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Agost del 2016

Benvolguts banyolins i banyolines,
Estem acabant un estiu molt intens per Banyoles. Hem viscut moltes propostes destacades
com ara les Festes d’agost, l’(a)phònica, el campus folk Ethno Catalonia, festes de barri, la
Fira de la Ramona, competicions esportives... I tenim la sort de que quan teníem calor podíem
anar-nos a banyar a l’Estany.
Una de les propostes que us recomano és anar a veure el retaule de Santa Maria o de Nostra
Senyora de l'Escala, l’església del Monestir de Sant Esteve i el claustre, en el marc de l’exposició d’en Carles Fontserè titulada L’aventura artística.
Però, alhora, a l’estiu l’Ajuntament ha continuat les obres de manteniment: asfaltar carrers,
arranjar voreres o millores d’il·luminació. Hem continuat treballant com sempre en tots els
àmbits de la ciutat per fomentar el turisme, la participació, el lleure...
Tot plegat exemples d’una ciutat activa, amb qualitat de vida i, en definitiva, teixint una ciutat
que afermi encara més el sentiment de pertinença dels banyolins i banyolines.
Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles
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SUBVENCIONS
Títol

Import

Lluita i control integrat de plagues urbanes		

14.115 ¤

Festival de la veu (a)phònica 2016		

24.700 ¤

Diputació de Girona

Polítiques socials en habitatge		

3.880 ¤

Diputació de Girona

83.028 €

Diputació de Girona

Fons de cooperació econòmica i cultural 2016: neteja viària

123.545 ¤

Diputació de Girona

Fons de cooperació econòmica i cultural 2016: despeses culturals

36.454 ¤

Diputació de Girona

de paratriatló elit sub 23 i grups d'edat		

25.000 ¤

Diputació de Girona

Jutjat de pau		

5.000 ¤

Generalitat de Catalunya

Projectes culturals del Museu Arqueològic Comarcal

19.849 ¤

Diputació de Girona

Projectes culturals del Museu Darder		

20.954 ¤

Diputació de Girona

8a edició dels Premis Banyolí de l'Any		

8.000 ¤

Diputació de Girona

Fons de cooperació econòmica i cultural 2016: asfaltatge de carrers

Institució

DIPSALUT

Campionat d'Espanya de triatló per clubs i Campionat d'Espanya

Fons de cooperació local de Catalunya, any 2016

226.808 ¤

Generalitat de Catalunya

Activitats fisicoesportives		

9.851 ¤

Diputació de Girona

Pla per a la mobilització d'habitatges buits		

7.000 ¤

Diputació de Girona

33.216 ¤

Generalitat de Catalunya

Activitats complementàries a la Programació professional estable
d’equipaments escènics i musicals		
Actuacions en camins rurals per a prevenció d’incendis

1.011 ¤

Diputació de Girona

ALCALDIA
Els serveis funeraris de Banyoles
incorporen la novetat de quatre
paquets tancats, el social, el
bàsic, el complet inhumació
i el complet incineració
Cal destacar en relació a la prestació dels serveis funeraris,
que és un servei privat d'interès general liberalitzat. En
aquest marc, hi ha hagut la negociació de l’Ajuntament
de Banyoles amb l'empresa Mémora d'unes noves tarifes
per a l’any 2016, amb diferents paquets. Concretament,
es tracta de 4 paquets: el social, el bàsic, el complet
inhumació i el complet incineració.

La mitjana del cost dels serveis funeraris el 2015 a
Banyoles és de 4.450 euros, amb IVA inclòs, sumant
una mitjana de 1.300 euros de despeses complementàries com ara esqueles a la premsa escrita. Ara amb
els nous paquets hi ha una opció de 1.920,64 euros
IVA inclòs (social), de 2.564,37 euros IVA inclòs
(bàsic), de 3.926,69 euros IVA inclòs (el complet
inhumació), i de 4.352,77 euros IVA inclòs (complet
incineració). Al mateix temps es podran continuar
seleccionant serveis personalitzats com fins ara amb
altres serveis complementaris. Així doncs, hi haurà
l’opció del paquet tancat o de seleccionar, com fins
ara, els serveis que es considerin oportuns.
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Amb la col·laboració de la Diputació de Girona

8a edició dels premis Banyolí de l'Any

Enguany celebrem la 8a edició dels premis Banyolí de l’Any.
Uns premis que tenen com a objectiu guardonar empreses,
persones i entitats de la nostra ciutat que s’hagin distingit
per la seva tasca al llarg de l’any.
Els premis s’atorgaran en un acte el 23 de setembre del
2016, com en cada edició, a la Millor Iniciativa Empresarial,
la Millor Iniciativa Social, a la Trajectòria Personal i al Banyolí
de l’Any. Aquest darrer premi serà fruit d'una candidatura
popular i, entre els 3 més proposats que es consideraran

finalistes, els jurats dels anteriors premis n’escolliran el
guanyador o guanyadora.
Per aquest motiu, et demanem que omplis la butlleta que
hi ha a continuació i la dipositis a les urnes que hi haurà
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (passeig
de la Indústria, 25) o a l’Oficina de Turisme de l’Estany
(pesquera número 10). També trobareu butlletes en els
llocs de votació. Les dates per emetre el vot són del 5 al 15
de setembre de 2016.

Si us és més còmode, també podeu votar al web municipal www.banyoles.cat
Votacions del 5 al 15 de setembre

En aquesta edició l'acte de lliurament dels premis Banyolí de l'Any
serà el divendres 23 de setembre.

Candidat/ta al Premi Banyolí de l'Any

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

Banyoles, setembre de 2016
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Medalla d’or per a la trajectòria
personal d’Irene Rigau
El ple de l’Ajuntament de Banyoles va concedir la medalla
d’or de la ciutat a l’Irene Rigau per la seva trajectòria personal. Rigau va nèixer a Banyoles l’any 1951, és política i
docent, i serà la dissetena persona que rep la medalla d’or
de Banyoles. La iniciativa d’atorgar aquesta medalla d’or
és d’un grup de ciutadans i algunes entitats de la ciutat.

Una vintena d’alcaldes de Polònia
visiten Banyoles per conèixer
el model de desenvolupament
turístic de la ciutat
En una iniciativa organitzada per la patronal FOEG per
difondre el model turístic del territori i generar sinergies.
Els alcaldes polonesos van centrar aquest visita bàsicament a conèixer experiències de zones de l´interior de les
comarques gironines per traslladar-les als seus municipis,
que són de la zona de la Gran Polònia, al centre-oest del
país, i tenen entre 10.000 i 40.000 habitants.

L’Ajuntament de Banyoles
aprova una moció al ple a
favor de la reforma horària
Es va aprovar adherir-se a la Iniciativa per la Reforma
Horària, reconeguda pel Govern de la Generalitat de
Catalunya com a plataforma interlocutora en aquesta
qüestió. També, es va acordar donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma
horària formulada en un moment concret en el temps
així com també promoure actes i accions divulgadores
de la iniciativa.

