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Núm. 36
Desembre del 2018

Ajuntament de Banyoles

Bones festes!

L’edició de desembre del Butlletí Municipal de Banyoles em fa especial il·lusió perquè em 
permet desitjar unes bones festes a tots els banyolins i banyolines. 

Em permet reflexionar sobre aquests dies tan nostrats, com és Nadal o Sant Esteve, i 
donar valor al recolliment familiar. Compartir una bona estona amb els éssers estimats 
és un d’aquells aspectes que cal celebrar. 

No puc evitar recordar, i penso que ho hem de fer, aquelles persones valentes, privades 
de llibertat, que aquest Nadal no podran ser a casa. Jo pensaré en elles aquests dies de 
festa mentre segueixo convençut que, al final, la democràcia vencerà. 

En nom de l’Ajuntament de Banyoles, rep els nostres millors desitjos per a aquestes fes-
tes, amb l’esperança que l’any nou que s’acosta estigui ple de democràcia, pau, justícia 
i felicitat. 

Bon Nadal i bones festes!

Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles 

Bon Nadal

twitter/@AjBanyoles 
facebook.com/@ajuntamentdebanyoles
INSTAGRAM - AjBanyoles
youtube/CanalBanyoles
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SUBVENCIONS
Títol Import Institució

BUTLLETÍ MUNICIPAL

Realitza: Espaigràfic3
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

Llar d'infants 2017-2018  64.750 ¤  Diputació de Girona

Programa del Pla a l'acció. Instal·lació punt de recàrrega ràpid 
per a vehicles elèctrics  5.000 ¤  Diputació de Girona

Programa per a incentivar la contractació en pràctiques de joves 
beneficiaris del programa de garantia juvenil 44.000 ¤ Servei d'Ocupació de Catalunya

10a edició dels Premis Banyolí de l'Any  1.000 ¤ Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Gestió del Servei Comarcal d'Habitatge  2.810 ¤  Diputació de Girona

Concerts de música per a cobla  1.750 ¤  Diputació de Girona

Despeses de funcionament del Jutjat de Pau per l'any 2018 5.000 ¤  Generalitat de Catalunya

Projecte de conservació i restauració d'objectes amb finalitat 
didàctica del Museu Darder  842 ¤  OSIC - Generalitat de Catalunya

Escoles de música curs 16-17  37.382 ¤  Generalitat de Catalunya

Noves tecnologies al Museu Darder  1.153 ¤  Diputació de Girona

Noves tecnologies al Museu Arqueològic  1.153 ¤ Diputació de Girona

Volem una Banyoles 
neta i cívica

Recorda que la deixalleria del 
Pla de l’Estany se situa a les 
instal·lacions de l’abocador 
de Puigpalter amb el següent 
horari:  

De dilluns a divendres: matins de 9.00 a 13.00 
i tardes de 15.00 a 18.00 (de l'1 de novembre al 
30 d'abril) i de 15.00 a 19.00 (de l'1 de maig al 
31 d'octubre). 

Dissabtes: matins de 9.00 a 13.00 i tardes de 
15.00 a 18.00 (de l'1 d'octubre al 31 de maig) i de 
9.00 a 14.00 (de l’1 de juny al 30 de setembre). 
Tardes tancat.  Telèfon: 972 58 18 58

Fires a 1 euro
Banyoles ha estat un dels pocs municipis de les 
comarques gironines que ha mantingut les fires 
a 1 euro durant la Festa Major. 
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ALCALDIA

Banyoles homenatja les víctimes del franquisme

Banyoles homenatja les 
víctimes del franquisme
L’Ajuntament de Banyoles ha volgut reconèixer 
en un acte d’homenatge les víctimes del fran-
quisme de Banyoles i del Pla de l’Estany. Durant 
el transcurs del mateix, celebrat al pavelló de 
la Draga, s’han lliurat a les famílies de les vícti-
mes els diplomes acreditatius de la Generalitat 
de Catalunya amb l’anul·lació dels consells 
de guerra que van patir els seus familiars. A 
Banyoles i a la comarca, més d’un centenar de 
persones, després de passar per aquests consells 
de guerra, van patir anys de presó o internament 
en batallons de treball i, en alguns casos, van 
ser condemnats a mort.

