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Desembre del 2016

Ajuntament de Banyoles

Benvolguts banyolins i banyolines,

Ja ha passat un any més i tornem a viure el Nadal. Tornen també unes sensacions i unes 
emocions especials tot valorant l’any que acaba.

En aquestes dates, i en definitiva sempre, hem de pensar i solidaritzar-nos amb moltes 
persones que pateixen, sigui per motius de salut, o per molts altres motius. Ara  i durant tot 
l’any hi ha moltes entitats a Banyoles en les quals podeu col·laborar i posar el vostre granet 
de sorra per a millorar la societat.

Són dates per estar en família, però també per pensar en els altres. Són dates de contrastos, 
on els més petits de la família ens ensenyen que la il·lusió és un valor que no hem de perdre. 
Però, i cal dir-ho, són dies tristos perquè en molts casos pensem en persones molt estimades 
que ja no hi són.

Des de l’Ajuntament no podem defallir en el treball diari per a resoldre problemes que afecten 
als banyolins i banyolines. Continuarem potenciant polítiques socials, de desenvolupament 
econòmic i d'inversió, ja que creiem que és un bon camí a seguir per millorar Banyoles. 
  
En nom propi i de tot l’Ajuntament, us desitjo a tots un Bon Nadal i un feliç 2017!

Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles 

Bon Nadal
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SUBVENCIONS
Títol Import Institució

BUTLLETÍ MUNICIPAL

Realitza: Espai Gràfic3
Foto portada: Pere Duran
Impressió: Graficolor Banyoles
Dip. Legal: GI-477-2008

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona

Edita: Ajuntament de Banyoles

Ajuntament de Banyoles

Firestoc, Gartstròmia, Aloja i Fira de Nadal   11.000 ¤ Diputació de Girona

Facilitar l'accés a les noves tecnologies al Museu Darder 1.562 ¤ Diputació de Girona

Facilitar l'accés a les noves tecnologies al Museu Arqueològic 1.562 ¤ Diputació de Girona

Facilitar l'accés a les noves tecnologies   7.257 ¤ Diputació de Girona

Construcció d'una passarel.la sobre la riera Canaleta 
per a la connectivitat del carril bici  50.000 ¤ Diputació de Girona

Programa Fem companyia  3.600 ¤ Dipsalut

Actuacions urgents en equipaments esportius 4.320 ¤ Diputació de Girona

Suport a esportistes d'elit  2.209 ¤ Diputació de Girona

Substitució de punt de llum per tipus LED  3.987 ¤ Diputació de Girona

Agents d’ocupació i desenvolupament local  23.626 ¤ Servei d’Ocupació de Catalunya

Lluita i control integrat de plagues urbanes  11.050 ¤ Dipsalut

Projecte “Dinamització i Participació Jove  8.600 ¤ Generalitat de Catalunya

Despeses de manteniment i conservació del PUOSC 2016-2017 
   Anualitat 2016:     65.142,85¤ 
  Anualitat 2017:     65.142,85¤ Generalitat de Catalunya
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ALCALDIA

Els premiats de la VIII edició dels Premis Banyolí de l’Any amb les autoritats i personalitats. Foto: Pere Duran

Esther Guerrero, Miquel Callís i 
Prat, Rosa Dilmé i Brugada, i Baby 
Bites guanyadors de la VIII edició 
dels Premis Banyolí de l’Any
Esther Guerrero va ser elegida Banyolina de l’Any 2016. 
L’atleta banyolina Esther Guerrero ha firmat una gran 
temporada, que ha culminat amb la participació als Jocs 
Olímpics de Rio de Janeiro. La banyolina, en el seu bateig 
olímpic, va liderar la seva sèrie dels 800 metres fins 
als últims metres i amb el tercer lloc es va quedar a les 
portes de les semifinals. Entre d’altres èxits, aquest estiu 
va revalidar el títol dels 800 metres llisos al Campionat 
d'Espanya absolut. Aquest títol l’ha guanyat aquest 2016 
en la modalitat de pista coberta i a l’aire lliure. 

El premi a la Trajectòria Personal va ser per Miquel 
Callís i Prat. Callís ha estat industrial i avicultor. Va 
ser vicepresident del Club Esportiu Banyoles i ha estat 
president de la Federació Avícola Catalana. També va 
ser regidor de l'Ajuntament de Banyoles. El premi a 
la Millor Iniciativa Social s’ha concedit a la banyolina 
Rosa Dilmé i Brugada. Dilmé és una religiosa dominica 
i treballadora social, que porta 43 anys instal·lada a 
Rwanda treballant al costat dels més desafavorits, i 
concretament a la ciutat de Ruli. Finalment, el premi a la 
Millor Iniciativa Empresarial ha estat per l’empresa Baby 

Bites, amb seu a Banyoles. Baby Bites és una empresa 
formada per dues noies molt joves, la Sofia Marquès i 
l’Andrea Durall, que ha revolucionat el sector del nadó, 
fabricant sacs i accessoris per a nadons.

 El lliurament d’aquesta vuitena edició dels Premis Banyolí 
de l’Any va reunit més de 300 persones en el decurs d’un 
sopar al pavelló de la Farga de Banyoles. Enguany, cal des-
tacar que el President de la Generalitat de Catalunya, Molt 
Honorable Senyor Carles Puigdemont, va presidir l’acte.

Actes institucionals a Banyoles 
de commemoració de la Diada 
Nacional de Catalunya
Organitzats per l’Ajuntament de Banyoles i Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany, es va fer una ofrena floral 
davant de l’escultura Catalan Power, la cantada dels 
Segadors i una ballada de sardanes.  

L’Ajuntament rep a la patinadora 
artística Tània Omedes
Omedes va ser tercera al Mundial de patinatge artístic per 
grups celebrat a Colòmbia el 2015 competint amb el Club 
Patinatge Artístic Girona. La primera setmana d’octubre 
va anar al Mundial del 2016 a Novara (Itàlia), i en aquesta 
ocasió encara ho van fer millor i van ser segones.
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Recepció als campions del 
món sub-23 en doble escull 
lleuger Adrià Mitjavila i al seu 
entrenador Carles Grabulosa
L’Ajuntament de Banyoles va preparar una recepció als 
remers de Fontcoberta Adrià Mitjavila i al gallec Rodrigo 
Conde (que no hi va poder assistir perquè estava en-
trenant a Sevilla), actuals campions del món sub-23 en 
doble escull lleuger, i al seu entrenador el banyolí Carles 
Grabulosa. Mitjavila i Conde van guanyar el campionat 
l’últim cap de setmana d’agost a Rotterdam (Holanda). 

Irene Rigau ha rebut la 
Medalla d’Or de la ciutat
Rigau ha estat la dissetena persona que rep la medalla 
d’or de Banyoles, i va rebre la medalla en un acte al Te-
atre Municipal el 22 d’octubre del 2016. Els últims que 
l’han rebut són Pere Bach i Fernando, el Club Esportiu 
Banyoles, Joan Olivas i Coll, Martirià Font i Coll i Josep 
Maria Mateu i Tarafa.