L’Ajuntament de Banyoles fa una
recepció al Banyoles Rugbi Club,
campió de Primera Catalana
El Banyoles Rugby Club, també conegut com els Monstres, han acabat la lliga amb 53 punts, un més que els
Senglars de Torroella. Per aquest motiu l’Ajuntament de
Banyoles va rebre els jugadors, entrenadors i la directiva
de l’equip en un acte amb la presència de l’alcalde de
Banyoles, Miquel Noguer, i els regidors Jordi Congost i
Pau Comas. En només 6 anys d’història del club té dos
ascensos i dos títols, i ara ja pensen en tenir equips de
rugbi de base.

Un grup de joves visiten
Banyoles en el marc d’un Campus
Cultural d’estiu del Rotary
La delegació d’alcaldes polonesos formen part del Centre de Formació i Estudis d´Administració Local de Wielkopolsk

Dotze joves d’entre 18 i 21 anys de tot el món van visitar
durant 3 dies Banyoles i el seu entorn en el marc d’un
Campus Cultural d’estiu del Rotary que s’organitzen

El Banyoles Rugby Club va rebre la copa de les mans del president de la Federació Catalana de Rugbi, Ignasi Planas
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per tot el món. Fins ara el Rotary Club Banyoles beca el
jove guanyador del Premi de la Joventut per assistir en
algun d’aquests campus però enguany Banyoles n’era
una de les seus. Aquests joves eren d’Eslovàquia, Índia,
Rússia, Hungria...

Foto de grup amb els joves del Campus Cultural d’estiu del Rotary, membres
del Rotary Club Banyoles, l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i la regidora
Clàudia Massó

Reparen i assenten una part
del mur de pedra perimetral de
l’església del Remei de Guèmol
L’Ajuntament de Banyoles i la Parròquia de Sant Pere
han finançat les obres. Aquest mur que envolta l’església
necessitava una millora sobretot a la part posterior de
l’entrada principal. L’obra ha costat uns 10.200 euros i
s’ha finançat a parts iguals entre l’Ajuntament de Banyoles
i la Parròquia de Sant Pere. A més, el Bisbat de Girona
ha pagat els serveis tècnics de l’obra.

L'exposició sobre Carles Fontserè es pot veure al Monestir
de Sant Esteve fins el 9 d’octubre de 2016

El retaule de Santa Maria o de
Nostra Senyora de l'Escala es
pot tornar a veure al Monestir
Les dues peces gòtiques que poden considerar-se realment emblemàtiques de la ciutat són aquest retaule i
l'Arqueta de Sant Martirià. És obra de Joan Antigó, de
l'escola de Girona, d’entre 1437 i 1439. Consta de 5 cossos
verticals, amb el central buit per a posar-hi una Mare de
Déu i els altres cossos estan ocupats per escenes de la
seva vida. El sotabanc, que sosté el retaule, està format
per set plafons. Es pot veure en el marc de l'exposició
d'en Carles Fontserè titulada L'aventura artística.

El retaule no es podia veure a Banyoles des del 2012, ja que es va tapar per protegir-lo de les obres de reforma del teulat de l’església del Monestir
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SEGURETAT CIUTADANA
La nova comissaria de la Policia
Local de Banyoles crearà un pol
de seguretat i compartirà serveis
amb els Mossos d’Esquadra
Finalment, seran dues comissaries unides, una per la
Policia Local i l’altra dels Mossos d’Esquadra, amb una
entrada conjunta i en forma d’una sola comissaria. Al
costat de l’actual comissaria dels Mossos, a l’avinguda
de la Farga, es construirà la nova comissaria de la Policia
Local, amb un projecte que ha anat a càrrec de l’arquitecte
Xavi Cornejo. Tot i ser dues comissaries compartiran
menjador, sala de preparació de les tasques, vestidors i
l’oficina d’atenció al ciutadà, al nou edifici de la Policia
Local. Per altra banda, els dos cossos policials usaran
els calabossos dels Mossos d’Esquadra.
La nova comissaria de la Policia Local tindrà dos pisos,
la part de dalt d’atenció al ciutadà, i a la part de baix administrativa i de serveis propis de la Policia. Són uns 479
metres quadrats de superfície construïda i 350 metres
quadrats de superfície útil, dividit en dues plantes dels
mateixos metres. El pressupost per la nova comissaria
és d’uns 680.000 euros. L’actual era l’últim equipament
de lloguer de l’Ajuntament i l’estalvi en lloguer serà d’uns
30.000 euros anuals.

L’Ajuntament atorga dues medalles
d’argent a dos Mossos d’Esquadra
Durant la Junta local de seguretat de Banyoles d’aquest
2016, el consistori va lliurar distincions a dos Mossos

La recreació de com serà la nova seu de la Policia Local de Banyoles
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Foto del moment del lliurament de les medalles d’argent per part de l’alcalde
de Banyoles, Miquel Noguer. D’esquerra a dreta: l’alcalde Miquel Noguer,
els Mossos Miquel Pulido i Miquel Àngel Cherino, Lluís Costabella, regidor
de Policia de Banyoles, i Albert Ballesta, director del serveis territorials del
Departament d'Interior a Girona.

d’Esquadra que donen servei a Banyoles i el Pla de l’Estany reconeixent el seu interès i la seva professionalitat.
Els distingits amb una medalla d’argent cada un són el
Cap de la oficina d’atenció al ciutadà de la Comissaria
de Districte del Pla de l’Estany, el caporal Miquel Pulido
Álvarez, i el cap de la Unitat d’Investigació de l’Àrea
Bàsica del Gironès- Pla de l’Estany, el sotsinspector
Miquel Àngel Cherino Sánchez.
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MEDI AMBIENT
La zona de bany pública i
gratuïta de la Caseta de Fusta
estrena millores com una
escales de pedra per entrar
amb més comoditat a l’aigua
La temporada de bany per aquest 2016 a la zona de la
Caseta de Fusta, situada a l’Estany de Banyoles, acabarà
el 18 de setembre. Durant aquest període hi ha el servei
de vigilància, salvament i socorrisme. L’Ajuntament de Banyoles hi ha executat una actuació de millora per deixar-la

a punt per aquesta temporada de bany amb un pressupost
d’uns 17.000 euros. S’ha talat el vern, l’arbre que destacava
al centre del paratge, que estava molt assecat i en males
condicions. El vern s’ha substituït per 11 arbres més, freixes i
verns. Aquests s’ha disposat de tal manera que una vegada
hagin crescut faran més ombra i alhora permetran prendre
el sol. La millora de la vegetació s’ha completat amb la
replantació de la gespa, un procés de manteniment del rec
automàtic i s’ha readequat el petit espai de platgeta amb la
construcció d’unes escales de pedra que permeten accedir
amb total comoditat a l’Estany.