L'alcalde de Banyoles, Miquel 
Noguer, i el President del Parlament, 
Roger Torrent, lliurant els diplomes 
acreditatius de l'anul·lació dels 
consells de guerra
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Sant Cristòfol 
i Santa Anna, 
les dues 
noves peces 
recuperades 
de l'Arqueta

Recuperades dues noves peces 
de l’Arqueta de Sant Martirià

El Bisbat de Girona i l’Ajuntament de Banyoles han pre-
sentat dues noves peces recuperades de l’Arqueta de 
Sant Martirià. Es tracta de les figures de Santa Anna 
i de Sant Cristòfol que es van localitzar a Brussel·les 
i a Londres, respectivament, i, posteriorment, s’han 
traslladat a Girona per ser incorporades a l’Arqueta i 
quedar-se a Banyoles. Les peces van ser robades per Erik 
el Belga el 1980 i encara en queden cinc per recuperar: 

Sant Miquel, Sant Pau, Sant Pere, Sant Esteve i Santa 
Bàrbara. L’Arqueta de Sant Martirià és un reliquiari gòtic 
del segle XV i està considerada una de les peces més 
remarcables de l’orfebreria medieval catalana.

El Ple de Banyoles aprova el dret 
de vot de tots els residents
El ple ordinari de setembre de l’Ajuntament de Banyoles 
ha aprovat, per unanimitat, una moció per al dret de 
vot de totes les persones residents. L’objectiu de la 
moció és que totes les persones estrangeres residents a 
Banyoles puguin exercir el dret de sufragi actiu i passiu 
en les properes eleccions municipals.

L’actor David Marcè, Premi 
Banyolí de l’Any 2018
Nascut a Esponellà el 1983, Marcé és una de les cares 
més conegudes del panorama audiovisual català. Ha 
estat distingit amb el Premi Banyolí de l’Any 2018 pels 
èxits assolits en el món de la interpretació aquest últim 
any. La resta de premiats van ser Lucía Pellejero (premi 
a la Trajectòria Personal), el Projecte Kumbalawé (Millor 
Iniciativa Social) i Royal Distribution (Millor Iniciativa 
Empresarial). L’acte també va reconèixer els 200 anys 
de Calçats Freixa.
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L’actor David Marcè, Premi Banyolí de l’Any 2018. Foto Pere Duran

SEGURETAT, MOBILITAT I VIA PÚBLICA

Projecte de millora de la 
variant de Banyoles (C-66)

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya ha presentat a Banyoles les obres 
de la C-66 que consistiran en la implantació d’un tercer 
carril i d’un separador físic central en un tram de 8,5 km 
entre Cornellà del Terri i Serinyà. L’actuació tindrà un cost 
de 8 milions d’euros i es licitarà a finals d’aquest any. 

El projecte presentat també donarà continuïtat a l’obra 
en marxa que consisteix en la implantació d’un tercer 

carril alternadament entre un sentit o en un altre (secció 
2+1), que, instaurat a països com Suècia, França o Irlanda, 
facilita els avançaments amb seguretat, i un separador 
central que redueix el risc de xocs frontals. També es 
faran millores dels enllaços a la GI-513, a la GIV-5132, a 
Banyoles est i a l’enllaç amb la GIP-5121. Es construiran 
noves rotondes per a millorar la canalització dels movi-
ments i s’allargaran els carrils d’incorporació i de sortida 
per a millorar la seguretat en aquestes maniobres.

Presentació del projecte de millora de la C-66 amb, d'esquerra a 
dreta, Pere Saló (director dels Serveis Territorials del Departament 
de Territori i Sostenibilitat a Girona), Xavier Flores (director 
d’Infraestructures i Mobilitat), Miquel Noguer (alcalde de 
Banyoles), Jordi Xargay (president del Consell Comarcal del Pla de 
l'Estany), Salvador Coll (alcalde de Cornellà del Terri) i Francesc 
Castañer (alcalde de Porqueres)
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S'invertiran 1,02 milions d'euros 
en 5 obres a Banyoles 
El consistori farà obres de millora de les voreres dels 
carrers Boi Juscafresa, de les Rotes i de la rotonda Europa 
de les nacions. També permetrà un accés més còmode 
a la zona del carrer Boi Juscafresa amb el projecte d’un 
carril bici i vorera, des del carrer Figueres fins la rotonda 
d’accés al pavelló de Can Puig. D’aquesta manera, serà 
més fàcil accedir a l’escola de Can Puig i a l’Institut Josep 
Brugulat. Fins ara, aquest espai no estava condicionat 
per aquest ús. 