La Generalitat atorga una 
subvenció de 306.790 euros al 
Consell Comarcal perquè impulsi 
un projecte de desenvolupament 
turístic del Pla de l’Estany
Aquesta subvenció servirà per pagar el 50% del pro-
jecte que ascendeix a un total de 613.580 euros. Amb 
aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
impulsarà un total de 6 actuacions, de les quals, 3 a 
Banyoles (amb un cost de les actuacions a Banyoles de 
467.935 euros, i una subvenció del 50%). Es tracta de 
l’adequació i integració paisatgística del paratge dels 
Desmais de l’Estany de Banyoles, restitució de la mota 
perimetral del jardí històric de les pesqueres i el passeig 
de Banyoles i la connectivitat entre l’Oficina de Turisme 
de l’Estany-Embarcador i la zona dels Desmais.

12 joves troben feina al Pla de 
l’Estany gràcies al programa 
de Garantia Juvenil
El programa Garantia Juvenil, impulsat per la Unió Euro-
pea i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), pretén 

Irene Rigau, amb la Medalla d'or de la ciutat, acompanyada per l'alcalde Miquel Noguer i regidors de l'Ajuntament. Foto: Pere Duran

Mitjavila i Grabulosa van ser acompanyats per gran part de la secció de rem del 
Club Natació Banyoles (CNB), encapçalats pel president del CNB, Albert Comas



butlletí municipal 5

Roda de premsa de l’equip de govern i el grup municipal de Junts per Banyoles- 
ERC- AM per presentar inversions per a millorar els camins escolars i carrils bici

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

S’estrena el nou Consell 
de barri de Can Puig
Han tornat una vegada més els consells de barri de Ba-
nyoles organitzats per l’àrea de Participació ciutadana 
de l’Ajuntament de Banyoles. Fins ara eren 5 consells de 
barri i aquest novembre s’hi ha sumat el Consell de barri 
de Can Puig. Ara mateix n’hi ha a la Farga, Sant Pere, Can 
Puig, Mas Palau, les Rodes i Canaleta. Els consells de barri 
de Banyoles pretenen garantir i impulsar la participació 
dels veïns i veïnes de Banyoles, i de les associacions, en 

els assumptes municipals. Són consells de participació 
que tenen caràcter consultiu, de formulació de propostes 
i suggeriments. Els consells de barri són un espai de dià-
leg per resoldre problemes d'interès general i construir 
projectes compartits de ciutat.

L’Ajuntament de Banyoles 
demana a la ciutadania que 
expliqui les seves experiències 
com a ciclistes i indiquin punts 
de millora dels carrils bici
En el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura, l’Ajuntament de Banyoles va obrir durant dos 
mesos un torn de participació ciutadana per conèixer 
les opinions dels que circulen en bicicleta per la ciutat. 
Concretament, el consistori banyolí demanava expe-
riències del ciclistes que circulen per Banyoles i fotos 
de llocs on el carril bici es podria millorar. 38 ciutadans 
van enviar les seves apreciacions al correu electrònic 
participacio@ajbanyoles.org. Primera reunió del Consell de barri de Can Pug

prioritzar els carrils bici que porten a escoles i instituts, 
millorar la senyalització i la seguretat, i fer pedagogia dels 
drets i deures dels vianants, ciclistes i cotxes. És a dir, fer 
de Banyoles una ciutat més sostenible. L’acord inclou, per 
exemple, la millora del carril bici des de l’Estany seguint 
el rec Major pel camp de futbol vell, fins a l’Espai Jove Cal 
Drac, creuant el carrer Llibertat, i continuant pel carrer 
Canat i Sant Martirià. 

reduir l’atur entre els menors de 30 anys. A l’Ajuntament 
de Banyoles hi treballen cinc joves: un tècnic auxiliar in-
formador de joventut, una administrativa i tres auxiliars 
administratius. Aquestes ofertes anaven dirigides a joves 
inscrits al sistema de Garantia Juvenil i que complissin 
com a requisits de tenir entre 16 i 29 anys, estar inscrits 
al SOC com a demandants d’ocupació i tenir la titulació 
requerida específica del lloc de treball.

L’equip de govern i el grup 
municipal de  Junts per 
Banyoles- ERC- AM presenten 
inversions per a millorar els 
camins escolars i carrils bici
És un treball conjunt que s’emmarca en l’aprovació 
conjunta per part del govern i Junts per Banyoles del 
pressupost municipal d’aquest 2016. Un dels objectius 
conjunts són la connectivitat de la xarxa de carrils bici, 

L’Ajuntament programa nous 
cursos de formació oberta a tothom 
per l’últim quadrimestre del 2016 
Són tallers, cursos i píndoles formatives de curta durada, 
d’un mínim de 3 hores i un màxim de 8, i de temàtica 
actual. Està destinat a emprenedors, empresaris, professi-
onals independents, autònoms i treballadors per compte 

OCUPACIÓ

aliè. La formació es divideix en dos àmbits: l’empresa i 
emprenedoria, i el creixement de les capacitats i habilitats 
personals. Com a novetats han programat formació en 
l’àmbit comercial, d’acord amb l’Associació Banyoles 
Comerç i Turisme. Durant el primer semestre del 2016, 
un total de 110 persones s’han format gràcies als cursos, 
tallers i píndoles de l’Ajuntament de Banyoles.
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La qualitat de l’aigua de l’Estany 
és excel·lent segons el control de 
l’Agència Catalana de l’Aigua
En el marc del programa de vigilància i informació de l’estat 
de les platges i zones de bany interior, l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) va analitzar a l’estiu l’estat de l’aigua de 
l’Estany en dos punts: el Club Natació Banyoles i la Caseta 
de Fusta. El resultat va ser la qualificació d’excel·lent en els 
dos punts de mesura

L’Ajuntament de Banyoles 
engega una nova campanya 
per fomentar el civisme en l’ús 
de contenidors i papereres
El consistori vol evitar situacions d’insalubritat i brutícia a la 
via pública, promoure bones pràctiques i valors encaminats 
a la creació d’una cultura cívica. La campanya es basa en 
5 adhesius enganxats als contenidors on s’especifica què 
s’hi pot llançar i què no, el telèfon de contacte del servei de 
recollida i les sancions. I és que qui no compleixi la normativa 
pot ser sancionat amb multes de 125 a 3.005 euros. En el cas 
de les papereres, també s’han enganxat adhesius amb una 
recomanació molt clara: una paperera no és un contenidor.

MEDI AMBIENT

FEM-HO BÉ AMB LA BONA GESTIÓ DE RESIDUS
INCIDIM EN EL BON ÚS DELS CONTENIDORS DE VIDRE, PAPER I CARTRÓ

Una paperera amb l’adhesiu de la campanya de civisme

Dimarts i dijous hi ha recollida porta a porta de cartró als comerços.
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És molt important separar de manera correcta els residus per poder tractar-los posteriorment i, d'aquesta 
manera, augmentar l'aprofitament d'allo que es rebutja. La recollida selectiva és la clau per resoldre aquesta 
problemàtica ciutadana i, per a aconseguir-ho, les llars i els establiments de Banyoles tenen un paper cabdal.