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer; el primer tinent d’alcalde, Jordi Congost; i el regidor de Medi ambient, Jordi Bosch, a la Caseta de Fusta

BENESTAR SOCIAL
L’Ajuntament aprova el segon
Pla Local d’Inclusió Social de
Banyoles, per al 2016-2019
L’àrea de Benestar social del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany, en col·laboració amb el Govern de la Generalitat
de Catalunya, està impulsant el Pla Local d’Inclusió Social
de Banyoles (PLIS) des de l’any 2007, concretament des
de l’Oficina Tècnica del PLIS de Banyoles. El PLIS és un
document estratègic que estableix les línies d’actuació
que es desenvoluparan els propers 4 anys a la ciutat de
Banyoles amb l’objectiu de millorar les condicions de vida
de les persones que hi resideixen i reforçar la cohesió
social a la ciutat. Aquest Pla inclou quatre línies estratègiques: lluitar contra l’exclusió social dels col·lectius
vulnerables i desafavorits, fomentar la inclusió de la
ciutadania, el treball en xarxa, i l’avaluació i transferència
de bones pràctiques als agents del territori.
En el context actual, amb una realitat tan canviant, concretar objectius a llarg termini sembla una opció molt
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agosarada. Per aquest motiu s’ha elaborat un Pla d’acció
anual que concretarà les mesures que es desenvoluparan
anualment per tal de poder revisar-les i avaluar-les d’una
manera més operativa, així com proposar-ne de noves
segons les necessitats que vagin sorgint els propers anys.
El Pla d’accions 2016 inclou 53 actuacions a desenvolupar
aquest mateix any.

Èxit dels Dijous Culturals
Prop de 100 persones en l'últim Dijous Culturals de la
temporada, el 9 de juny, dedicat a la Salut cardiovascular
i amb la presència del cardiòleg banyolí Ramon Brugada.
La temporada es va obrir amb una xerrada de l'arabista
Dolors Bramon sobre l'actualitat de l'islam l'11 de febrer.
Les sessions s'han completat amb xerrades del fotògraf
i escriptor Ernest Costa, de l'editor i escriptor Oriol
Ponsatí-Murlà i del metge Antoni Beltran. Aquest any
també s'han realitzat en col·laboració amb el Casal de
la Gent Gran i l'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany dues
sessions per identificar fotos antigues. La gent gran ha

pogut participar activament en posar noms a les fotos
antigues que es dipositen a l'Arxiu. Les sessions s'han fet
al Casal de la Gent Gran de Banyoles el dia 26 de maig
i al Casal de la Gent Gran de Sant Pere el 30 de juny.

Recuperen la memòria històrica
Al juny de 2016 s'ha tancat la primera edició del projecte
"Memòria històrica i diàleg intergeneracional: el passat
en comú", en que hi han participat els quatre centre de
secundària de la comarca. Aquest projecte ha comportat
la implicació de joves de 3r, 4art d'ESO i 1r de batxillerat
amb la Guerra civil i el franquisme com a períodes d'estudi. En el projecte els joves entrevistaven els seus avis
o persones grans del seu entorn amb la Guerra civil i el
franquisme com a temes de debat.

L’Ajuntament ajuda a la
reconstrucció i els damnificats
del terratrèmol de l’Equador

que s'han celebrat a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles el
10 d'abril d'enguany. A banda d'aquestes Jornades s'ha
realitzat una xerrada i una exposició sobre l'acolliment
familiar a la Sala d'actes de l'Ajuntament de Banyoles.
Es tracta de famílies que acullen nens i nenes tutelats
per la Generalitat de Catalunya.

Banyoles celebra una
Trobada Comunitària per
afavorir la convivència
Es va fer una primera presentació de la Monografia Comunitària de Banyoles, un treball obert i en permanent
construcció que recopila i organitza un coneixement
compartit sobre la ciutat i la seva gent per ajudar a comprendre el seu present i poder abordar conjuntament el
futur. La Trobada s'emmarca en el Projecte d'Intervenció
Comunitària Intercultural que impulsa l'Obra Social "la
Caixa" i desenvolupa l'Ajuntament de Banyoles, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i la Fundació Cepaim.

Segons la Fiscalia de l'Equador més de 500 persones van
morir a causa del terratrèmol de magnitud 7,8 a l'escala
de Richter registrat el 16 d'abril del 2016 en aquest país
sud-americà. És en aquest marc que l’Ajuntament de
Banyoles va aportar 1.000 euros a través del Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament.

Banyoles punt de trobada de les
famílies acollidores
L'Ajuntament de Banyoles ha col·laborat amb les IV Jornades d'Acolliment Familiar de les Comarques Gironines

Més de 80 persones i 14 entitats a la Trobada Comunitària

PLA DE BARRIS
El Pla de barris de la Farga
preveu en els propers mesos
accions destacades
El Projecte de rehabilitació integral del barri de la Farga
està cofinançat entre l’Ajuntament de Banyoles i la
Generalitat de Catalunya. Aquest Pla de barris s’acaba
aquest final del 2016. Així doncs, queden per aquests
mesos els últims projectes. Un d’ells és la nova seu de la

Policia Local de Banyoles, que serà al costat dels Mossos
d’Esquadra amb serveis compartits, i la millora del col·
lector d’aigües pluvials a la zona entre l’avinguda de la
Farga i la ronda Monestir. També, està prevista pintar
les façanes del barri, i arreglar les cobertes i canaleres.
Aquesta última actuació l’hauran de fer els veïns i llavors
rebran les subvencions de l’Ajuntament i la Generalitat,
en el marc del Pla de barris. A més, han continuat les
polítiques socials com ara la feina dels agents cívics.

OCUPACIÓ
Nous cursos, tallers i píndoles
organitzades per l’Ajuntament de
Banyoles per millorar la formació
Es tracta de la programació de formació de l’Ajuntament
de Banyoles del primer semestre del 2016 oberta a tothom: treballadors, empresaris, aturats, emprenedors...
El consistori banyolí impulsa la formació amb el suport

del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, la Generalitat
de Catalunya, el Ministeri de Treball, el Fons social
europeu i la Diputació de Girona. Són 9 tallers, cursos i
píndoles formatives de curta durada (d’entre 3 i 6 hores)
i de temàtica actual. La formació està distribuïda en 3
àmbits: gestió empresarial, competències transversals,
i habitats socials i desenvolupament personal.
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URBANISME

Pàrquing del barri de la Farga. D’esquerra a dreta: Albert Tubert, regidor d'Urbanisme i Activitats;
Miquel Noguer, alcalde de Banyoles; i Jordi Congost, regidor d’Habitatge i Programa de barris

L’Ajuntament posa en servei el nou
pàrquing públic i gratuït de la Farga
El nou aparcament, situat a l’encreuament dels carrers
Barcelona i Girona, és asfaltat. El nou espai d’uns 2.500
metres quadrats és de 90 places delimitades d’aparcament, incloses dues places per persones amb discapacitat.
La necessitat de més aparcaments era una sol·licitud
dels veïns del barri manifestada al Consell de barri de
la Farga i per l’Associació de veïns de la Farga. També,
s’ha pensat en les bicicletes, i hi haurà un aparcament
per 8 bicis i, a més, inclou unes places d’aparcament
de motos. Aquest aparcament de la Farga és una acció
inclosa a l'actuació 1.07 d’Arranjaments dels espais
públics del barri del Projecte de rehabilitació integral
del barri de la Farga de Banyoles. Aquest projecte està
cofinançat, actualment, pel Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya.

