua potable a
la ciutat de Banyoles, l'actitud de l'equip de govern de la
ciutat és delirant i erràtica.
En primer lloc, l'intent d'aprovació a corre cuita i sense
informar d'un tema cabdal de la ciutat. En segon lloc el
canvi constant d'argumentació sobre la operació: que si
ara és per una necessitat econòmica de l'empresa, que
si ara ho és per l'ajuntament, que si té a veure amb les
inversions, que si té a veure amb el preu de l'aigua,... un
cúmul d'incapacitat d'explicar clarament l'operació.
Finalment i com a gran colofó de mala gestió s'atura
el procés. Un cop aprovat inicialment, s'anuncia que
no es resoldran al·legacions fins passades les eleccions.
Segons l’alcalde, la operació plantejada continua
sent immaculada però no s'atreveixen a resoldre les
al·legacions abans de les eleccions. De què tenen por? De
perdre les eleccions segons com es resolguin?
Tothom té clar que si aquest equip de govern repeteix
el següent mandat el primer que faran serà aprovar aquest
polèmic i imprecís model de gestió de l'aigua. Així queda
en mans dels votants poder impedir que l'aigua, el bé
comunal més important de la ciutat, quedi condicionat a
perpetuïtat.

Projectem
Si bé des del mes d’octubre, La Factoria d’Arts
Escèniques acull l’Aula de Teatre i algunes de les
companyies banyolines que preparen producció, estem
a punt de fer un altre pas endavant amb l’obertura de
l’equipament a la ciutat.
S’ha treballat per bastir un projecte innovador, per
planificar el futur i garantir-ne una estructura.
Amb el Projecte Artístic i de Gestió aprovat, la direcció
artística contractada i un Pla de Treball que contempla
la posada en marxa, tenim pràcticament establerts els
fonaments d’aquest nou equipament.
Un espai que ha de créixer amb empremta banyolina,
com han crescut altres apostes culturals i que tenim, en
aquests moments, molt consolidades.
Il·lusió, formació, imaginació, educació, són paraules
que van estretament lligades a la cultura i formaran part
d’aquest projecte.
Us animem a descobrir-lo.

I el POUM de Banyoles què?
Quatre anys perduts
Fa quatre anys tots els partits que van presentar llistes a
la ciutat vam coincidir en una cosa: Banyoles necessitava
un nou Pla Urbanístic i s’havia de fer en aquesta
legislatura. Mancava una sortida a la zona industrial,
incompatible amb el benestar dels veïns; calia definir el
futur de les hortes; estava pendent el Pla de Recs; era
precis trobar un lloc per a l’Estació d’autobusos; no hi
havia un lloc adequat per a la Biblioteca. S’han hagut
d’improvisar emplaçaments per a Centres Escolars;
segueix mancant un lloc per al Centre Cívic; no s’ha fet
res en la racionalització de la circulació; s’ha reformat
l’entrada Est de Banyoles sense preveure un traçat per a
un tramvia, que al mateix temps es reclama. Encara pitjor:
ni tan sols s’ha fet un procés de participació per saber
què vol la ciutadania en tots aquests temes. El Govern
Municipal ha perdut quatre anys i no ha estat capaç
d’avançar en cap àmbit de la planificació urbana del futur.
Ara toca canviar la manera de fer ciutat.
http://www.iniciativa.cat/plaestany

Acció social
Nous desfibril·ladors a Banyoles

Març del 2011

Banyoles va ser la primera ciutat cardioprotegida
de Catalunya ja que a l’any 2006 es van instal·lar
7 desfibril·ladors a la ciutat. Enguany Dipsalut ha
concedit la cessió de 7 desfibril·ladors fixes i de 3
desfibril·ladors mòbils a Banyoles. L’Ajuntament de
Banyoles està estudiant la ubicació dels desfibril·
ladors a la ciutat seguint els criteris de prioritat en
els equipaments de risc, els que acullen activitats
esportives o espais amb ús de persones majors de
50 anys, en les infrastructures de transport, i en
els criteris poblacionals com ara el volum elevat de
concentració de persones.
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Es consolida el projecte de mediació
comunitària
Durant aquest 2010 es va aplicar un projecte pilot de
mediació comunitària a Banyoles, que es va tancar
amb èxit. És un projecte amb l’objectiu de facilitar
la comunicació i millorar el diàleg entre la comunitat educativa i els immigrants, buscar estratègies
alternatives en la resolució de conflictes, potenciar
el treball amb les famílies a nivell comunitari i donar
suport als centres de primària per a desenvolupar
estratègies de millora de la convivència a l’àmbit
educatiu. Per aquest 2011 el projecte continuarà i
queda consolidat.