CAMPANYA PER LA BONA 
GESTIÓ DELS RESIDUS 
I EL BON US DELS 
CONTENIDORS A BANYOLES

L'Ajuntament de Banyoles promou aquesta campanya de civisme per conscienciar la ciutatadania de la importancia de 
La utilització correcte dels contenidors i de l'ús de les papereres, per tal d'evitar situacions d'insalubritat i brutícia a la 
via pública, amb la voluntat de promoure pràctiques i valors encaminats a la creació d'una cultura cívica i respectuosa 
amb les persones i l'entorn. 

El programa i el missatge es plasmen en una col·lecció d'adhesius que aniran enganxats als contenidors, amb una 
clara funció pedagogica, informativa i de sensibilització. En cada un d'ells, cinc en total, s'especifica que s'ha de llençar 
i que no, el telèfon de contacte del servei de recollida i les sancions corresponents en cas de no respectar la normativa. 

També s'enganxaran adhesius a les papereres instal·lades a la via pública que no siguin utilitzades correctament 
perque els ciutadans en siguin conscients i les utilitzin correctament.

CAMPANYA PER 
LA BONA GESTIÓ 
DELS RESIDUS I 
EL BON ÚS DELS 
CONTENIDORS
A BANYOLES

SERVEI DE MEDI AMBIENT

CAMPANYA PER 
LA BONA GESTIÓ 
DELS RESIDUS I 
EL BON ÚS DELS 
CONTENIDORS
A BANYOLES

SERVEI DE MEDI AMBIENT

CAMPANYA PER 
LA BONA GESTIÓ 
DELS RESIDUS I 
EL BON ÚS DELS 
CONTENIDORS
A BANYOLES

SERVEI DE MEDI AMBIENT

CAMPANYA PER 
LA BONA GESTIÓ 
DELS RESIDUS I 
EL BON ÚS DELS 
CONTENIDORS
A BANYOLES

SERVEI DE MEDI AMBIENT

CAMPANYA PER 
LA BONA GESTIÓ 
DELS RESIDUS I 
EL BON ÚS DELS 
CONTENIDORS
A BANYOLES

SERVEI DE MEDI AMBIENT

CAMPANYA PER 
LA BONA GESTIÓ 
DELS RESIDUS I 
EL BON ÚS DELS 
CONTENIDORS
A BANYOLES

SERVEI DE MEDI AMBIENT

CAMPANYA PER 
LA BONA GESTIÓ 
DELS RESIDUS I 
EL BON ÚS DELS 
CONTENIDORS
A BANYOLES

SERVEI DE MEDI AMBIENT

CAMPANYA PER 
LA BONA GESTIÓ 
DELS RESIDUS I 
EL BON ÚS DELS 
CONTENIDORS
A BANYOLES

SERVEI DE MEDI AMBIENT

PAPER I CARTRÓ

VIDRE

ENVASOS

REBUIG

ORGÀNIC

ALTRES INFORMACIONS
Servei de recollida GRATUÏT per a MOBLES 
i TRASTOS VELLS, cada dilluns nit. 
Cal trucar previament 972 581 858

IMPORTANT: 
Qui no compleixi les normes donades pot ser 
sancionat amb multes de 125 € a 3.005 €
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El pressupost de l’exercici 
2017 segueix mantenint un 
fons de contingència de 
120.000 ¤ tal i com s’ha 
vingut fent els anys anteriors 
per tal de poder resoldre 
necessitats no previstes.

HISENDA

El pressupost de l’Ajuntament 
de Banyoles per al 2017 és 
de 19,29 milions d’euros
Per cinquè any consecutiu, l’Ajuntament preveu un 
estalvi net significatiu que ascendeix a 603.900 euros, 
dels quals 573.900, es destinaran a finançar alguns 
projectes d’inversió. I per tant, cal destacar que un 
26% de l’origen de finançament de les inversions serà 
amb fons propi. 

El volum d’inversions programat per l’any 2017 és de 
2.359.000 euros. S’han pressupostat arranjaments de 
carrers del Barri Vell, l’arranjament del carrer de les 
Rotes, una nova edició del Pla de voreres, enguany amb 
100.000 euros, l’adquisició de l’emplaçament de la nova 
biblioteca, l’habilitació del parc de gossos, inversions en 
els carrils bici....

L’Ajuntament de Banyoles no 
augmentarà la pressió fiscal 
als ciutadans el 2017
Les ordenances fiscals es van aprovar al ple d’octubre. 
Es congelen la majoria de taxes i impostos, inclosos 
l’IBI, l’ICIO i les escombraries. Només s’apuja un 1% 
el tram de competència municipal del rebut de l’aigua. 
Les ordenances incorporen diverses propostes pactades 
entre l’equip de govern i el grup municipal de Junts 
per Banyoles. Es tracta d’un augment de la rebaixa de 
la llicència d’obertura de comerços, del 50 al 60%, 
la rebaixa d'un 10% de la taxa dels guals comunitaris 
d’edificis plurifamiliars, l’augment del 50 al 90% en 
la rebaixa de l’impost de construcció en obres per 
eliminar barreres arquitectòniques, i limitar al 50% la 
bonificació de l’impost de vehicles per als de més de 
25 anys d’antiguitat.
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BENESTAR SOCIAL

L’Ajuntament i les entitats de la 
ciutat s’impliquen com mai en els 
actes conjunts de la Marató de TV3
Banyoles es va implicar al màxim amb la Marató de 
TV3, que enguany es dedicava a l’ictus, i a les lesi-
ons medul·lars i cerebrals traumàtiques. L’acte era 

una volta a peu a l’Estany de Banyoles i al llarg del 
recorregut els participants anaven trobant un conjunt 
d'activitats culturals, lúdiques i festives. Després de 
moltes sorpreses, els participants van arribar al parc 
de la Draga, on es va celebrar el final de festa amb la 
participació de diferents grups i entitats.

Millores al centres educatius per 
començar el curs escolar a Banyoles
L’escola Camins s’ha ampliat en el que és el seu cinquè 
curs. Ara quedaran dues ampliacions més per al propers 
dos anys. Ara a l’escola es fa fins a segon, l’any vinent es 
posaran dos nous mòduls i el següent any dos mòduls més. 
L’escola Camins fluctuarà entre un i dos grups, depenent 
dels inscrits en el padró d’habitants i les necessitats de 
la ciutat. Enguany a l’escola també s’ha ampliat el pati. 
Alhora, s’ha posat en funcionament el mòdul de l’institut 
Pla de l’Estany. 

Com cada curs, l’Ajuntament de Banyoles ha aprofitat 
per aplicar millores a les escoles de la ciutat. Aquesta 
vegada, s’han col·locat proteccions a totes les sor-
reres de les escoles, i s’han posat xarxes a totes les 
escoles on hi ha porteries, ja que es malmetien les 
tanques. A l’escola Pla de l’Ametller, conjuntament 
amb l’AMPA, s’ha fet una inversió amb una caseta 
de fusta al pati. A l’escola de Can Puig s’ha millorat 
l’enjardinament, baranes i un talús d’una part del pati. 