Avancen les obres de millores
de la primera fase del carrer
dels Valls, al Barri Vell
L’Ajuntament de Banyoles executa la primera fase del tram
del carrer dels Valls que va de la plaça dels Estudis fins
al carrer Sant Antoni, i el passatge contigu, popularment
conegut pel carrer de les Vaques. Les obres consisteixen
en la remodelació del carrer seguint la tipologia dels
carrers de la zona de vianants del Bari Vell, amb paviment de travertí i sense voreres, a un sol nivell. Al mateix
temps s’aprofiten les obres per a soterrar tot el cablejat
aeri i millorar tots els serveis d’aigua, clavegueram i la
consolidació del rec i la mina d’aigua que passa pel carrer.
Com a totes les obres des de fa 9 anys l’Ajuntament no
cobrarà contribucions especials, és a dir que el cost s’ha
cobert sense aportacions afegides del veïns.
Aprofitant aquestes obres s’han substituït les canonades
de les aigües pluvials i brutes de la plaça dels Estudis que al
ser de poc diàmetre provocaven inundacions de soterranis.

EDUCACIÓ
Finalitza la segona edició
de Robòtica Banyoles
Cinc espais amb cinc temàtiques que giraven entorn la
robòtica i la tecnologia van omplir el centre de Banyoles
en la jornada de cloenda anual del projecte Robòtica Banyoles. Un gran laboratori de robòtica on uns 250 alumnes
d’educació secundària intercanviaven les experiències
en robòtica que han estat treballant durant el curs als
instituts. Durant tot el curs 15/16 els mestres del cicle
superior de les escoles de primària s’han format perquè el

10 butlletí municipal

Un de les experiències de robòtica que han estat treballant durant el curs als instituts

proper curs es pugui treballar la robòtica des de primària.
L’activitat Robòtica Banyoles és un projecte impulsat
pel servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles i els
centres educatius de la ciutat.

El Juguem en família
reuneix 200 persones
El grup Eduquem en Família, format per les diferents
AMPA dels centres educatius de Banyoles i el servei
d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles, juntament amb
Ludus Mundi, una entitat amb llarga experiència en el
món del joc, van organitzar l’activitat Juguem en Família,
com a cloenda de l’Eduquem em família. Una divertida
reunió al voltant de jocs ben diversos que van fer gaudir
de valent tant els més grans com els més petits.

Per les famílies que volien descobrir els jocs de taula hi havia
un munt de propostes diferents

Al Teacher 2020 hi ha des d'escoles d'infantil i primària, instituts
de secundària, centres per la inclusió social i universitats

L'escola la Draga i la Universitat
de Girona protagonistes del
projecte europeu d'educació
emprenedora Teacher 2020
Del 23 al 27 de maig del 2016 es van celebrar a la Universitat de Girona (UdG) i a l'escola la Draga de Banyoles
unes jornades d'educació emprenedora en la qual hi
van assistir unes 60 persones de sis països diferents
i de nou institucions de totes les etapes educatives.
Aquestes jornades s'inclouen dins un projecte Erasmus
plus de dos anys de durada, que acaba el setembre de
2016, en què s'han portat a terme diferents iniciatives
per promoure l'educació emprenedora i perquè aquesta
manera d'entendre l'educació tingui un enfocament social
i sostenible en el sistema educatiu.

Banyoles comptarà a partir
del curs vinent 16-17 amb dos
nous cicles de grau superior
El cicle de grau superior de Salvament i socorrisme (a
l’institut Pere Alsius) i informàtica amb el cicle de grau
superior de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (a l’institut Pla de l’Estany) són els dos nous cicles
de grau superior que es podran estudiar a Banyoles el
proper curs 2016-2017. I és que a Banyoles aquest proper
curs es podran fer un total de 18 graus mitjans o graus
superiors. El grau superior de Salvament i socorrisme,
de totes les comarques gironines, només s’oferirà a
Banyoles. El cicle de grau superior de desenvolupament
d’aplicacions multiplataforma serà amb modalitat dual,
amb formació a l’aula i a una empresa. Serà el segon en
modalitat dual a Banyoles després del grau mitjà d’atenció
a les persones en situació de dependència.

La cursa solidària o el
Festany, són dues de les
propostes d’emprenedoria
dels alumnes dels instituts en
el marc del projecte TONI
Durant aquest curs 2015-2016, la regidoria d’Educació
de l’Ajuntament de Banyoles i els instituts d’educació
secundària de la ciutat han desenvolupat conjuntament
l’activitat Projecte TONI, tenim oportunitats necessitem
idees. Es tracta de la tercera edició del projecte. Aquesta
activitat s’emmarca en el treball sobre emprenedoria que
impulsen els instituts, des d’una metodologia d’aprenentatge – servei, on es pretén que els nois i noies, partint de
l’observació de la ciutat o de les necessitats detectades
per diferents agents, projectin idees sobre com resoldreles i les converteixin en un projecte emprenedor.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Can Puig tindrà consell de barri
A la propera tongada dels Consells de barri, prevista per
aquesta tardor del 2016, s’incorporarà el nou consell de

barri de Can Puig. Can Puig se sumarà als consells de
barri de Mas Palau, Rodes, la Farga, Canaleta i Sant Pere.
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GRUPS MUNICIPALS

Banyoles ciutat educadora
Des de Convergència i Unió (CiU) valorem molt positivament el desplegament de les polítiques educatives
de la ciutat. Unes polítiques on hi té cabuda tothom, i
que enforteixen any rere any els principis de la carta de
ciutats educadores.
Gràcies al treball dels centres educatius i de l’Ajuntament,
Banyoles disposa de projectes de qualitat i innovadors.
Es tracta de projectes d’emprenedoria social, de robòtica,
o de bones pràctiques. És també important el treball en
xarxa de la Guia de recursos educatius, que enguany arriba

Junts per Banyoles-ERC apostem pels carrils bici
El nostre vot favorable a l’aprovació del pressupost de l’equip
de govern va ser a canvi d’algunes modificacions. Una va
ser el compromís de tirar endavant un projecte coherent
de carrils bici.
Creiem que Banyoles necessita un pla de mobilitat en el
qual circular amb bicicleta sigui una de les opcions usuals
i freqüents. I per això necessitem una xarxa de carrils bici
ben connectada i una tasca de sensibilització entre usuaris

Qüestió de prioritats
A tots ens fa il·lusió estrenar quelcom, desembolicar,
l'expectació del primer moment, l'olor de nou. Doncs vet
aquí que l'Ajuntament de Banyoles ha decidit comprar-se una
comissaria de policia. Semblava que finalment es construiria,
que cal i molt, una nova biblioteca, però sembla que els
banyolins i banyolines s'hauran d'esperar una mica més.
Sorprèn l'elecció en una ciutat com Banyoles, amb una ràtio
de delictes comesos relativament baixa, però, això és el que
ha decidit l'actual equip de govern. Es pot justificar de mil

a la 16a edició, amb més de 80 activitats organitzats per
entitats i les diferents àrees de l’Ajuntament, adreçades
a tota la població.
Fruit d’aquestes polítiques és l’incrementen de les propostes
educatives a la ciutat. Aquest curs 2016-17 s’inicien dos
nous cicles de grau superior (de Salvament i socorrisme a
l’institut Pere Alsius i el de desenvolupament d’aplicacions
multiplataforma a l’institut Pla de l’Estany) i augmenten
els projectes europeus implementats a la ciutat. Des
de CiU apostem fermament per continuar creixent en
aquesta línia.