La inversió també inclou el fresat i reposició de la capa 
d’asfalt de trams dels carrers Guerriller Frigola, camí dels 
Prats, rec de Guèmol, dels Valls, l’avinguda Països Cata-
lans, la plaça Països Catalans, carrer Escarola, Figueres, 
de Baix, del Puig, Pare Dausà, ronda Monestir, Sant Benet, 
Era de l’Abat, Sardana, carretera de Camós i Roques, 
entre d’altres. També inclou un pla de voreres, el segon 
d’aquest 2018, que inclou l’adequació i manteniment 
de voreres de diversos barris com Mas Palau, Canaleta, 
la Formiga i la carretera de Camós. Alguns dels carrers 
afectats són el carrer Sant Narcís, la plaça Canigó, el 
carrer Mas Usall, el carrer Sant Patllari, entre d’altres.

Es remodela el parc de Can Sisó
Els treballs han permès millorar l’espai on s’hi porten a 
terme diferents activitats, tant infantils com esportives. 
Les obres de millora al Parc de Can Sisó s’han centrat 
a construir-hi una tanca de fusta que ressegueix tot el 
perímetre del parc i s’hi han habilitat dues entrades, una 
pel passeig Mossèn Constans i l’altra, pel carrer de Can 

Sisó per facilitar l’accés a l’espai. Els treballs de millora 
del Parc de Can Sisó han permès també la instal·lació 
de nous aparells per portar a terme les activitats d’en-
trenament esportiu i per a la disciplina calistenia, que 
des de fa temps es practica al parc. En total, les obres 
de millora del parc de Can Sisó han suposat una inversió 
de prop de 20.000 euros.   

Carrer Boi Juscafresa

Parc de Can Sisó
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Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 
Banyoles celebra la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura amb l’objectiu de promoure hàbits de mobilitat més 
sostenibles, segurs i saludables. Entre altres activitats, es va habilitar un carril per a bicicletes, es va tancar un tram del 
Passeig de la Indústria des del carrer Doctor Hysern fins l'Avinguda Països Catalans durant el cap de setmana del 24 i 
25 de novembre. També es va fer una xerrada sobre “La mobilitat del futur a les ciutats” a l’Escola Baldiri Reixac a càrrec 
de Jordi Porta Pruna, expert en mobilitat i un dels redactors del Pla Director de la Bicicleta de Banyoles. El dissabte 
24 de novembre de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda es van realizar jocs infantils a càrrec del Consell Esportiu. 

PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I TURISME

Pla de millora i dinamització 
dels polígons industrials

L’Ajuntament de Banyoles, amb la col·laboració del 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany i el suport del 
teixit empresarial, impulsa un projecte per a millorar i 
dinamitzar els polígons industrials de Banyoles i el Pla 

de l’Estany. El Pla de Millora i Dinamització dels Polí-
gons d’Activitat Econòmica (PAE) permetrà definir les 
accions que s’han d’executar a curt i mig termini per, 
entre altres, promoure l’ocupació als polígons industrials 
o fomentar l’emprenedoria.

L’objectiu és definir un pla que inclogui una diagnosi dels 
polígons industrials i un cens d’empreses. Una vegada 
recollides les dades i elaborada la diagnosi, es disse-
nyarà un model consensuat amb els agents econòmics 
per a la dinamització del sector industrial de Banyoles 
i comarca tant a curt com a mig termini. Amb aquest 
pla es vol també adaptar els polígons industrials als 
nous requeriments de competitivitat econòmica que 
puguin haver de fer front les empreses, des de les noves 
tipologies d’espais o infraestructures, fins als canvis en 
la composició sectorial de l’economia local. L’empresa 
LAVOLA 1981, SA és l’encarregada d’executar el treball 
metodològic previst en el projecte. 
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“Vine en família i et 
regalem Banyoles”

Fins el 31 de desembre de 2018, Banyoles té en marxa 
la campanya de turisme familiar titulada “Vine en fa-
mília i et regalem Banyoles”, que ja arriba a la cinquena 
edició. Amb l’objectiu d’atraure el turisme familiar, la 
campanya consta d’un joc a través del qual s’obsequia 
a les famílies que s’allotgen un mínim de dues nits a la 
ciutat i compleixen amb els requisits, amb descomptes 
en allotjaments i/o en activitats com ara llogar una 
bicicleta. A més, enguany, com a novetat, se’ls regala la 
nova motxilla de la campanya, a part del joc “La Banyoles 
magnètica” amb 6 imants de l’Estany i 6 del Barri Vell.
Participen en la campanya 4 allotjament i 8 restaurants 
de Banyoles. El 2014 va començar amb la participació 
només d’allotjaments i, a partir del 2015, s’hi van in-
corporar els restaurants.