EDUCACIÓ

Per altra banda, a l’escola Baldiri Reixac s’han refet els 
patis d’infantil i cicle mitjà i s’ha comprat un elevador 
per al servei de menjador. A més, aquest estiu s’han 
atès les necessitats  de pintura a tots els centres. A la 
llar d’infants La Balca s’ha climatitzat una bona part 
de les aules i s’ha refet la sorrera. Les inversions han 
pujat a uns 30.000 euros, a part de les despeses de 
manteniment.

Torna la Guia de recursos educatius 
municipals de Banyoles 2016-17 
Ja s’ha editat la 16a edició d’aquesta Guia. En aquesta edició 
s'ofereixen 41 activitats per a grups i 33 activitats obertes. 
I és que són unes propostes molt seguides a Banyoles. A 
la Guia de recursos hi participen totes les àrees i serveis 
de l’Ajuntament de Banyoles, a part del Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany i moltes altres entitats i associacions. 
Enguany hi ha una activitat nova titulada "El run-run dels 
exploradors per descobrir i repassar". Un any més una de 
les activitats més concorregudes va ser la visita als gegants 
i capgrossos de Banyoles. Trobareu totes les propostes i 
més informació al bloc del servei d’Educació.
 

PLA DE BARRIS

Últimes actuacions del Pla 
de barris de la Farga 
El Projecte de rehabilitació integral del barri de la 
Farga de Banyoles està cofinançat entre l’Ajuntament 
de Banyoles i la Generalitat de Catalunya. Aquest Pla 
de barris s’acaba al final d’aquest 2016. En aquest 
tram final, una de les obres més destacades és l’ar-
ranjament de les façanes d’una de les illes del barri, 
situada entre els carrers Barcelona, Girona, Tarragona 
i Paper, segons l’informe d’especial interès emès per 
l’Ajuntament de Banyoles. S’han pintat i reparat les 

façanes, es renoven els baixants i s’arreglen les co-
bertes malmeses. Aquesta actuació l’han licitat els 
veïns i llavors rebran les subvencions de l’Ajuntament 
de Banyoles i la Generalitat.

Entre els últims projectes del Pla de barris hi ha la nova 
seu de la Policia Local de Banyoles i el  nou col·lector 
de la Farga, que ha de solucionar que en dies de pluja 
intensa hi hagin sobreeiximents d’aigua als embornals. 
També, s’ha millorat l’exterior de la Farga d’Aram que, 
com que queda per sota la riera, també patia problemes 
d’inundacions en dies de forta pluja.
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La clau de casa: un regal pels 
nostres fills?, primera xerrada del 
curs de l’Eduquem en Família
Amb aquesta xerrada va arrencar una nova edició de 
l’Eduquem en Família i ha seguit amb la xerrada de Jordi 
Jubany sobre la família en digital (24 de novembre). 
També està programat que Carme Pujol, de l’Institut 
d’Ecologia Emocional, imparteixi dues xerrades sobre 
recursos emocionals (2 i 16 de febrer), i, finalment, 
Ada Parellada ens “cuinarà” algunes receptes familiars 
(11 de maig).

Arrenca Ciutats de Ciència, 
un projecte amb la UdG per 
divulgar la recerca en entorns 
de la vida quotidiana
La recerca ocuparà places, carrers, cafeteries, restau-
rants i aules d’escoles i instituts de set ciutats gironines: 
Banyoles, Blanes, Figueres, Girona, Olot, Palamós i Sant 
Hilari Sacalm. El projecte pretén escampar la ciència 
pel territori a partir d’activitats per tal que ciutadans 
i investigadors comparteixin coneixements científics. 
Ciutats de Ciència és un projecte finançat per la Fundació 
Espanyola de Ciència i Tecnologia (FECYT).

Programa d'auxiliar de 
conversa en llengua anglesa 
als instituts de Banyoles 
Aquest curs 2016-17 els instituts Pere Alsius, Pla de 
l’Estany i Josep Brugulat compten amb l’ajuda d’un 

auxiliar de conversa en llengua anglesa per tal de donar 
impuls al Projecte Lingüístic Plurilingüe. Aquest progra-
ma està finançat en un 60% per les AMPA i en un 40% 
per l'Ajuntament de Banyoles, a través d'un conveni de 
col·laboració. 

Banyoles ets tu! Un 
projecte educatiu, actiu i 
compromès amb la ciutat
El projecte Banyoles ets tu! ha entrat dins les aules. 
Aquest programa vol desenvolupar actituds transforma-
dores, actives i compromeses amb la ciutat, fomentant 
el treball en xarxa entre la comunitat educativa i el teixit 
associatiu. Aquest projecte està dissenyat i impulsat 
per professionals de la plataforma la ColActiva (www.
lacolactiva.cat), amb el finançament i suport del Servei 
d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles. Juntament 
amb diferents entitats banyolines, els alumnes de 5è o 
6è de Cicle Superior detecten problemes de ciutat, els 
converteixen en reptes de transformació i generen idees 
per tal de solucionar-los.

La Balca, obre els seus espais
Un any més La Balca obre les seves portes a totes les 
famílies que desitgin compartir diferents espais de 
trobada entre mares i pares, i entre infants. Si voleu 
compartir algun d’aquests espais amb els vostres fills 
i altres famílies, us convidem a apuntar-vos als espais 
nadó i familiar. Si desitgeu que el vostre fill comparteixi un 
espai de joc i moviment amb altres infants, us convidem 
a apuntar-vos a la ludoteca.

La primera xerrada d'enguany de l'Eduquem en família va anar a càrrec de M.Jesús Comellas
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Aproven el Pla Local de 
Joventut 2016-2019 
L’Ajuntament de Banyoles va aprovar el Pla Local de 
Joventut del 2016 al 2019 en el ple ordinari del setem-
bre. El Pla manté una línia continuista en les polítiques 
de joventut. L’objectiu central d’aquest Pla és tenir en 
compte les necessitats i problemàtiques detectades 
en l’àmbit juvenil per tal de crear polítiques de joventut 
destinades als i les joves de Banyoles, per tal que puguin 
desenvolupar el seu projecte de vida en igualtat d’oportu-
nitats. Els eixos de treball d’aquest pla local s’organitzen 
a partir dels cinc principis rectors, que són plantejats pel 
Pla Nacional de Joventut 2010-2020.   

Aquest document conté 52 accions en total per a joves 
de 16 a 29 anys, tot i que també contempla accions per a 
joves de menor edat, pensades a partir de criteris bàsics 
com el realisme, la transversalitat i la coherència. En 
el marc d’aquest Pla s’impulsarà un Consell Local de 
Joventut, un centre de salut jove, entre moltes altres 
propostes. 

Redistribueixen l’Oficina 
Jove del Pla de l’Estany – Cal 
Drac per millorar el servei
Els tècnics i dinamitzadors de joventut han passat de la 
planta baixa al primer pis, en el lloc on hi havia el Punt 
d’Informació Juvenil, que al seu torn es desplaça a la 
sala del costat del primer pis. Tot plegat allibera una de 
les sales de planta baixa. Així doncs, en aquesta zona de 
l’edifici, en els proper mesos, hi haurà el nou Centre de 
salut jove,  una de les accions que contempla el Pla Local 

JOVENTUT

de Joventut 2016-2019. Aquest servei s’encarregarà de 
promocionar hàbits saludables i prevenir conductes de 
risc entre els joves.