de vehicles i vianants.
Fa uns dies vam presentar a l’alcalde i regidor un projecte de
xarxa de carrils bici a partir dels que ja tenim però pensant
sobretot en itineraris usuals i que permetin accedir amb
seguretat i sense interrupcions als instituts, al centre, a
l’estany...
Esperem que la nostra proposta pugui ser assumida per
l’equip de govern i ben aviat millori la mobilitat dels
banyolins.

maneres: que si ja estava pressupostat, que si és el lloc
menys dolent, que si per l'antiga comissaria es paga un
lloguer molt alt, que si no és pas tan cara, ... que si patatim
o que si patatam.
Però al final es tracta d’optar per equipaments culturals o
per una comissaria de policia. Qüestió de prioritats. I pel
consistori, les prioritats són clares: el que quedarà per la
ciutat i pels qui hi viuen serà una comissaria de policia
enlloc d'una biblioteca.

Banyoles ciutat esportiva
En el ple del mes de juliol ICV-IdB va presentar una moció
per estudiar l'impacte que tenen les proves esportives i el
Aturem els desnonaments
turisme esportiu a la nostra ciutat. El nostre objectiu era
aconseguir
saber
quina
econòmica,
social
i
Hem pensat
massa
tempsrepercussió
“això no va amb
nosaltres”. Però
la realita
ambiental tenen aquests esdeveniments a la ciutat, per tal
d'augmentar els aspectes positius i també reduir aquells
impactes negatius, en definitiva, com millorar l'organització
i la gestió d'aquests. També volíem que s'estudiés si era
possible aplicar una taxa esportiva per l'ús del bé comunal
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de l'Estany, el qual n'estarien exempts de pagar-la, com a
mínim, tots els banyolins/es, i que podria servir per millorar
la gestió i manteniment de l'Estany. Ens hem trobat amb la
negativa de l'equip de govern. Una llàstima que no puguem
posar blanc sobre negre en aquest tema. Quan l'oposició és
constructiva amb propostes per la ciutat, ens trobem amb
un mur, la majoria absoluta de CiU, que fa impossible tirar
endavant propostes i projectes que des de l'oposició, i en un
sentit del bé comú, milloraria aquesta ciutat.

FESTES
Els Catarres, Dr. Calypso, La
Sra. Tomasa i Joan Colomo
a les Festes d’agost

39a Exposició de flors de Banyoles
amb una extensa i variada
programació d’activitats

Un any més amb l’estiu han arribat les Festes d’Agost
de Banyoles, organitzades per l’Ajuntament. Enguany
amb concerts molt concorreguts i amb moltes propostes
com ara el VII Carnaval d’Estiu, organitzat pel Comitè
de Banyolinades, la Mostra de grups joves del Pla de
l’Estany, jocs gegants i cooperatius, el correfoc d’estiu,
cercavila de gegants i capgrossos, actuació castellera
amb els Esperxats de l’Estany, sardanes, havaneres, la
Fira del cop d’ull...

El cap de setmana, dies 3, 4 i 5 de juny, les flors van
tornar a ser protagonistes a Banyoles. L’Ajuntament
de Banyoles va organitzar l’Exposició de flors que va
incloure concerts, la VI Trobada d’acordionistes ciutat
de Banyoles... L’espai central va ser com cada any el
claustre del Monestir de Sant Esteve però hi havia
espais florals per tota la ciutat.

FEMJazz! 23è Festival
d’emergències musicals
El Taller de Música de Banyoles va impulsar una nova
edició del FEMJazz!, un festival de jazz amb més de
vint anys d’història que es consolida com a aparador
de noves propostes i joves músics emergents.

Unes 3.000 persones al 6è
Festival de Màgia al Carrer
Troba’m de Banyoles
En total una desena de propostes que durant dos caps
de setmana van omplir de màgia Banyoles i el Pla de
l’Estany. La gran gala màgica a l’Auditori de l’Ateneu,
la rua màgica pel Barri Vell i les actuacions de màgia
golfa van ser els espectacles destacats. El Troba’m és
organitzat per l’associació Tenim Poca Feina, en conveni
amb l’Ajuntament.

CULTURA
El cuiner Ferran Adrià visita el
Parc neolític de la Draga per
conèixer els estris de cuina i
l’alimentació del neolític
Ferran Adrià i el seu equip del Bulli Foundation van
visitar al maig el banyolí Parc Neolític de la Draga i
el Museu Arqueològic de Banyoles per a conèixer de
primera mà la investigació que es realitza en relació a la
cuina del neolític. L’equip de recerca de la Draga (UAB,
CSIC-IMF, MAC i MACB) i Arqueolític col·labora amb
El Bulli Foundation en la seva recerca sobre l’evolució
de la cuina i dels processos més ancestrals de transformar els aliments.

Ferran Adrià va mostrar un gran interès en conèixer l’estat de la recerca que
s’està desenvolupant a la Draga en la seva cerca incansable sobre la cuina des
dels seus orígens
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Importants resultats a la campanya
d’excavacions al jaciment
neolític de la Draga del 2016

Programació estable d’arts
escèniques per aquesta
tardor a Banyoles

Hi ha participat com als últims anys la Universitat Autònoma de Barcelona, el Museu d’Arqueologia de Catalunya i el Consell Superior d’Investigacions Científiques.
L’excavació ha permès documentar 2 cranis de bou, 3
cranis de cabra i un de cabirol; a part de nombroses restes
faunístiques de diverses espècies en molt bon estat de
conservació de fa uns 7.300 anys. D’altra banda, s’han
pogut recuperar abundants materials arqueològics com
fulles d’aixa polides, elements ornamentals, estris de sílex
i d’os. Entre aquests materials cal destacar un doble anell
fet d’os únic a l’Europa occidental.

Iván Martín, Pau Alabajos, El petit de Cal Eril, Cristina
Branco i els espectacles teatrals Macbeth, Fuenteovejuna i Ventura són alguns dels noms més destacats de
la programació. Més de 40 funcions i 23 espectacles
conformen la proposta. Ja es poden comprar les entrades a www.cultura.banyoles.cat i a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament de Banyoles.

La companyia Teatrebrik torna als escenaris amb
Macbeth (12 de novembre a les 9 del vespre)

El festival (a)phònica de
Lluís Gavaldà i Trau a l'(a)phònica 2016

Banyoles tanca amb èxit un cap
de setmana dedicat a la veu
Del divendres 24 al diumenge 26 de juny a l'(a)phònica
es van poder veure una quarantena de propostes d’estils
molt diversos, amb veus reconegudes i nous talents per
descobrir. Més de la meitat dels espectacles de pagament
van exhaurir totes les entrades i pel que fa als concerts
gratuïts, van comptar amb una molt bona afluència de
públic. Veus de tots tipus, estils i formacions es van poder
sentir en una vintena d’espais: places, parcs, carrers i
equipaments de la ciutat.