Via Pública
Acaben el parc de Can Cisó de Guèmol i
els tres primers parcs de salut
S’han acabat les obres del nou parc de Can Cisó de
Guèmol, situat entre l’edifici de Can Cisó i el passeig
mossèn Lluís Constans, un espai d’uns 1.500 metres
quadrats. El terreny és de sauló compactat i les
peces del parc infantil instal·lades es van treure fa

El nou parc de Can Cisó de Guèmol

uns mesos del carrer Pare Claret. Concretament, són
una molla, un gronxador i un parell d’estructures. Així
doncs, no s’ha comprat cap joc nou. Per acabar de
millorar l’espai s’ha instal·lat una tanca per separar
el parc de Can Cisó i s’ha millorat la il·luminació al
parc. Per altra banda, també hi ha un dels 3 nous
parcs de salut.

que les petites millores a la via pública s’estan aplicant
a tots els barris de ciutat”.

L’Ajuntament millora l’enllumenat públic
a cinc zones de la ciutat

Març del 2011

El nou parc de salut del parc Manel Saderra
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Aquests tres parcs de salut, impulsats per Dipsalut i l’Ajuntament, orientats per a persones grans
s’han distribuït per la ciutat: al parc Manel Saderra,
al parc de Can Cisó i al parc de la Draga. Fer exercici amb els peus o fer passar una anella sense
tocar un circuit corbat són alguns dels exercicis
que els banyolins i banyolines podran practicar.

Millores a la plaça Rocacorba
La plaça Rocacorba se situa al cor del barri de Canaleta. L’Ajuntament de Banyoles ha remodelat i emporlanat aquesta plaça refent el paviment i repintant una
nova senyalització horitzontal de la pròpia plaça però
també dels carrers i places adjacents. L’actuació ha
costat 12.000 euros. Tal i com ha explicat el regidor
de Mobilitat i Via pública, Lluís Costabella, aquesta
actuació “és una millora més a Banyoles i demostra

El carrer Remei amb el nou reasfaltatge

Una de les problemàtiques que va detectar el govern
municipal és que hi havia carrers de Banyoles on
l’enllumenat públic era clarament insuficient i en
alguns casos inexistent. Amb l’objectiu de garantir
una bona il·luminació a Banyoles, però al mateix
temps de ser molt curosos amb la contaminació
lumínica, s’han instal·lat nous fanals a cinc zones
fosques detectades per l’Ajuntament. Concretament
la millora aplicada ha afectat al carrer Servites, a
l’avinguda Països Catalans, el carrer Navata, la plaça del Carme i el passatge de la Puda. El cost de la
instal·lació dels nous fanals, per part del consistori,
és d’uns 6.000 euros.

L’Ajuntament reasfalta diferents carrers
Aquest 2011 l’Ajuntament de Banyoles reemprèn un
nou Pla de reasfaltage emmarcat en l’objectiu de
garantir un correcte manteniment dels carrers de
la ciutat. Aquesta fase ha inclòs els reasfaltatges de
trams dels carrer Puig d’en Colomer, Josep Ponsatí,
Remei, Camí dels Prats, Muralla i Pere Alsius a l’altura
de l’Ajuntament, del límit amb Porqueres i a l’altura
del carrer Pare Claret. Aquestes actuacions han costat
uns 57.000 euros.
Des del 2008 s’han reasfaltat molts dels carrers de
la ciutat entre els quals els dos eixos principals de
Banyoles, el carrer Llibertat, l’avinguda Països Catalans
i el passeig mossèn Lluís Constans.