El servei de mobilitat internacional 
de l’Oficina Jove atén una mitjana 
mensual de 40 consultes
L’Oficina Jove del Pla de l’Estany-Cal Drac atén a nois i 
noies d’entre 18 i 30 anys que volen viure una experiència 
a l’estranger. El voluntariat internacional, el treball a l’es-
tranger i les pràctiques professionals concentren set de 
cada deu consultes. En total, durant el primer semestre 
del 2016, el servei de mobilitat internacional va atendre 
243 consultes, el 90% de les quals presencials. El servei 
està impulsat pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
dins el marc de l'Oficina Jove que es gestiona gràcies a 
un conveni firmat entre el Consell Comarcal, l’Ajuntament 
de Banyoles i la Generalitat. 

Nova edició de les ajudes pel 
transport pels estudiants 
de Banyoles que estudien 
fora de la ciutat
L’Ajuntament de Banyoles ha ofert per setè any consecutiu 
aquesta ajuda. El consistori hi destina uns 4.000 euros i 
compta amb la col·laboració de l’Autoritat Territorial de la 
Mobilitat (ATM) de l’àrea de Girona i de l’empresa TEISA. 
Es facilita gratuïtament una targeta 10/30 de l’ATM de 
l’àrea de Girona pels alumnes que es desplacin a Girona, 
una targeta universitat de la TEISA carregada amb 8 
viatges als de Barcelona o Bellaterra, i un abonament de 
10 viatges per als que es dirigeixin a Olot. 

El regidor de Joventut de Banyoles, Pau Comas, l’únic no assegut, amb tècnics i dinamitzadors de l’Oficina Jove
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GRUPS MUNICIPALS

Aturem els desnonaments

Hem pensat massa temps “això no va amb nosaltres”. Però la realita

Banyoles millora en diferents àmbits
Des de Convergència i Unió (CiU) sempre hem defensat un 
ciutat que progressi en tots els àmbits. Volem fer avançar 
Banyoles i posem tota la nostra voluntat per fer-ho treballant 
amb els altres grups municipals, com s’ha demostrat amb 
els recents acords amb Junts per Banyoles- ERC.
Un altre dels nostres signes d’identitat és no augmentar la 
pressió fiscal, i tampoc  augmentarà el 2017. En l’apartat 
econòmic estem molt orgullosos d’haver rebaixat fortament 

l’endeutament del consistori; es preveu que se situarà el 
2017 al voltant del 47-49%.
Des de CiU també creiem que és molt important seguir 
invertint a la ciutat. Per al 2017 la previsió són més de 2,35 
milions d’euros. S’han pressupostat arranjaments de carrers 
del Barri Vell i del carrer de les Rotes, una nova edició del Pla 
de voreres, l’adquisició de l’emplaçament de la nova bibli-
oteca.... Tot plegat sense cobrar cap contribució especial a 
cap veí per finançar les obres tal i com s’ha fet des del 2007.

Les prioritats del 2017
Un canvi de funcionament i direcció en els serveis socials, 
un pla de barris cobrint les necessitats més urgents en infra-
estructures i d'àmbit social, potenciar la participació en les 
decisions de l'Ajuntament, fer uns pressupostos participatius, 
millorar la gestió i el finançament de l'Estany de Banyoles, 
millorar el transport interurbà, apostar per les energies reno-
vables, estudiar els beneficis econòmics, socials i ambientals 
que Banyoles té amb les proves esportives... Recaptar millor  
aplicant la tarificació social, potenciant les ajudes socials, 

aplicar una taxa esportiva per l'ús del bé comunal, augmen-
tar els impostos a les grans superfícies comercials o aplicar 
augments en els impostos dels pisos buits... Són mesures que 
ICV-IdB ha proposat en el debat de les ordenances fiscals i en 
el dels pressupostos i l'equip de govern les ha rebutjat, tenim 
alternatives viables i realistes per millorar la recaptació i la 
despesa que fa aquest ajuntament. 
Restem a la vostra disposició a jluengo@ajbanyoles.org   
El grup municipal d'ICV-IdB us desitja unes bones festes 
i un millor 2017. 

Pisos tutelats sí, però no al Monestir

Banyoles va néixer a l’entorn del Monestir, parlem de fa molts 
segles. Una història llarga i no sempre plàcida però que ha 
donat caràcter i personalitat a la nostra ciutat.
El Monestir i el seu entorn és un espai a preservar, molt ric 
arqueològicament. Constitueix des del punt de vista urbanístic 
un espai que connecta la vila vella amb els barris perifèrics 
de l’est: Canaleta i Can Puig.

Per tot això creiem que l’equip de govern cometria  un error 
greu  si prospera el projecte del Bisbat de construir pisos 
tutelats a l’espai que avui ocupa la Casa d’Espiritualitat i 
els jardins on s’han fet recentment troballes arqueològiques 
molt interessants.
Fer pisos tutelats per a gent gran és una bona idea, fer-los en 
aquests terrenys és enterrar sota el ciment un espai massa 
important per a la ciutat.

Pressupostos continuistes, per una època de canvis
L’equip de govern, amb la conveniència d’ERC, ha elaborat 
uns pressupostos per al 2017. Davant la proposta la CUP 
de Banyoles continuem tenint la mateixa posició,  la que 
hem mantingut amb fermesa els últims 6 últims anys i hi 
hem votat en contra.
En l’actual moment,  on continuem confinats a una forta 
crisi i immersos en un procés de ruptura nacional engegat 
al principat de Catalunya, el pressupost evidencia dues 
mancances ideològiques generals que ens obliguen a 
mostrar-nos totalment disconformes amb el que es planteja 
i es pretén. 

La primera, no hi ha  cap partida, per assumir els costos 
locals pel referèndum per la independència de Catalunya 
que es celebrarà el  2017. 
La segona, no hi ha cap partida significativament diferent, 
respecte al 2016, en matèria social, i això és alarmant 
si tenint en compte que no hi ha prevista pel 2017 cap 
aportació de la Generalitat al pla de Barris. En el moment 
d’emergència social que estem vivint, aquesta mancança 
és molt greu. L’ajuntament ha de fer una aposta clara per 
augmentar l’aportació en aquest àmbit i no excusar-se amb 
la manca de pressupost de l’Estat Espanyol, per deixar de 
preveure determinades partides per als més necessitats.
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FESTES

La Festa Major de Banyoles 
amb moltes propostes 
per a tots els gustos
La Festa Major va escalfar motors amb el pregó a càrrec 
del metge traumatòleg Josep Lloveras i Vives.  El cap 
de setmana fort de la Festa va ser el 20, 21, 22, 23 i 
24 d’octubre del 2016. No van faltar els concerts a les 
Barraques de Banyoles, amb grups com ara La Moral 
distreta, Buhos, Aspencat, La senyoreta descalça, Albert 
Pla o Les anxovetes. Tampoc no van faltar les sardanes 
a la plaça Major, o la Festa de música per a cobla. 