10 anys de la Fira Medieval 
i Fantàstica Aloja

Banyoles va viure, del 12 al 14 d’octubre la 10a edició 
de l’Aloja que va tornar a portar, un any més, la ciutat 
al seu passat medieval. Entre les novetats de la fira, hi 
ha hagut, per primera vegada, una Cercavila de Foc i 
la representació de l’espectacle El setge de Sant Joan 
d’Acre d’Alma Cubrae. La fira també ha inclòs moltes 
activitats i tallers per a tota la família.

La Fira de Sant Martirià arriba 
al seu 40è aniversari
La fira del 16, 17 i 18 de novembre està totalment conso-
lidada al territori amb una proposta d’activitats ample 
i diversa enfocada a tots els públics i amb una xifra de 
visitants anual que no para de créixer. Malauradament 
enguany va quedar deslluïda per la pluja fet que va com-
portar haver de suspendre totes les activitats eqüestres. 
Enguany s’ha renovat la imatge corporativa de la fira. 

Banyoles és Nadal
L’encesa de llums de Nadal de Banyoles va incloure la 
projecció d’un mapping a les parets de la plaça Major 
dissenyat pels alumnes dels Instituts del Pla de l'Estany 
amb el suport del professor de la Universitat de Girona 
Miquel Rustullet. Banyoles és Nadal!
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HABITATGE I URBANISME

Pla per a la mobilització 
de pisos buits
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Ba-
nyoles una subvenció de 7.000 euros per a la realització 
del “Pla de mobilització de pisos buits i ocupacions irre-
gulars”. L’objectiu és, per una banda, poder incrementar 
l’oferta de lloguers a preus moderats a la ciutat i, per 
l’altra, poder donar assistència a les necessitats de les 
persones o unitats familiars que estiguin en procés de 
ser desnonades del seu habitatge habitual.

Subvenció per a la gestió de les 
polítiques socials en l’habitatge
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de 
Banyoles una subvenció de 2.810 euros per seguir 
mantenint actives les polítiques socials en l’àmbit de 
l’habitatge atenent les demandes dels municipis de la 
comarca del Pla de l’Estany. L’ajuda servirà per esti-
mular la rehabilitació, dinamitzar el mercat de lloguer, 
tramitar ajuts de lloguer o crear una borsa d’habitatges 
desocupats, entre altres.

S’acaba el termini d’exposició al 
públic i al·legacions del POUM
Es va acabar el dia 26 de novembre del 2018 i s'han 
recollit 165 al·legacions. La redacció del POUM de Ba-
nyoles ha anat a càrrec de l’empresa Font-Viñolas, que 
els darrers mesos ha atès els dubtes i aclariments de 
la ciutadania en hores concertades. La fase d’exposició 
i al·legacions és el pas previ a l’aprovació provisional 
del document.

Miàs arquitectes dissenyarà el 
nou Passeig de la Indústria
El despatx Miàs Arquitectes, de l’arquitecte banyolí Josep 
Miàs, serà l’encarregat de definir la reforma del Passeig 
de la Indústria i de la nova plaça de l’Ajuntament. La 
proposta presentada per l’equip de l’arquitecte banyolí 
ha guanyat el concurs convocat pel consistori i preveu 
un passeig més per a vianants, millorant la connexió 
amb el Barri Vell. 

Un cop escollida la proposta guanyadora, l’estudi Miàs 
Arquitecte tindrà uns mesos per definir el projecte 
final de reforma del Passeig de la Indústria. Es preveu 
que les obres de reforma del carrer es facin per fases. 
La primera part de la reforma serà la plaça de davant 
l’Ajuntament i el primer tram del carrer Pere Alsius, fins 
al Teatre Municipal, millorant també l’accessibilitat a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament. Aquests 
treballs es preveu que s’iniciïn a principis de 2019 i estan 
pressupostats en 375.000 euros.

Amb l’objectiu de fer partícips els veïns de la reforma 
del Passeig i de la nova plaça com un nou espai de ciu-
tat, l’Ajuntament va organitzar una exposició a la sala 
de plens del consistori on es mostraven les propostes 
presentades al concurs per la reforma del carrer. Es va 
poder visitar per les Festes de Sant Martirià. 