L’Ajuntament de Banyoles reforça la
il·luminació de deu passos de vianants

Març del 2011

L’empresa SECE ha analitzat mitjançant un estudi les
necessitats d’il·luminació pública dels passos de vianants de Banyoles, per encàrrec de l’Ajuntament de Banyoles, amb l’objectiu de fer més visibles els passos de
vianants i garantir una millor seguretat als banyolins i
banyolines. A les conclusions s’hi detalla que els carrers
on cal més reforçament d’il·luminació són: el carrer
Llibertat, l’avinguda Països Catalans, l’avinguda de la
Farga, la ronda Monestir, el passeig mossèn Lluís Constans i a l’entorn dels CEIP, IES i de les escoles bressol.
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A la primera fase d’aquest Pla s’han reforçat deu punts
amb passos de vianants. Concretament, el carrer
Llibertat a l’altura del carrer Sant Mer, l’avinguda
Països Catalans a l’altura de la plaça Perpinyà, el
carrer Sardana a l’altura de la residència La Solana,
a l’escola Casa Nostra i el passeig mossèn Lluís Constans a l’altura del passeig Indústria, amb dos punts
de llum, del carrer del Remei, del carrer Can Cisó, del
carrer Pare Claret, amb dos punts de llum, de la plaça
Xesco Boix i del carrer Mossèn Baldiri Reixac. El cost
d’aquesta actuació és d’uns 17.500 euros.
La il·luminació instal·lada és especialment dissenyada
i pensada per aquesta funció, i consta de llum potent i
de color blanc amb un complement de dos llums LED
intermitents taronges, que serveixen per avisar els
conductors dels vehicles de cada sentit de circulació.
Normalment la llum de la via pública és groguenca,
de sodi i menys potent. A més, el flux lluminós es
concentra sobre el pas de vianants.

Capturen mitjançant xarxes 1.203 coloms
Periòdicament l’Ajuntament de Banyoles captura
coloms a la ciutat amb l’objectiu de controlar-ne la
població i evitar una plaga que seria insalubre pels

El regidor de Via pública i Mobilitat, Lluís Costabella,
en un dels nous fanals per a passos de vianants

banyolins i banyolines. Durant 5 dies del 2010 s’ha
aplicat la campanya de control de la presència dels
coloms a Banyoles gràcies a l’empresa especialitzada
Colomba Control S.L. que ha treballat a la capital del
Pla de l’Estany per capturar-los. Concretament, durant
aquest 2010 s’han capturat un total de 1.203 coloms
mitjançant xarxes instal·lades a la plaça de les Rodes,
la plaça de les Monges, la plaça del Monestir, i la zona
de la Farga. La captura s’ha fet mitjançant xarxes.
Així doncs, una vegada més s’han reduït la quantitat
de coloms evitant-ne una forta concentració a la ciutat
i totes les molèsties que provoquen als ciutadans,
per exemple amb els excrements. Aquesta acció
s’emmarca dins del control de plagues que el 2008
ja va permetre capturar uns 600 coloms i el 2009
un total de 534.

Joventut
El Pla-B continua amb la programació
d’activitats juvenils
El Pla-B és la programació bimensual d’activitats
dirigides als i les joves, impulsat per l’Ajuntament
de Banyoles amb la participació de diferents entitats
juvenils de la ciutat i de la comarca del Pla de l’Estany.
Emmarcat en la programació del Pla-B d’aquest gener
i febrer s’han preparat jocs de rol, una xerrada sobre
les relacions a l’entorn escolar, entre d’altres activitats.
Per tal de fer difusió de la programació d’activitats
juvenils l’àrea de Joventut disposa d’un perfil al
Facebook on els joves s’hi poden agregar i conèixer
en tot moment quines seran les pròximes propostes,
veure les fotografies de les activitats i proposar-ne
de noves. A més, si esteu interessats en impulsar

alguna activitat dins de la programació d’activitats
juvenils Pla-B, podeu enviar un correu electrònic a
joventut@ajbanyoles.org.

L’Aula d’estudi es posa en funcionament
a l’espai jove Cal Drac
Des de fa dos anys que la Biblioteca de Banyoles
ofereix el servei d’Aula d’estudi per ampliar l’oferta
d’horaris i garantir un espai d’estudi pels estudiants majors de 16 anys. Del 10 de gener fins el 13
de febrer el sistema va canviar, ja que la Biblioteca feia els horaris habituals d’obertura i l’espai
jove Cal Drac va ser el nou espai d’Aula d’estudi.
Cal Drac va obrir de dilluns a divendres de 10 a 2
del matí i de 4 de la tarda a 10 de la nit, i els dissabtes i diumenges de 5 de la tarda a 10 de la nit.