També es va poder gaudir de 8 exposicions, la fira 
d’atraccions, espectacles familiars, l’actuació del grup 
de sansa i txistularis d’Errenteria Musikal (Euskadi), 
havaneres, teatre amb “Coses de família”, l’ofici solemne 
al Monestir, el ball de final de festa o el castell de focs 
artificials. El dissabte 22 d’octubre es va presentar el 
primer gegantó de Banyoles, d’uns dos metres, es tracta 
del senyor Francesc Darder. Cal destacar un any més 
l’èxit de la proposta de les Fires d’atraccions a 1 euro 
el dijous de la Festa.

Campanya "Et respecto, 
em respectes?" en el marc 
de la Festa Major
L’objectiu de la campanya era tenir una Festa de Sant 
Martirià lliure de d'actituds irrespectuoses amb el gè-
nere, la identitat o l’orientació sexual. Es recordava que 
“Ni la nit ni la festa són excuses per cometre agressions 
verbals o físiques per motiu de gènere, identitat o ori-
entació sexual”. 

El senyor Darder és el primer 
gegantó de Banyoles
Coincidint amb el centenari de la inauguració del Museu 
Darder, es va encarregar a l'Escola d'Art i Superior de 
Disseny d'Olot l’elaboració d’un bust de la imatge de 
Francesc Darder. Els artistes que han creat la figura són 
alumnes d’escultura del curs 2015-16. A partir d’aquesta 
s’ha construït un gegantó que portaran els geganters 
més joves de la colla banyolina.

El metge traumatòleg Josep Lloveras i Vives pregoner de la Festa Major 2016. Foto: Pere Duran
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FESTA MAJOR
DE BANYOLES
20, 21, 22, 23 i 24 D’OCTUBRE

www.cultura.banyoles.catwww.cultura.banyoles.cat

El cartell de la Festa Major d’enguany és obra 
del fotògraf banyolí Joan Comalat

El gegantó del senyor Darder
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2.200 persones han vist la 
comèdia “Coses de família”
Un total de 12 actors de diferents companyies de 
Banyoles i actors independents es van unir novament 
per interpretar l’espectacle teatral de la Festa Major 
de Banyoles. Aquest format, amb un fort esperit local, 
ha funcionat molt bé els últims anys i fusiona actors 
d’edats compreses entre 17 i 70 anys. L'obra es basa 
en un text de l’autor Ray Conney, que ha adaptat el 
director banyolí Joan Solana i ha estat produït per l’àrea 
de Cultura de l’Ajuntament de Banyoles.

CULTURA

Nova proposta museogràfica 
per l’exposició permanent 
del Museu Darder 
Els objectius d’aquest projecte són la revalorització 
dels objectes que formen el fons del Museu i la revisió 
dels missatges clau a transmetre, el que portaria a 
millorar l’experiència de la visita. Es preveuen canvis 
a la zona d’accés, a la planta soterrani s’explicarà 
el fenomen hidrogeològic de la conca lacustre de 
l’Estany de Banyoles i a la planta primera hi haurà la 
col·lecció Darder.

Una trentena de cursos a la 
programació de tardor del 
Centre Cívic Banyoles
Els cursos s’estructuren en 6 àmbits temàtics diferents: 
creixement, idiomes, cuina, informàtica, activitat física i 
recursos. Hi havia novetats, com ara un curs d’iniciació a 
l’alemany, un curs d’empresa jove o el curs descobreix el 
món de la sardana, que s’ha impartit al Casal de la Gent 
Gran de Banyoles. Consulta tota la programació del Cen-
tre Cívic Banyoles al web www.centrecivicbanyoles.net

Isaac Ulam, Eva Fernández i 
Marcos, propostes destacades 
de la programació de 
tardor de l’Ateneu Bar
Cançó d’autor, jazz, música del Brasil i rock independent 
han protagonitzat una programació de música en directe 
atrevida i heterogènia. Quatre films integrats en el cicle 
d’El Documental del Mes i tres sessions de Música 
Punxada han complementat la programació estable de 
l’equipament.

URBANISME

Acaba la primera fase de les obres 
de millora del carrer dels Valls
Es tracta 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. 
La segona fase de la remodelació del carrer dels Valls 
anirà des del carrer Sant Antoni fins a la placeta del 
carrer Navata. Aquesta fase està previst que comenci 
els primers mesos del 2017. Més endavant, en una 
tercera fase, es reformarà el carrer Sant Antoni i la 
plaça d’en Ges.

Les obres del primer tram del carrer dels Valls ha consistit 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’han aprofitat 
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. Una vegada acabades 
les obres, la mobilitat de vehicles ha quedat restringida, 
excepte per als veïns. Les obres han costat uns 220.000 
euros, aportats íntegrament per l’Ajuntament de Banyoles. 
I, com a totes les obres des de fa 9 anys, el consistori no ha 
cobrat contribucions especials als veïns.

Recreació de com serà una part de la planta primera del Museu Darder

“Coses de família” era l’obra de teatre de la Festa Major
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Tram del carrers dels Valls, entre la plaça dels Estudis i el carrer Sant Antoni

Milloraran les canonades de 
la xarxa d’abastament d’aigua 
al barri de Sant Pere 
En el Pla d’inversió d’Aigües de Banyoles dels propers 
anys 2016-17-18 i, en acord amb l’Ajuntament i els tècnics 
municipals sobre la programació general del manteniment 
i millora de la xarxa d’abastament d’aigua a la ciutat, 
s’implementaran actuacions al barri de Sant Pere. Amb 
aquestes obres, que està previst que durin 2 anys, es 
millorarà considerablement l’abastament a la zona i es 
dotarà als abonats d’un cabal d’aigua més important i 
amb més pressió. L’obra es divideix en 3 fases ben dife-
renciades, la primera al carrer Joaquim Hostench i part 
del passeig mossèn Lluís Constans. La segona serà una 
part del carrer Pintor Solives i part del carrer Formiga. 
A la tercera part s’afrontaran els carrers interiors, una 
part del carrer Baldiri Reixac fins al carrer Formiga, una 
part del carrer Pare Butinyà i part del carrer Pere Alsius, 
passatge Clavell, passatge Romaní, passatge del Sol i 
passatge del Pi.  El cost de les 3 fases és d’uns 300.000 
euros, a càrrec d’Aigües de Banyoles. 

Font-Viñolas Arquitectes és 
l’equip redactor del POUM
El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 
Banyoles avança la seva tramitació. Els encarregats de la 
redacció de la revisió del Pla general seran Font-Viñolas 
Arquitectes. Un comitè d’experts han participat al concurs 
de selecció de l’equip redactor. 