Acaben les obres del nou
futur accés principal del
Museu Arqueològic
Es tracta de la subfase que inclou el nou futur accés principal i lavabos a la planta baixa (al pati de migdia). L’edifici
del Museu, situat a la placeta de la Font cantonada amb
el carrer Pia Almoina de Banyoles, té tres plantes i s’està
rehabilitant i ampliant, en diverses fases. Els treballs de
l’actual subfase han costat uns 160.000 euros, coberts
amb el pressupost municipal i dues subvencions, una
de la Diputació de Girona (20.000 euros) i una de la
Generalitat de Catalunya (23.924 euros).

El Museu Darder acull el
IV Cicle de conferències
d’actualitat arqueològica a
les comarques gironines
Aquest 2016 és l’any del centenari de la inauguració del
Museu Darder. Coincidint amb aquesta efemèride, entre
el 15 d’abril i el 3 de juny de 2016, el Museu Darder va
acollir aquestes conferències. L’objectiu de les jornades
era aproximar al gran públic les darreres novetats entorn
la recerca arqueològica gironina, des dels seus orígens
fins a l’edat mitjana.

L’EMMB participa a l’Emusik
2016, festival europeu de
referència d’escoles de música
El pianista Iván Martín és considerat un dels pianistes més
brillants de la seva generació (9 d’octubre a les 7 de la tarda)
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El Festival, que es va viure el maig, va reunir 9.000 músics
procedents de 26 països a Donostia, que aquest 2016 és
la Capital Europea de la Cultura. És la segona vegada que

les formacions grans de l’Escola Municipal de Música de
Banyoles (EMMB) participen al Festival, organitzat per
l’Associació Europea d’Escoles de Música.

El campus folk Ethno Catalonia,
porta joves músics de vint
països a Banyoles
Aquest campus internacional va tenir lloc del 9 al 17
de juliol de 2016 organitzat per Joventuts Musicals de
Catalunya. Es tracta de la primera edició catalana d’un
Ethno, programa de música folk, ètnica i tradicional impulsat per Jeunesses Musicales International i present a

quinze països. El programa d’activitats no estava adreçat
només als participants en el campus, sinó que el que es
pretenia era que tota la ciutat s’encomanés de l’esperit
Ethno. En aquest sentit es van oferir diverses activitats
i concerts oberts al públic en general.

Cursos estiu del Centre
Cívic Banyoles
Es tractava dels Tastets de circ per a joves amb
l’Associació Cultural “Al cim de cinc” i els Tallers
familiars que combinava disciplines com ara els circ,
ioga, massatge...

JOVENTUT
Banyoles fomenta la convivència
intercultural amb els casals
d’estiu Lleure per a Tothom
La zona de la Muralla, a Banyoles, va acollir més de 450
participants en la trobada festiva del projecte Lleure per a
Tothom. En aquest acte es va presentar la proposta d’un
lleure creat de manera compartida per l’Ajuntament de
Banyoles i les entitats educatives que s’hi comprometen:
el Consell Esportiu, la Coordinadora de Lleure, Escola
de Natura, Arqueolític-Museus de Banyoles, La Balca,
l’Escola Municipal de Música i l’Aula de Teatre. Lleure
per a Tothom aposta per un lleure de qualitat, inclusiu i
que comporta l’assumpció d’unes bones pràctiques i la
promoció de la convivència intercultural.

L’Ajuntament ha facilitat l’accés
a un centenar de nens i nenes
al projecte Lleure per a tothom,
basat en casals d’estiu
Aquest estiu del 2016 un centenar de nens i nenes
participen de manera subvencionada a les activitats de
lleure de Banyoles, en el marc del Lleure per a Tothom.
L’Ajuntament de Banyoles ha destinat un total de 8.000
euros i ha acceptat 99 de les sol·licituds. Aquest programa recull les activitats d’estiu compromeses amb un
lleure basat amb uns valors educatius i una organització
centrada en l’infant i la promoció de la seva persona.

COMUNICACIÓ
El Canal Banyoles arriba a les
70.000 visualitzacions

Ràdio Banyoles redissenya
el logo pels 25 anys

El Canal Banyoles és el
canal de vídeos al Youtube de l’Ajuntament de Banyoles. Regularment s’hi
poden veure reportatges
diversos com ara activitats
turístiques d’aquest 2016
a la ciutat, el final del projecte educatiu sobre Robòtica o
la recepció de l’Ajuntament al Banyoles Rugbi Club. Cal
destacar que es penja íntegrament cada ple municipal
del consistori amb enllaços per seleccionar el punt de
l’ordre del dia que es cregui més interessant. Des de la
seva creació el gener del 2010 ja ha sumat 70.000 visualitzacions. Podeu accedir-hi des de la pàgina principal
del lloc web municipal banyoles.cat .

En el marc dels 25 anys de Ràdio Banyoles s’han realitzat
vàries actuacions i esdeveniments. Una d’elles ha estat
l’adaptació del logo. El disseny d’aquest nou logo ha
estat un treball conjunt dels alumnes de l’institut Josep
Brugulat i l’empresa banyolina Creative Corner.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME
Nou web de turisme
de l’Ajuntament
S’hi pot accedir des del banyoles.cat o per l’adreça del
nou web www.turisme.banyoles.cat. Un web molt visual,
dinàmic, canviant, amb imatges suggerents i atractives.
Un lloc web optimitzat per a tot tipus de dispositius.
S’ofereix accés a dos menús, el menú tradicional, per als
usuaris habituals de webs de contingut turístic, a on hi ha
els apartats més convencionals com el Què fer, Agenda,
Planifica la teva estada... I, un altre menú, que permet la
segmentació temàtica, a on es pot accedir clicant natura,
cultura, esport o família. Es pot consultar en 4 idiomes
(català, castellà, anglès i francès), i disposa d’un servei
de traducció automàtica per a altres llengües.

Foto de grup de les empreses i equipaments que mantenen la
qualitat turística en destinació SICTED, amb l'alcalde Noguer
i la regidora Joana Vilà. Foto: Harold Abellan.

L’Ajuntament de Banyoles
promociona la ciutat a
Madrid al Mad – Afterwork
Costa Brava Girona
L’afterwork és un punt de trobada i intercanvi d’empreses
i entitats. En aquest esdeveniment s’estableixen vincles
professionals amb empreses i entitats del sector mitjançant activitats dinàmiques i interactives. El Patronat de
Turisme Costa Brava i Pirineu de Girona va organitzar
aquest acte amb la participació d’uns 80 touroperadors
i agents de viatges.