Seguretat ciutadana
L’Ajuntament vol conscienciar i aconseguir
una bona circulació de les bicicletes
L’Ordenança municipal de circulació fa referència a
les bicicletes i a com han de circular per Banyoles.
Així doncs, no poden circular per les voreres, andanes
i passeigs, llevat que hi hagi un carril especialment
reservat a aquesta finalitat. Tanmateix, a les zones
de vianants, com al Barri Vell, les bicicletes hi poden
circular sempre que ho facin a la velocitat dels vianants. Els ciclistes són conductors de vehicles i han
de respectar les normes de circulació com un cotxe o
una moto, i per tant, per exemple, no poden circular
en contra direcció.

Limiten l’entrada de camions a la plaça Major

camions de més de 6 tones a la plaça Major. La mesura no afectarà als camions de menys de 6 tones
i si pesen més d’aquesta quantitat hauran de pagar
una fiança. L’objectiu és estalviar en la renovació del
paviment de travertí de la plaça Major, que quedava
malmès pel pas dels camions.

L’Ajuntament de Banyoles incorpora a les
ordenances les estufes exteriors dels locals
Estarà permesa una estufa per cada quatre taules i
s’exigirà el control i la neteja periòdica dels espais.
Amb la nova normativa de prohibir fumar als bars, han
augmentat les sol·licituds de terrasses. Els aparells
podran ser de gas o elèctrics i s’hauran de col·locar
allunyats de la línia de les façanes.

Març del 2011

L’Ajuntament de Banyoles ha limitat l’entrada de
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Cultura
La programació del Teatre Municipal de
Banyoles inclou 8 espectacles professionals
i 4 de estrenes banyolines
La programació estable del Teatre Municipal de Banyoles es presentarà semestralment a partir d’ara.
Un canvi que també s’aplicarà a la programació de
l’Ateneu. En total s’han programat 20 espectacles,

Una programació estable del Teatre Municipal variada i de qualitat

8 de professionals, 4 produccions de companyies
banyolines, amb el suport de l’Ajuntament, les activitats mensuals de la Xarxa, dansa i les activitats
complementàries.
I un dels papers més destacats de la programació
és per a les companyies banyolines. Hi ha ni més ni

menys que quatre estrenes al Teatre Municipal durant
aquest semestre. El Cor de Teatre amb la direcció
de Xicu Masó presentaran el “Concert tempestiu” el
8, 9 i 10 d’abril. A més, apareix una nova companyia
banyolina anomenada El Vol del Pollastre, que s’estrenarà amb “Júlia?” el 22, 23 i 24 d’abril. I, finalment,
la companyia Kafkiana es va posar a les mans del
director Ferran Joanmiquel per crear “Apareguda”
el 4, 5, i 6 de febrer.

Mikel Erentxun, Lax’n’Busto i Romarios vs.
Tamudos, propostes destacades de l’Ateneu

Març del 2011

La nova temporada de l’Ateneu – Centre Municipal
d’Estudis Musicals de Banyoles compta amb una
programació coherent i arriscada que incideix en gran
mesura en la formació. De gener a juny hi tindran lloc
més d’un centenar de propostes: 37 a l’Auditori, 22 al
Bar, cinc cursos formatius, la Setmana de l’Ateneu i
les activitats de l’Escola Municipal de Música i el Taller
de Música de Banyoles.
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En l’apartat de músiques modernes, cal destacar les
actuacions de Mikel Erentxun, Lax’n’Busto, Sanjosex
i l’espectacle Romarios vs. Tamudos, en el qual els
Romarios (culers) i els Tamudos (pericos) s’enfrontaran en un derbi en què narraran, a través del jazz
i el groove, el partit Barça - Espanyol del 7 o el 8 de
maig projectat en directe. Cal recordar que es poden
adquirir les entrades per a tots els espectacles a l’Oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Banyoles
(al passeig de la Indústria, 25), a més a les oficines
de Caixa Catalunya o al servei de Tel. Entrada (www.
telentrada.com).
El vessant formatiu de l’Ateneu adquireix una especial rellevància durant aquest semestre, ja que s’hi
suma una nova edició de la Setmana de l’Ateneu.
Enguany, la relació entre la música i les emocions
va ser el motiu de la Setmana de l’Ateneu, del 21 al
26 de febrer.