Aprovat definitivament el Pla 
especial del nucli antic de Banyoles
La Comissió territorial d’urbanisme de Girona ha apro-
vat definitivament el text refós del Pla. El Pla concreta 
quina àrea abasta el nucli antic mitjançant un plànol 
d’ordenació i d’aixecaments de totes les illes incloses 
dins d’aquest límit. El plànol inclou el traçat de la 
Muralla, els àmbits de protecció dels Béns culturals 
d’interès nacional (BCIN) i el sistema de recs principals 
i secundaris. També indica la profunditat edificable de 
les edificacions i detalla les intervencions possibles en 
cada parcel·la del nucli antic. 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME

Torna la campanya de turisme 
familiar de Banyoles 
Aquest novembre i desembre del 2016 s’ha reiniciat la 
campanya de turisme familiar titulada Vine en família i et 
regalem Banyoles, en la qual, a través d’un joc, s’obsequia 
a les famílies que s’allotgen més de dues nits a la ciutat, 
amb descomptes en allotjaments, en activitats com el 
viatge amb la barca Tirona, el parc d’oci infantil Planeta 
Màgic, els Museus de Banyoles, el Tren pinxo... El 2014 
es va començar amb allotjaments i el 2015 s’hi van incor-
porar restaurants. Enguany hi participen 6 allotjament i 
10 restaurants, amb un augment de 3 restaurants. 

És molt interessant per les famílies saber que els res-
taurants de la campanya han de tenir menús infantils, 
trones i canviadors de bolquers. A més, els allotjaments 
també han d’estar preparats per les necessitats de les 
famílies i inclouen bressols, escalfa biberons, menús 
infantils, trones, canviadors de bolquers i zones de joc 
pels infants. El consistori banyolí ofereix al sector un 
lot de productes infantils a tots els establiments de la 
campanya: amb pitets, posallapissos, làmines per pintar, 
i informació de les activitats per fer amb nens. Aquests 
productes els establiments els ofereixen gratuïtament 
als seus clients. 

Torna l’Aloja- VIII Fira Medieval 
Fantàstica de Banyoles 
Hi havia novetats i moltes més activitats que en edicions 
anteriors com ara Bufons a la cort, Scroon el diable alat, 
El perfumer, el Follet blanc o tallers infantils de varetes 
màgiques o de fer pa. A l’espectacle de L’arnés del 

cavaller, a càrrec d’Alma Cubrae, es va donar resposta 
a preguntes relacionades amb els cavallers i les seves 
armadures. Una de les novetats és que es va instal·lar 
un punt d’informació turístic a la plaça Major. 

Els espectacles eqüestres 
professionals són la 
principal novetat de la 38a 
Fira de Sant Martirià 
La gran novetat d’aquest any van ser els espectacles 
eqüestres professionals amb el volteig cosac, posta 
hongaresa, cavalls comediants, doma natural i torneig 
medieval. Va ser un cap de setmana ple d’activitats amb 
exhibició de diverses disciplines eqüestres, els concursos 
morfològics, la mostra de races autòctones catalanes, el 
raça-tast, un concurs de salt, concurs de carrousels, el 
Firestany... En total hi van assistir unes 30.000 perso-
nes. Tot plegat va estar organitzat per l’Ajuntament de 
Banyoles i l’Associació de la Fira de Sant Martirià, i amb 
la col·laboració de la Diputació de Girona, la Generalitat 
i CaixaBank. 

Llums de Nadal amb novetats 
com els cubs de la plaça Major 
Des de fa 3 anys Banyoles va canviar la il·luminació 
incandescent per tipus LED. Els horaris són del 2 al 
23 de desembre de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 d’11 de 
la nit, i del 24 de desembre al 6 de gener de 2/4 de 
6 de la tarda a la 1 de la matinada. Cal destacar que 
durant l’acte d’encesa gairebé un centenar d’alumnes 
dels instituts de Banyoles va preparar el mapping “Els 
colors de la llum”.

La Fira Aloja es va celebrar amb un gran èxit de públic
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La regidora Clàudia Massó consultant la pantalla de l’e-tauler

ADMINISTRACIÓ

L’Ajuntament de Banyoles incorpora 
una pantalla amb l’e-tauler a 
l’Oficina d’atenció al ciutadà
És un pas més del consistori en el progrés cap a l’admi-
nistració electrònica. A l’e-tauler els ciutadans poden 
consultar digitalment i de manera tàctil els edictes de 
l’Ajuntament de Banyoles. Per tant, s’han suprimit els 
edictes en paper que fins ara estaven ordenats en unes 
carpetes al mateix espai de l’Oficina d’atenció al ciutadà. 
També es poden consultar els edictes a la pàgina web 
municipal banyoles.cat. El projecte de l’e-tauler compta 
amb el suport del Consorci AOC. 

MOBILITAT

Els majors de 65 anys, amb 
el carnet municipal de la gent 
gran, tenen l’accés gratuït 
al bus urbà de Banyoles 
A partir d’aquest dijous dia 1 de setembre, l’Ajuntament 
de Banyoles va incloure un nou servei a la targeta + 65. Es 
tracta d’una millora reclamada i és que el transport urbà 
dels autobusos TEISA de dins de Banyoles serà gratuït per 

als titulars del Carnet + 65. Aquesta despesa anirà a càrrec 
de l’Ajuntament de Banyoles i els usuaris s’hauran d’iden-
tificar. Les parades a Banyoles són a Can Puig, Canaleta, 
Mas Palau, Vila Olímpica, la Vila (escola Baldiri Reixac), 
la plaça Doctor Rovira, plaça Països Catalans, carrer de 
la Formiga, parc Manel Saderra, l’institut Pla de l’Estany, 
l’escola Pla de l’Ametller, plaça Sant Pere, passeig mossèn 
Constans, o la Clínica Salus, entre d’altres. Els autobusos 
durant el dia tenen unes freqüències d’una hora.

L’Ajuntament millora una desena 
de trams de voreres de la ciutat 
Aquest nou Pla de voreres era per tenir voreres amb 
panots al màxim de carrers de la ciutat. Incloïa arran-
jament de trams del carrer Ramils, del carrer Doctor 
Mascaró, Remei, l’avinguda Països Catalans (a la zona 
de l’encreuament del carrer Pare Claret), tres trams del 
carrer Llibertat, al voltant de Can Sisó de Guèmol, al 
carrer Prior Agustí i al carrer mossèn Sala. Alhora, es van 
repassar diverses zones puntuals de la ciutat. El consistori 
banyolí hi va destinar uns 59.000 euros. 

Milloren una zona verda 
del carrer Orfes
L’empresa banyolina Embotits Sarquella ha pagat 2 
bancs i 2 papereres per condicionar aquest espai del 
carrer Orfes, en un projecte conjunt amb l’Ajuntament 
de Banyoles. Es tracta d’una zona verda situada al carrer 
Orfes, a la cantonada amb la carretera de Vilavenut i al 
costat de la riera Canaleta. S’ha aprofitat per netejar 
l’espai i s’ha convertit en una zona agradable amb ombra 
gràcies als arbres.

VIA PÚBLICA

El carrer de Can Sisó amb la nova vorera ja acabada
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ESPORTS

El Poissy Triathlon francès guanya 
el Campionat d’Europa de Clubs
Banyoles va acollir el 3 de setembre la primera edició del 
Campionat d’Europa de Triatló per Clubs. Una vibrant 
competició en la que l’equip francès del Poissy Triath-
lon va guanyar després de dominar de principi a fi. La 
competició es va desenvolupar en el format de relleus 
mixtes en distància supersprint (300 m de natació, 6,6 
km ciclisme i 1,6 km de cursa a peu) per l’entorn de l’Es-
tany. Cada un dels 4 components havia de completar un 
triatló abans de cedir el relleu al seu company d’equip. El 
subcampionat va ser per l’equip italià de l’AS Triathlon 
Duathlon Rimini i els també italians de l’AS Minerva 
Roma es van adjudicar la medalla de bronze.