Les regidores Joana Vilà i Clàudia Massó presentant la nova pàgina web
de Turisme, un treball conjunt de les àrees de Comunicació i Turisme

Acte de lliurament de diplomes
i distintius a 10 empreses i
equipaments de Banyoles que
mantenen la qualitat turística
en destinació SICTED
Aquestes 10 empreses i equipaments de Banyoles han
rebut el reconeixement al compromís per a la millora
continuada de la qualitat turística del Sistema de qualitat
turística en destinació (SICTED), un segell de Turespaña.
Durant el 2015 aquestes empreses i equipaments van
treballar per mantenir el distintiu de qualitat i van passar
tots els requisits obligatoris. Per tant, van acabar correctament el quart cicle del projecte, el de manteniment.
Les empreses i equipaments que van rebre el diploma
són: l’Alberg de Banyoles, el City Arms, la Marisqueria
Gil’s, el restaurant Vora Estany, Rossinyol, Museu Darder, Consorci de l’Estany, Barberia Masó, restaurant El
Capitell i Oficina de turisme de Banyoles.
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La Fira Gartstròmia, uneix
gastronomia i art
El 21 i 22 de maig del 2016 tornava a Banyoles la tercera
edició de la Fira Gartstròmia, una fira jove però innovadora
i consolidada en la seva especialització: la relació entre
l’art i la gastronomia. Durant tot el cap de setmana es
podia gaudir de parades que oferien tapes de productes
típics del Pla de l’Estany així com degustacions de vins,
caves, cerveses artesanes, moscatells, entre d’altres.
Aquesta Fira sempre ve acompanyada per una gran
varietat d’activitats. En aquesta edició s’incorporaven,
entre d’altres propostes, la visita a tallers de 3 artistes
del Pla de l’Estany: el Taller Joan de Palau, l’Estudi d’art
Tabuenca i el Taller de Quim Hereu.

Treballen per la dinamització
comercial de Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles, Petita i mitjana empresa
de Catalunya (Pimec) i l’Associació Banyoles Comerç
i turisme han signat un conveni de col·laboració per
a treballar en l’impuls de polítiques de dinamització i
desenvolupament econòmic local per tal de fomentar
els vincles entre el sector públic i privat.

Moment del lliurament de premis de la tercera edició del Premi Emprèn a la sala d’actes de l’Ajuntament de Banyoles

L’Ajuntament lliura el Premi
Emprèn al Pla
L’Ajuntament de Banyoles, amb el suport de l’Associació
Banyoles Comerç i Turisme, va convocar el tercer concurs
del premi a la millor idea de negoci i pla d’empresa per
als alumnes de 3r i 4t d’ESO, de batxillerat i de cicles
formatius dels instituts del Pla de l’Estany. El premi
s’ha atorgat al projecte empresarial InfoBny dels joves
banyolins de primer de batxillerat tecnològic de l’insitut Pere Alsius, Clement Hamilton, Joel de Palau, Laia
Maestre i Sílvia Orriols. El projecte InfoBny es tractaria
d’una aplicació per a mòbils i tauletes que tindria com

a principal objectiu ensenyar a les persones tot allò que
poden trobar a Banyoles. El premi ha consistit en 132
euros per cada un dels 4 alumnes en targetes comerç
per comprar als establiments comercials de la ciutat.

Subvencions per a la millora
d’establiments turístics i comercials
L’Ajuntament de Banyoles ha aprovat les subvencions en
règim de concurrència competitiva, per millora d’establiments turístics i comercials de la ciutat. Les subvencions
tindran per finalitat la millora d’establiments turístics i comercials i l’adaptació d’aquests establiments als requisits
del turisme familiar establerts per Turisme de Catalunya.

VIA PÚBLICA
Nova campanya de civisme per
reduir les defecacions de gos a la
via pública amb un nou sistema
que s’estrena a Banyoles
Una de les queixes recurrents als Consells de barri de
Banyoles és l’incivisme per no recollir les defecacions de
gossos. Precisament en aquest sentit, l’Ajuntament de
Banyoles va iniciar una nova campanya de sensibilització,
una més ja que els últims anys se n’han fet vàries, com
ara cartells, consells dels agents cívics... Així doncs, a
Banyoles s’usa per primera vegada en una ciutat el nou
sistema Canny Box, inventat per l’empresari d’origen
banyolí Narcís Casteis. Casteis ha donat 150 recollidors
que s’han repartit gratuïtament a l’Oficina de turisme de
Banyoles i a l’Oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament
de Banyoles. Tot el material del recollidor és 100% biodegradable. Es una prova pilot i gratuïta de l’Ajuntament
que té una durada temporal i puntual.

El regidor de Via pública, Lluís Costabella, ensenya aquest recollidor de
defecacions de gos, que es desplega en dues peces: un recipient i una paleta.
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La Policia Local de Banyoles actua sobretot de manera
informativa i pedagògica. Tanmateix, durant el 2015 s’han
tramitat unes 20 sancions per defecació de gossos a la
via pública. Les sancions són de 300 euros.

L’Ajuntament reasfalta trams d’una
desena de carrers de la ciutat
L’Ajuntament de Banyoles continua aplicant l’objectiu
de millorar l’asfaltatge dels carrers emmarcat en el Pla
de reasfaltatge d’aquest 2016. En aquesta nova tongada implementada aquest estiu s’han asfaltat trams de
carrers com ara la zona del carrer Pere Alsius amb Pare
Claret, el carrer Pintor Solives, la zona del carrer Pius
X amb el carrer Joan XXIII (al barri de Mas Palau), el
carrer Conill, la cruïlla de l’avinguda de la Farga amb el
carrer Mas Verdaguer, la zona del passeig de les Saques
o els passatges del carrer Figueres al barri de Can Puig,
entre d’altres. En total aquests trams de resasfaltatge
han costat uns 105.000 euros. Per altra banda, també
s’ha millorat l’aparcament de la Solana.

L’Ajuntament amplia en 68
nínxols el cementiri municipal
El cementiri municipal de Banyoles, situat a la carretera de
Figueres, s'ha ampliat amb la construcció de 68 nínxols,
ja que quedaven molt pocs nínxols lliures. Concretament
són 4 plantes de 17 nínxols per planta situats a la part

Un tram del carrer Pere Alsius després del reasfaltatge

La nova imatge de la placeta del carrer Cervantes
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Els nous nínxols del cementiri de Banyoles

superior del cementiri. És la primera part d’un projecte
d’ampliació de 120 nínxols, però que es farà per fases.
Les obres tenien un pressupost de 51.000 euros (per als
68 nínxols) i donen continuïtat a les reformes que s'han
fet al recinte els últims anys. El total de 120 nínxols estan
pressupostats en uns 90.000 euros.

Milloren la placeta del
carrer Cervantes
A l’últim consell de barri de Mas Palau, els veïns van demanar millores a la placeta del carrer Cervantes, situada
a l’encreuament d’aquest carrer amb els carrers Mas
Palau, Abdon i Senén, i Doctor Mascaró. L’Ajuntament
de Banyoles ha col·locat gespa artificial al centre de la
placeta i ha arreglat l’encintat d’obra del voltant.