El Trio Mozart de Deloitte, primer conjunt
resident de l’Auditori de l’Ateneu
L’encarregat de protagonitzar aquesta primera experiència, promoguda per Joventuts Musicals de
Banyoles, serà el prometedor Trio Mozart de Deloitte,
considerat un dels grups de cambra amb més projecció i integrat per Elena Rey, violí, Mikolaj Konopelski,
violoncel, i Noelia Fernández, piano.

El Trio Mozart de Deloitte creixerà a Banyoles

En el marc de la seva residència a l’Auditori de l’Ateneu
oferiran tres recitals durant el 2011 així com diverses
master classes i altres activitats pedagògiques dirigides
als alumnes de l’Escola Municipal de Música de Banyoles. El primer recital va tenir lloc el 6 de febrer amb
un programa monogràfic Xostakòvitx. El diumenge
5 de juny serà el torn dels autors romàntics amb la
interpretació de trios de Beethoven i Chopin. Finalment el diumenge 6 d’octubre un recital schubertià
clourà la residència del trio.

El Museu Darder acull l’exposició Catalunya
Terra Pagesa
El Museu Darder-Espai d’Interpretació de l’Estany va
acollir el cap de setmana del 15 i 16 de gener l’exposició
fotogràfica itinerant titulada Catalunya Terra Pagesa,
un recorregut fotogràfic pel nostre espai agrari. L’exposició, organitzada per la Unió de Pagesos de Catalunya,
estava basada en fotografies que proporcionaven una
repassada per l’espai agrari rural i periurbà de Catalunya. Les fotografies, obra d’una desena de fotògrafs,
es distribuïen en sis blocs: la diversitat productiva, la
pagesia, els territoris ramaders, el ritme de les estacions, la collita i els reptes i amenaces. La mostra s’emmarcava en el 35è aniversari de la Unió de Pagesos.

Barris
El Pla de Barris de la Farga continua a
l'any 2011 amb la plaça de la Pau
i el carrer Barcelona
L’Ajuntament de Banyoles ha publicat el desè número del butlletí informatiu del barri de la Farga per

informar de la situació actual del Pla de Barris de la
Farga. Segons les dades del butlletí, dels 7.403.980,68
euros de despesa inicial aprovada s’ha justificat, fins
a 30 de setembre de 2010, un total de 2.600.744,67
euros, un 35,13%.

Març del 2011

El regidor de Barris, Miquel Vilanova, entregant els diplomes dels tastets d’oficis del dispositiu de joves 2010
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S’ha aprovat una pròrroga pel Pla de Barris fins l’any
2013 ja que encara queden molts projectes urbanístics, la rehabilitació de façanes o la construcció
de la nova seu de la Policia Local, que és la inversió
més important amb 1,7 milions d’euros. A més, cal
destacar els treballs de reforma de la plaça de la Pau,
amb un pressupost de més de 300.000 euros. També
aquest any 2011 s’executarà la reforma del carrer Barcelona i, més endavant, es reformarà el carrer Paper.
Segons ha manifestat el regidor de Barris, Miquel
Vilanova, “s’ha aplicat i està engegada la part
social del Pla, que és la més important i la menys
costosa”.

Invertiran més de 800.000 euros al projecte Treball als barris 2010-2011
L’Ajuntament de Banyoles ha rebut per quart any la
subvenció pel projecte Treball als barris del Departament de Treball i el Servei d’Ocupació de Catalunya.