Proposta guanyadora del nou 
Passeig de la Indústria
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De l’1 de desembre al 13 de gener
Al Monestir de Sant Esteve. 
EXPOSICIÓ DE PESSEBRES DE BANYOLES I 
COMARCA.
• 54è concurs de pessebres de Banyoles
• Mostra de pessebres escolars 
• Mostra de postals de Nadal i Patchwork
• Memorial Salvi Gratacós Llinàs
• XIX Piolet de Plata. Exposició de Fotografies
• Pessebres tradicionals
• Exposició de Figures. Jordi Gich Batlle
• Mostra de figures de pessebre. Salvador Pelegrí 

Buixeda

Diumenge 23 de desembre
A les 12h i a les 17h. Factoria d’Arts Escèniques. 
TEATRE FAMILIAR. Titelles
ADÉU PETER PAN, de la cia. Festuc Teatre
Preu: 5€ anticipada/7€ taquilla

26, 29 i 30 de desembre; 6, 12 i 13 de gener
A les 18h. Teatre Municipal de Banyoles. ELS PAS-
TORETS DE BANYOLES.
Direcció: Joan Solana / Direcció musical: Mariona 
Callís i David Costa 
Preu: 10€

Dissabte 29 de desembre
De les 10h a 13h. Ambaixada Reial. Claustre del 
Monestir de Sant Esteve. RECOLLIDA DE CARTES 
I VISITA DEL PATGE REIAL.

Hi haurà xocolatada per a tots els assistents.

Dissabte 5 de gener  
De les 10h a 13h. Ambaixada Reial. Claustre del 
Monestir de Sant Esteve. RECOLLIDA DE CARTES 
I VISITA DEL PATGE REIAL.

A partir de les 17:30h. Estany de Banyoles, zona 
sortida de rem i de la travessia. XOCOLATADA I 
ARRIBADA DE LA COMITIVA REIAL. 
Mentre ens embrutim els bigotis de xocolata, 
podrem veure l’arribada de tota la comitiva reial: 
músics i cossos de ball; tamponers, caramel·lers i 
polsim; les banderes, els dracs i les màscares.

A les 18h. PRESENTACIÓ DELS REIS I INICI DE 
LA CAVALCADA DE SES MAJESTATS ELS REIS 
D’ORIENT.

Recorregut: Inici a l’estany (sortida de rem i Traves-
sia), passeig Darder, c/ Barca, c/ Estany, plaça de 
les Rodes, c/ Jacint Verdaguer, c/ Porta dels Turers, 
plaça Major, c/ Àngel Guimerà, passeig Indústria i 
final davant l’Ajuntament.
Hores de pas aproximades: 19:30h – Plaça de les 
Rodes / 20:00h – Plaça Major / 20:15h – Passeig 
Indústria.

* En cas de pluja intensa durant tot el dia, els actes 
del dia 5 a la tarda, es portarien a terme dins el 
pavelló de la Draga.

PROGRAMACIÓ D'ACTES DE NADAL
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EDUCACIÓ I JOVES

Un documental recull la 
memòria de “Dones pageses” 
de Banyoles i comarca

La història de les dones en les explotacions agràries és el 
fil argumental del documental ‘Dones pageses’ que s’ha 
estrenat a Banyoles aquest mes de novembre. El treball, 
impulsat per l’Ajuntament de Banyoles i realitzat per 
Irene Serrat, s’inscriu en el projecte de recuperació de la 
memòria històrica que promou el consistori.

‘Dones pageses’ vol donar continuïtat al treball que es va 
impulsar amb el documental ‘Teixidores d’història’, que 
volia fer visible la tasca de les dones a les fàbriques de 
Banyoles i comarca. ‘Dones pageses’ se centra ara en el 
paper que han tingut les dones en les explotacions agràries 
i com el seu treball ha estat fonamental per assegurar en 
molts casos la viabilitat d’aquestes explotacions. El docu-
mental té per objectiu fer visible l’esforç i el protagonisme 
que han tingut les dones en el món de la pagesia.

Un cop presentat el document a Banyoles, també es 
presentarà a diferents municipis de la comarca i, de 
cares al proper curs, es convertirà en un recurs pedagògic 
pels centres educatius de Banyoles i comarca perquè 
els alumnes puguin veure el documental i treballar la 
temàtica.

2.200 alumnes de primària i 
1.500 de secundària cursen 
aquest any a Banyoles 
2.200 alumnes de primària i 1.500 de secundària han 
començat el curs escolar a Banyoles, amb 10 grups de 
P3 i 14 grups de 1r d’ESO.  