Durant tot el primer cap de setmana de setembre, Banyo-
les va ser la capital europea del triatló amb la presència 

de més de 1.200 triatletes. I Banyoles va superar amb 
nota el repte organitzatiu de la triple cita de triatló, molt 
especialment gràcies als voluntaris. L’entorn de l’Estany 
va acollir tres competicions de triatló importants: el Cam-
pionat d’Europa per a Clubs de relleus mixt; el Campionat 
d’Espanya en categoria elit, sub23, paratriatló i de grups 
d’edat; i el 31è Triatló Olímpic de Catalunya. 
 

Els triatletes Miriam 
Casillas i Fernando Alarza 
imposen el seu domini
Retorn molt espectacular de Miriam Casillas i Fernando 
Alarza en un Campionat d’Espanya de Triatló celebrat 
a Banyoles el 4 de setembre. Ambdós triatletes, recent 
aterrats dels JJ.OO. de Rio, van regnar en les seves 
respectives categories imposant un altíssim ritme en el 
tram de cursa a peu.

L’Ajuntament arranja 
l’accés a la urbanització del 
Puig de la Fontpudosa
L’entrada de la urbanització del Puig de la Fontpudosa 
és des del passeig de la Puda. S’ha actuat principalment 
pensant en els vianants i per aquest motiu s’ha construït 
una vorera d’uns 50 metres de llarg per accedir-hi i s’ha 
instal·lat una barana al costat de la vorera. Pel que fa a 
la calçada, s’ha fet un petit reasfaltatge per millorar la 
circulació en cotxe en aquest encreuament tan usat pels 
veïns. El consistori banyolí hi ha invertit uns 26.000 euros. La nova zona verda del carrer Orfes

La nova vorera a l’entrada a la urbanització del Puig de la Fontpudosa
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Aurora Figueras i Miquel Feixas, 
protagonistes de la Festa 
de l’esport banyolí 2015
L’Ajuntament de Banyoles va organitzar la 9a edició de 
la Festa de l’esport banyolí a la sala de socis del Club 
Natació Banyoles, una festa que tenia com a objectiu retre 
un petit homenatge a tots aquells esportistes, equips i 
clubs que al llarg de l’any 2015 es van  distingir pels seus 
resultats. La piragüista Aurora Figueras va ser nomenada 
millor esportista banyolina de l’any 2015. Per altra banda, 
Miquel Feixas va ser distingit amb el trofeu de forjador 
de l’esport banyolí del 2015 per la seva dedicació a l’es-
port. Els guanyadors van ser escollits per una comissió 
formada per representants dels clubs esportius locals.

La segona etapa de la “Volta” 
Ciclista a Catalunya 2017 
serà una contrarellotge per 
equips que transcorrerà per 
Banyoles i el Pla de l’Estany
Serà una contrarellotge per equips de 41,3 quilòmetres i es 
disputarà íntegrament per la comarca del Pla de l’Estany. 

Banyoles vibrarà el dimarts 21 de març del 2017 amb la 
sortida i l’arribada de l’etapa. Així doncs, la contrarellotge 
farà el recorregut cap a Vilavenut (Fontcoberta), Galliners 
(Vilademuls), Orfes (Vilademuls), Vilert (Esponellà), 
Esponellà, el veïnat de Melianta (Fontcoberta), Porque-
res tot fent la volta a l’Estany i Banyoles. I, atenció, la 
competició serà retransmesa per televisió a 155 països 
d’arreu del món. 

Neix el Circuit de Curses 
Populars del Pla de l’Estany 

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany ha impulsat la 
creació del Primer Circuit de Curses Populars del Pla 
de l’Estany. Aquest circuit agruparà sota una mateixa 
iniciativa esportiva un total de cinc marxes, que des de 
fa anys se celebren a la comarca de manera indepen-
dent i que comparteixen un denominador comú: són 
carreres populars, amb una distància compresa entre 
els sis i els deu quilòmetres i tenen un recorregut amb 
poc desnivell i poca dificultat tècnica. Entre ells hi ha la 
Marxa popular Ciutat de Banyoles i la X Volta popular a 
l’Estany (5 de març). 

 

 
.

El Poissy Triathlon francès guanyador del Campionat d’Europa de Clubs. Foto: Carles López

Miquel Noguer, alcalde de Banyoles; Francesc Castañer, alcalde de Porqueres; Joan Estarriola, alcalde de Fontcoberta; Àlex 
Terés, alcalde de Vilademuls; Joan Farrés, alcalde de Esponellà; i Rubèn Peris, director general de la “Volta” Ciclista a Catalunya 
van presentar l’etapa de “la Volta” i els seus detalls en una roda de premsa
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Telèfons a mà

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

AJUNTAMENT DE BANYOLES

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

oac@ajbanyoles.org

www.banyoles.cat

Àrea de Cultura  ........................................................972 58 18 48

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

Àrea de Promoció Econòmica ............................. 972 58 40 73

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

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS

Ateneu-Centre Municipal d’Estudis Musicals 972 57 60 49

Biblioteca Pública  .....................................................972 57 16 02

Cal Moliner (Oficina d'informació comercial 

i turística) … ............................................................... 972 58 40 73

Casal de Barri de Sant Pere  ....................................972 57 13 82

Centre Cívic Banyoles ............................................. 972 58 07 41

Consorci de l’Estany .................................................972 57 64 95

Escola Oficial d’Idiomes ......................................... 972 58 49 29

Jutjat de Pau  ............................................................. 972 57 02 05

La Balca – Centre Educatiu Municipal ................972 57 35 36

Museu Arqueològic de Banyoles  .........................972 57 23 61

Museu Darder de Banyoles ...................................972 57 44 67

Oficina Jove del Pla de l'Estany-Cal Drac ............972 58 32 11

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

Oficina d'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

ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS

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

Aigües de Banyoles  .......................................................................972 57 01 01

Agri- Energia SA (companyia elèctrica) ................................972 58 00 58

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

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

Bassols Energia Banyoles  ..........................................................972 57 03 14

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

Càritas Banyoles ........................................................................... 972 58 30 55 

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

Càtedra d’Esports i Educació Física ………… 972 57 64 93 /972 41 83 32

Centre d’Assistència Primària .........................972 57 25 10/902 111 444

Centre de Recusos Pedagògics   .............................................. 972 57 34 56

Clínica Salus Infirmorum  ...........................................................972 57 02 08

Consell Comarcal del Pla de l’Estany   .................................... 972 57 35 50

Consell Comarcal-Àrea de Benestar Social  .......................... 972 58 03 88

Consell Esportiu del Pla de l’Estany   .......................................972 58 13 44 

Correus   ..........................................................................................972 57 09 99

Creu Roja  .........................................................................................972 58 25 76

Escola Baldiri Reixac   ..................................................................972 57 06 60 

Escola 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

Espectacular imatge del Campionat d'Espanya de triatló. Foto: Harold Abellan