Enguany l’aportació total és de 756.946,77 euros,
que l’Ajuntament de Banyoles complementarà amb
56.000 euros.
L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar
l’ocupabilitat de les persones del barri de la Farga i
promoure la seva integració laboral mitjançant un
conjunt integral d’accions que intervinguin en la millora
del barri en l’àmbit laboral, urbanístic i formatiu.
Totes les actuacions incloses en el Treball als barris
són accions complementaries el Pla de barris que
s’està executant al barri de la Farga. Les actuacions
subvencionades són, entre d’altres, un dispositiu
sociolaboral per a joves amb dificultats d’inserció, un
curs d’electricitat i pneumàtica, un curs de manteniment
bàsic industrial, accions emergents que combinin la
formació i contractació, una campanya de comunicació,
un dispositiu d’inserció laboral adreçat a dones amb
dificultats d’accés al món laboral, un curs de conducció
de carretó elevador i una microbrigada d’urbanisme.

Mobilitat
El bus urbà de Banyoles i el interurbà
del Pla de l’Estany augmenten el nombre
d’usuaris
L’ús de transport públic per carretera a Banyoles i
al Pla de l’Estany ha augmentat durant l’any 2010,
segons les dades de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de l’àrea de Girona. Han augmentat
més lleugerament els usuaris de la línia de bus urbà
de Banyoles, que passa també per Fontcoberta,
Porqueres i Camós. Concretament, han passat de
32.400 viatgers el 2009 a 32.700 el 2010. Per altra
banda, la pujada més important s’ha produït a la línia

de bus interurbà del Pla de l’Estany que uneix Palol
de Revardit amb Banyoles, passant per Porqueres i
Cornellà del Terri. Gràcies a la nova parada al COIET,
a Can Puig, ha doblat el nombre d’usuaris, passant de
6.200 el 2009 a 13.000 el 2010. Les línies del Pla de
l’Estany estan gestionades per l’ATM i any rere any
estan augmentant els usuaris.
L’Ajuntament de Banyoles no preveu la creació de noves parades, però s’ha demanat a l’ATM la instal·lació
de cinc marquesines a les parades més freqüentades
de Banyoles.

Festes
Banyoliwood, un Carnestoltes de cine a
Banyoles

Març del 2011

Les activitats del Carnestoltes, organitzades per
l’Ajuntament de Banyoles, van començar a les 11 del
matí del 26 de febrer amb tallers de maquillatge o de
màscares i disfresses a la plaça Major. Seguidament
el periodista de Ràdio Flaixbac, Albert Planadevall,
va fer el pregó del rei Carnestoltes.
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A 2/4 de 5 va començar la cercavila infantil, sempre
molt concorreguda a Banyoles, que va transcórrer
de la plaça Catalunya a la plaça Major. A les 6 es va
acabar la rua infantil i es va celebrar el final amb una
xocolatada, un espectacle d’animació infantil i disco
mòbil infantil. A partir de les 8 es va preparar un sopar
popular amb ambientació a la plaça de les Rodes i
després, al mateix lloc, un espectacle de cabaret i,
finalment, balls de country. A partir de les 10 a la plaça
de les Rodes es van concentrar les carrosses de la
rua de la nit, que van acabar al recinte de Barraques
gaudint d’un concert.
“Banyoliwood, un Carnaval de Cine”, aquesta és
la campanya pel 2011 de Disfressem Banyoles.
Banyoles es va convertir en un gran plató de cine,
teatralitzat per la companyia El Vol del Pollastre,

en el qual es van gravar vàries pel·lícules el dia
de Carnestoltes.

La programació de Nadal i Reis inclou
la festa de cap d’any i la tradicional
cavalcada
L’arribada del patge Peu va ser la primera activitat que l’Ajuntament de Banyoles va programar
per aquest Nadal i Reis del 2010-2011. Per aquest
cap d’any el consistori banyolí va repetir la programació d’activitats després de l’èxit dels dos
últims anys. Concretament, es va repetir la festa
de cap d’any al pavelló de la Draga amb l’actuació
del grup BUHOS: Fundación no hay manera tour i
l’entrada gratuïta. Anteriorment es van celebrar
les Campanades de foc a càrrec de les Gàrgoles
de Foc davant de l’Ajuntament.
El dia 5 de gener el campament de Ses Majestats els
Reis d’Orient es va situar a l’espai de la Muralla. A les 6
de la tarda va començar la cavalcada dels Reis, durant
la qual es van repartir uns 1.300 quilos de caramels.
L’Ajuntament va editar una carta als Reis i un fanalet
per als nens i nenes. A més, els Reis d’orient de Banyoles van crear un perfil al Facebook per tal de enfortir
la comunicació amb tots els banyolins i banyolines.