D’aquests 2.200 alumnes de primària, uns 240 són nous 
alumnes de P3, un total de 10 nous grups de primària. Hi 
ha dues línies a Can Puig, la Draga, Baldiri Reixac i Pla 
de l’Ametller, una a l’escola Camins, més una de privada 
(Casa Nostra).

Pel que fa a secundària, les classes han arrencat als 3 ins-
tituts del Pla de l’Estany, uns 400 dels quals són escolars 

de Banyoles que comencen 1r d’ESO, un total de 14 grups. 
D’aquest total  n’hi ha 5 a l’institut Pla de l’Estany, 4 al 
Brugulat i al Pere Alsius, i un de concertat a Casa Nostra. 

L’Ajuntament també ha aprofitat l’estiu per fer diversos 
arranjaments als centres escolars de Banyoles per deixar-
ho tot a punt per al nou curs.

Banyoles instal·la un Punt 
Lila per promoure una Festa 
Major responsable

L’Ajuntament de Banyoles ha instal·lat, per primera vega-
da, un Punt Lila a la zona propera a barraques de la Festa 
Major amb l’objectiu de prevenir el consum d’alcohol entre 
els joves. Tècnics de joventut, festes i salut han portat a 
terme xerrades als instituts per sensibilitzar els alumnes i 
promoure una festa major responsable i, també, s’ha ofert 
formació a les entitats que tenien barraca.

Dins el marc de la campanya, l’àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de Banyoles ha portat a terme, també, un 
curs gratuït per formar agents joves de salut. Durant 
set sessions, els joves participants, d’entre 14 i 18 anys, 
han après eines i recursos per respondre i actuar davant 
diferents situacions: primers auxilis i reanimació, violència 
masclista i violència a les xarxes socials, alimentació i 
trastorns alimentaris, consum responsable, sexualitat,..

Inversions a les escoles 
de Banyoles 2018 
Pintura 
Façana escola Mossen Baldiri Reixac
Cal General (Escola de la Draga).
Serralleria 
Canvi de tancaments de l’escola Mossén Baldiri Reixac i 
l’escola de la Draga. Tancaments de l’escola Pla de l’Amet-
ller. Canvi de la tanca perimetral de l’escola de Can Puig.
Paviments 
Canvi del paviment de l’escola bressol la Balca i del gimnàs 
de l’Escola de la Draga.
Reforma general 
Teatre escola Mossén Baldiri Reixac (pintura, paviment, 
pantalla gegant, restauració de les cadires, cortines... 
i conjuntament amb l’escola s’ha dotat d’un equip 
d’il·luminació i so)
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HISENDA

L’Ajuntament de Banyoles 
aprova el pressupost per 2019 

El ple ordinari del mes de novembre ha aprovat el pres-
supost per a l’exercici 2019 del consistori. El pressupost 
preveu prop de 2,5 milions d’euros d’inversions, entre 
les quals està prevista la rehabilitació dels vestidors 
del Camp de Futbol Vell o l’inici dels treballs de millora 
del carrer Joan XXIII, així com continuar la reforma del 
Museu Arqueològic.

El pressupost de l’Ajuntament de Banyoles per 2019 
és de 19.706.307,70 , el que representa un decrement 
de l’1,39% respecte a 2018. Pel que fa al pressupost 
consolidat, és a dir, incloent el Consorci de l’Estany i el 
Consorci Esportiu de l’Estany, el pressupost ascendeix 
a 20.055.410,70 .

El pressupost d’ingressos corrents de caràcter ordinari 
ascendeix a 17.719.207,70 , el que suposa un decrement 

de l’1,23%. Aquest es deu al fet que s’ha eliminat del 
pressupost la previsió d’ingrés i despesa de la taxa de 
subministrament d’aigua potable, tal i com es va aprovar 
en el darrer ple municipal. En canvi, es preveu que s’in-
crementin les transferències corrents, que està previst 
que augmentin un 10’76% respecte 2018; així com la 
recaptació d’impostos directes com l’Impost sobre Cons-
truccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) o les plusvàlues.

Pel que fa a les despeses corrents i amortitzacions fi-
nanceres, ascendeixen a un total de 17.155.925,52 , el 
que significa un lleuger decrement del 2,36% respecte 
2018. Aquest descens prové bàsicament de l’eliminació 
de la previsió de despesa de la taxa de subministrament 
d’aigua.