ESPORTS
L’Ajuntament renova la gespa
artificial de l’Estadi municipal
Miquel Coromina i Moretó

Joan Ruvireta (C.N. Vic-ETB)
i Cristina Prat (Prat triatló
1994) guanyen el Triatló B

S’ha substituït per una gespa d’última generació. Una
renovació que convenia ja que tenia 10 anys i cada setmana l’usen centenars de nens del futbol base. A més, s’ha
aprofitat la gespa antiga per a la zona de banquetes i s’ha
fet una pista de pista de futbol 3 per escalfar o entrenar.
També cal destacar que s’ha canviat el sistema de reg i
les canalitzacions d’aigua. El CE Banyoles ha arranjat les
xarxes per evitar que les pilotes surtin del camp, ha pintat
la grada i ha condicionat un petit gimnàs. La inversió de
la gespa és d’uns 172.000 euros, amb una subvenció de
50.000 euros de la Diputació de Girona.

L’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles i la Federació
Catalana de Triatló van organitzar el 5 de juny del 2016
el XII Triatló Internacional de distància B de Banyoles. El
triatló comprenia les distancies següents: 2.200 metres
de natació, 80 quilòmetres de ciclisme, 20 quilòmetres
de cursa a peu. Un total de 360 triatletes es van reunir
a Banyoles per viure el triatló en un marc únic com és
l’Estany de Banyoles i els seus voltants.

El 3 i 4 de setembre Banyoles
és punt de referència
europeu del triatló
Dissabte, 3 de setembre: a les 9 Campionat d’Europa de
triatló per Clubs en relleus mixtes (super-sprint 300m,
6.600m, 1.600m). A 2/4 de 12 Campionat de Catalunya
Infantil. A les 3 de la tarda Campionat d’Espanya de
Paratriatló (750m, 20 km, 5 km). A les 4 Campionat
d’Espanya de Grups de Edat – XXXI Triatló Olímpic de
Catalunya (1.500m, 40km, 10km). El diumenge 4 de
setembre: a 1/4 de 10 Campionat d’Espanya Elit i sub
23 femení (1.500m, 40km, 10km), i a 1/4 d’1 Campionat
d’Espanya Elit i sub-23 masculí (1.500m, 40km, 10km).

Més de 1.200 persones van
participar als 3 Reptes Pla
de l’Estany que ha destinat
els beneficis a la Fundació
Autisme Mas Casadevall
El banyolí Manel Torres va idear tres reptes personals,
esportius i solidaris per al 2015. Les tres proves previstes
a Reptes Pla de l’Estany eren: el Repte de 24 hores amb
bicicleta, Repte de 12 hores corrent i amb bicicleta, i Repte
de 24 hores corrent (o a peu). Més de 1.200 persones
van comprar els dorsals solidaris sumant les tres proves.
Tal i com es va prometre els diners s’han destinat a la
Fundació Autisme Mas Casadevall. Els 8.183,62 euros
s’han usat per comprar maquinària per al servei de
jardineria i manteniment.

L’esportista i fundador de Reptes Pla de l’Estany, Manel Torres, lliurant el
xec als representants de la Fundació Autisme Mas Casadevall, Josep Josep
Verdaguer i Pep Mendoza, amb la presència del regidor Jordi Congost

Jocs Emporion reuneix uns
4.300 practicants d'activitats
esportives al Pla de l'Estany
Per tercer any consecutiu, la Diputació de Girona i la
Representació Territorial de l’Esport de la Generalitat
de Catalunya organitzen els Jocs Emporion, un esdeveniment poliesportiu coordinat pels consells esportius
de la demarcació de Girona. Els Jocs incloïen les finals
territorials dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya,
que es van celebrar del 20, 21 i 22 de maig als municipis
de Banyoles, Porqueres, Cornellà del Terri i Fontcoberta.
Els Jocs consten de dues vessants: la competitiva i la
ludicoesportiva.
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El Campus Base Banyoles d'aquest estiu amb la nova gespa artificial de l’Estadi municipal Miquel Coromina i Moretó

Telèfons a mà
AJUNTAMENT DE BANYOLES

ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS

Oficina d’atenció ciutadana . ................................ 972 57 00 50
oac@ajbanyoles.org
www.banyoles.cat
Àrea de Cultura . ....................................................... 972 58 18 48
Àrea d’Hisenda .........................................................972 57 50 07
Àrea de Promoció Econòmica ............................. 972 58 40 73
Àrea d’Urbanisme.......................................................972 57 52 11

AFA Pla de l’Estany (escola d’adults) ......................................972 57 10 80
Aigües de Banyoles .......................................................................972 57 01 01
Agri- Energia SA (companyia elèctrica).................................972 58 00 58
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany...........................................972 58 40 70
Ateneu Obert de la Dona . ........................................................... 972 57 18 41
Bassols Energia Banyoles ........................................................... 972 57 03 14
Bombers ……………………………........................ 972 57 40 80/972 58 20 85
Càritas Banyoles............................................................................ 972 58 30 55
Casal de la Gent Gran ……………………………….............................. 972 57 11 62
Càtedra d’Esports i Educació Física ………….972 57 64 93 /972 41 83 32
Centre d’Assistència Primària..........................972 57 25 10/902 111 444
Centre de Recusos Pedagògics ............................................... 972 57 34 56
Clínica Salus Infirmorum . ..........................................................972 57 02 08
Consell Comarcal del Pla de l’Estany .................................... 972 57 35 50
Consell Comarcal-Àrea de Benestar Social . ......................... 972 58 03 88
Consell Esportiu del Pla de l’Estany ........................................972 58 13 44
Correus ...........................................................................................972 57 09 99
Creu Roja ........................................................................................ 972 57 24 50
Escola Baldiri Reixac ...................................................................972 57 06 60
Escola Can Puig . ........................................................................... 972 57 44 65
Escola Casa Nostra .....................................................................972 57 09 66
Escola de Natura ........................................................................... 972 58 13 16
Escola La Draga . ............................................................................972 57 23 56
Escola Pla de l’Ametller . .............................................................. 972 57 15 28
Institut Josep Brugulat ................................................................. 972 57 14 31
Institut Pere Alsius ........................................................................972 57 09 91
Institut Pla de l’Estany . ............................................................... 972 58 07 93
Mossos d’Esquadra ......................................................................972 18 16 50
Taxis … ..............................................................................................972 57 05 14
Teisa ................................................................................................ 972 57 00 53
Telestany ........................................................................................ 972 57 65 08

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS
Ateneu-Centre Municipal d’Estudis Musicals.972 57 60 49
Biblioteca Pública ......................................................972 57 16 02
Cal Moliner (Oficina d'informació comercial
i turística) …................................................................ 972 58 40 73
Casal de Barri de Sant Pere ....................................972 57 13 82
Centre Cívic Banyoles.............................................. 972 58 07 41
Consorci de l’Estany..................................................972 57 64 95
Escola Oficial d’Idiomes.......................................... 972 58 49 29
Oficina Jove del Pla de l'Estany-Cal Drac.............972 58 32 11
Jutjat de Pau . ............................................................ 972 57 02 05
La Balca – Centre Educatiu Municipal.................972 57 35 36
Museu Arqueològic de Banyoles ..........................972 57 23 61
Museu Darder de Banyoles....................................972 57 44 67
Oficina 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 11 20
Teatre Municipal …………………….972 57 25 07/972 58 18 48

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

20 butlletí municipal