El regidor de Festes, Jordi Bosch Batlle, i el realitzador audiovisual, Pau Carulla, a l'espectecular presentació del Carnestoltes

Comunicació
Canal Banyoles s’hi poden trobar reportatges sobre
els Reis d’Orient a Banyoles, la Fira de Sant Martirà,
la segona edició dels premis Banyolí de l’Any o el
retorn de l’arqueta de Sant Martirià.
Per accedir al Canal Banyoles s’ha d’entrar a
l’adreça www.youtube.com/canalbanyoles o clicar
al bàner del lloc web de l’Ajuntament de Banyoles,
www.banyoles.cat.

Març del 2011

L’Ajuntament continua difonent
les activitats de les entitats
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El Canal Banyoles compleix el primer
aniversari
El gener del 2010 l’àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Banyoles va decidir fer un pas més en la
informació a la ciutadania amb la creació del Canal
Banyoles. Al Canal Banyoles regularment s’hi pengen
vídeos sobre l’actualitat de la ciutat, sempre en format
reportatge i referent a fires, festes, actes culturals,
socials o esportius i actes protocol·laris. Durant
aquest primer any de vida s’han comptabilitzat més
de 17.500 visualitzacions dels vídeos del canal. Al

Amb el número de juny del 2010 l’Agenda en paper
editada l’Ajuntament de Banyoles s’acomiadava dels
seus lectors. Durant els seus 31 números l’Agenda va
rebre una molt bona acollida per part dels banyolins i
banyolines però va quedar afectada dins del paquet
de mesures per reduir la despesa, incloses en el Pla
de sanejament econòmic. Tanmateix, l’Ajuntament
continua difonent les activitats de les entitats i les
pròpies del consistori mitjançant el lloc web banyoles.
cat, els espais de l’Agenda que s’emeten abans dels
informatius de Canal Català Girona Pla i a les revistes
d’àmbit comarcal: l’Ham, els Colors i el Mirador. Així
doncs, s’han unit esforços amb aquestes revistes, que
fan una incansable i destacada tasca d’informació i
difusió d’informació de Banyoles.

Esports
European Cup de triatló, una nova prova
esportiva internacional a Banyoles

La Càtedra d'Esport i Educació Física de
la UdG trasllada la seva seu

Com de ben segur ja és conegut l’Ajuntament de
Banyoles fomenta les proves esportives de caràcter internacional a la ciutat. Després del rem i del
piragüisme en marató, aquest 2011 el protagonisme
serà pel triatló. Concretament, una de les 5 proves
Premium de l’European Cup se celebrarà aquest 31
de juliol del 2011 a Banyoles. De fet, la capital del Pla
de l’Estany destaca a nivell nacional i estatal amb
el triatló ja que la prova banyolina és la més antiga
de tot l'estat.

La nova seu de la Càtedra d’Esport i Educació Física
de la Universitat de Girona (UdG) està ubicada al
flamant Centre de tecnificació i formació esportiva
de la Farga, a Banyoles. La seu està dividida en un
despatx i la sala de formació, a més, del possible
ús de la pista del pavelló. Tot plegat per facilitar la
formació esportiva a Banyoles.

Des del consistori sempre s’ha defensat la importància
esportiva, turística i econòmica d’aquestes proves i els
beneficis que en rep la ciutat. Respecte al finançament,
ja hi ha garantits 100.000 euros dels pressupostos
generals del l’Estat. I des de l’Ajuntament de Banyoles
ja s’ha marcat un nou repte per més endavant: una
World Cup de triatló.

En aquesta instal·lació la Càtedra podrà combinar
la pràctica i la teoria. Per al regidor d’Esports, Jordi
Congost, “és una bona notícia que la Càtedra s’ubiqui
en una instal·lació esportiva i farà que pugui treballar
amb molta qualitat”. En la mateixa línia, el director de
la Càtedra d’Esport i Educació Física, Víctor López,
ha manifestat que “l’esforç per tenir aquest Centre
de tecnificació ens permet estar en contacte directe
amb els agents amb què treballem. A més la Càtedra
pot aportar un plus acadèmic i de recerca”.