Tant l’Alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, com el regidor 
d’Hisenda, Pau Comas, han destacat que es tracta “d’un 
pressupost rigorós, que dona resposta a les necessitats 
de la ciutat i continua sent un pressupost solvent, com en 
els exercicis anteriors, mantenint la situació econòmica 
sanejada, sense augmentar la pressió fiscal, garantint la 
qualitat dels serveis municipals i amb un bon nivell dels 
indicadors financers”.

Pel que fa a l’endeutament, es preveu un endeutament 
a llarg termini de 1.615.000 , que representa un 2,12% 
menys que 2018. Per setè any consecutiu, l’Ajuntament de 
Banyoles preveu un estalvi net significatiu (la diferència 
entre els ingressos ordinaris i les despeses ordinàries més 
l’amortització del deute) que ascendeix a 563.282,18 , el 
que representa que un 24% de l’origen del finançament 
del volum d’inversions prové de fons propis.

COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Noves trobades de Consells de barri
Durant el mes de novembre i desembre s'han celebrat 
noves trobades dels consells de barri constituïts a la 
ciutat: a Sant Pere, Mas Palau, Can Puig, les Rodes, la 
Farga, Canaleta i Vila Olímpica. Els consells de barri són 
espais de diàleg i participació ciutadana per a resoldre 
problemes d’interès general i construir projectes com-
partits de barri i de ciutat que se celebren dos cops l’any.

L’Ajuntament estructura les reunions amb una primera 
part en què es dona compte del que s’ha fet al barri els 
últims sis mesos. La segona part inclou l’explicació dels 
projecte de ciutat que hi ha en marxa, entre els quals s’ha 
presentat el projecte dels desmais, el molí dels paraires, 
la remodelació del carrer Boi Juscafresa i els carrers Pou, 
Carmelites Velles i Sant Esteve, entre altres. Com a tercer 
apartat, la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra fan 
el seu informe i en el penúltim apartat s’expliquen els 
projectes que pròximament es desenvoluparan al barri. 

Consell de barri de les Rodes

En l’última part del consell de barri, els veïns expressen 
les seves percepcions i propostes. La major part de sug-
geriments són de via pública, medi ambient i urbanisme. 
L’Ajuntament agraeix l’assistència i col·laboració dels veïns 
i seguirà treballant amb la continuïtat dels consells de barri 
ja que són un instrument molt útil a la ciutat. 
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ESPORTS

Banyoles treballa amb la 
Xina per ser la seva base 
d’estades esportives

L’Ajuntament de Banyoles ha rebut la proposta del govern 
xinès perquè la ciutat sigui la base de les seves estades 
esportives. La petició es va fer en el transcurs de la 
visita que una delegació de l’Ajuntament, encapçalada 
per l’alcalde, Miquel Noguer, va fer fa uns dies a la Xina 
i on, entre altres, es va reunir amb el Ministre d’Esports 
xinès, Gou Zhongwen.

L’acord amb la Xina permetria que, en els propers sis anys, 
Banyoles sigui la seu d’estades esportives dels equips 
xinesos de rem i piragüisme de cares a preparar els Jocs 
Olímpics de Tòquio 2020 i els de París 2024. Uns 80 
esportistes de rem i piragüisme vindran a Banyoles al 
gener per a fer-hi una estada d’entrenaments i al maig 
es repetirà aquesta estada.

La delegació banyolina també es va reunir amb la Fe-
deració Xinesa de Ciclisme i es va acordar que en les 

properes setmanes es realitzarà una primera prova per 
avaluar les característiques de Banyoles per als ciclistes 
xinesos. En aquest cas, viatjaran a Banyoles a fer una 
estada una vintena de ciclistes xinesos especialistes en 
bicicleta de muntanya.

A més del rem, el piragüisme i el ciclisme, el govern 
xinès va traslladar també a l’alcalde la voluntat que, en 
aquesta futura base, s’hi pugui definir també una branca 
de formació per a esports col·lectius per a joves d’entre 
15 i 18 anys i per a futbol i bàsquet.

Banyoles acollirà una de les proves 
de la Copa del món de triatló 2019
Banyoles serà la seu d’una de les proves de la Copa del 
món de triatló del 2019, que se celebrarà a la capital del 
Pla de l’Estany el 7 i 8 de setembre de l’any vinent. Serà 
el 9è any consecutiu que Banyoles acollirà una prova 
de triatló internacional. Aquell mateix cap de setmana 
se celebrarà una prova de la Copa del món de triatló 
paralímpica.