Lliçó inaugural de la seu de la Càtedra a
càrrec del director de Solidaritat Olímpica,
Pere Miró
El dimecres 15 de desembre, a dos quarts de vuit de la
tarda, a la pista del Centre de tecnificació i formació
esportiva de la Farga, per celebrar la inauguració de
la nova seu de la Càtedra d’Esport i Educació Física
de la Universitat de Girona (UdG), es va organitzar
una lliçó inaugural oberta al públic a càrrec de Pere
Miró, director de Solidaritat Olímpica i director de
Relacions amb els comitès olímpics nacionals del
Comitè Olímpic Internacional.

1.700 atletes participen a la Final nacional
de cros, a Banyoles

Paral·lelament a les curses, l’organització va preparar activitats complementàries pels acompanyants
i atletes com ara visites guiades al Poblat Neolític
o un recorregut pel Barri Vell amb el Tren Pinxo de
Banyoles.
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Unes 5.000 persones, nens i nenes de totes les
comarques de Catalunya acompanyats per les

seves famílies i entrenadors, van acostar-se a
Banyoles per participar o seguir la Final nacional
de cros. És l’acte amb més història i tradició del
programa de Jocs esportius escolars de Catalunya,
un programa de la Secretaria General de l’Esport
de la Generalitat de Catalunya. L’esdeveniment,
organitzat pel Consell Esportiu del Pla de l’Estany
i la Unió de Consells Esportius de Catalunya, va
comptar amb la col·laboració d’uns 60 voluntaris.
El parc de la Draga va ser una magnífic espai pel
desenvolupament d’aquesta prova.
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El regidor d’Esports, Jordi Congost, i el director de la Càtedra, Víctor López, a la nova sala de formació
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Multitudinària Final nacional de cros, a Banyoles

Telèfons a mà
AJUNTAMENT DE BANYOLES

ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS

Oficina d’atenció ciutadana ………………………… 972 57 00 50

AFA Pla de l’Estany (escola d’adults) ……………… 972 57 10 80

oac@ajbanyoles.org

Aigües de Banyoles ………………………………… 972 57 01 01

www.banyoles.cat

Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany ………………… 972 58 40 70

Àrea de Cultura ……………………………………… 972 58 18 48

Ateneu Obert de la Dona …………………………… 972 57 18 41

Àrea d’Hisenda ……………………………………… 972 57 50 07

Bombers …………………………… 972 57 40 80/972 58 20 85

Àrea de Promoció Econòmica ……………………… 972 58 11 20

Casal de la Gent Gran ……………………………… 972 57 11 62

Àrea d’Urbanisme …………………………………… 972 57 52 11

Càtedra d’Esports i Educació Física ……………… 972 57 64 93
/972 41 83 32
CEIP Baldiri Reixac ………………………………… 972 57 06 60

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

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

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles ……… 972 57 23 61

Educació primària i secundària …………………… 972 57 09 66

Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany … 972 57 44 67

Escola de Natura …………………………………… 972 58 13 16

Oficina Municipal de Turisme La Pesquera ……… 972 58 34 70

IES Josep Brugulat ………………………………… 972 57 14 31

Oficina Pla de Barris i Habitatge …………………… 972 58 48 16

IES Pla de l’Estany ………………………………… 972 58 07 93

Policia Local ………………………………………… 972 57 57 57

IES Pere Alsius ……………………………………… 972 57 09 91

Pavelló de la Draga ………………………………… 972 58 20 00

La Incubadora ……………………………………… 972 58 32 58

Pavelló de Can Puig ………………………………… 972 57 01 00

Mossos d’Esquadra ………………………………… 972 18 16 50

Ràdio Banyoles …………………… 972 58 03 08/972 58 04 33

Taxis ………………………………………………… 972 57 05 14

Servei d’Ocupació Municipal (SOM) ……………… 972 58 13 52

Teisa ………………………………………………… 972 57 00 53

Teatre Municipal …………………… 972 57 25 07/972 58 18 48

Telestany …………………………………………… 972 57 65 08

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