La Federació internacional de triatló, en una reunió a 
Austràlia, ha aprovat i fet públic el calendari de les proves 
de la Copa del món de triatló del 2019. En aquest llistat 
i entre grans ciutats Banyoles també hi serà present, 
essent una de les dues proves que es disputaran a l’Estat 
espanyol conjuntament amb la de Madrid. L’any 2012 ja 
es va celebrar una prova de la Copa del món de triatló 
a Banyoles.

L’Administració electrònica 
creix a Banyoles
Els tràmits per via electrònica han crescut notablement 
en els darrers anys a l’Ajuntament de Banyoles. I és 
que el consistori compta amb una eina de tramitació 
per Internet que permet realitzar diferents gestions 
municipals que fins ara només es podien fer anant 
físicament a l’Ajuntament. Per exemple, compta amb 
l’e-TRAM, un mòdul de gestió municipal de sol·licituds 
i tràmits per Internet que permet que els banyolins des 
de qualsevol lloc i en qualsevol moment puguin accedir 
a la informació necessària sobre tràmits locals, iniciar 

i formalitzar qualsevol sol·licitud o consultar l’estat i el 
contingut dels seus tràmits. Aquest 2018, s’han registrat 
més de 2.300 sol·licituds d’aquest servei. 

D’altra banda, aquest any, s’han registrat més de 4.600 
usos de l’e-FACT, el servei de factura electrònica de 
l’Ajuntament de Banyoles i més de 5.000 usos de 
l’e-NOTUM. Aquest és un servei que permet realitzar 
notificacions d’actes administratius (resolucions, de-
crets, notificacions per a contractació, notificacions 
de sancions de trànsit,...) i comunicacions per mitjans 
electrònics, amb totes les garanties jurídiques que 
estableix la normativa vigent.

Per tenir tota la informació de 
totes les activitats i actes de 
l’Ajuntament: SEGUEIX-NOS!

twitter/@AjBanyoles 
facebook.com/@ajuntamentdebanyoles
INSTAGRAM - AjBanyoles
youtube/CanalBanyoles

PARTICIPA AL CONCURS: DESCOBREIX LA MÀGIA DEL NADAL. 
Fes la teva foto. Penja-la a Insatgram. Segueix @AjBanyoles i posa l'etiqueta #banyolesesnadal
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Moment de la sortida del triatló

Rècord de nedadors en la 
75a Travessia de l’Estany

La 75a Travessia va fer vessar l’Estany el passat mes 
de setembre amb 2.470 participants, un rècord de 
participació. El blanenc Guillem Pujol i Jimena Pérez es 
van endur la victòria en categoria masculina i femenina, 
respectivament. El primer nedador local va ser Roger 
Carreró, del CN Banyoles, amb 26'11 en la posició 21 
en la general. La badalonina Mireia Belmonte, que té 
el rècord de la prova des de l’any 2014 amb 24´52, era 
la principal favorita per a la victòria, però es va haver 
d’acabar conformant amb la segona posició. Amb motiu 
del 75è aniversari de la Travessia, s’ha editat un llibre 
commemoratiu sobre la prova més antiga de Banyoles, 
escrit per Joan Anton Abellan i Josep Avellana.

La Diputació de Girona beca 
esportistes de Banyoles
La Diputació de Girona ha concedit subvencions per 
suport als programes municipals d’ajuts als esportistes 
individuals. En total, l’ens gironí ha concedit 9.900 

euros a 35 esportistes de Banyoles de diferents dis-
ciplines com gimnàstica artística, rem, taekwondo, 
atletisme, piragüisme, ciclisme, esquí de muntanya, 
triatló i natació.

S'inaugura la pista de 
Canaleta Cruyff Court
Les obres de la nova pista esportiva al barri de Canaleta, 
la Cruyff Court, ja s’han acabat i els veïns del barri i de 
tota la ciutat ja la poden gaudir. És la primera Cruyff 
Court de les comarques gironines i està impulsada per 
l’Ajuntament i la Fundació Johan Cruyff, en col·laboració 
amb l’Obra Social “la Caixa” i la Fundació del Futbol Club 
Barcelona. És una pista de gespa artificial, amb porteries 
i tanques però oberta al públic.
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FESTA MAJOR I MUSEUS

Banyoles tanca amb èxit la 
renovada Festa Major 
L’Ajuntament de Banyoles i la Comissió de Festes han fet un 
balanç molt positiu de totes les activitats que s’han programat 
durant la Festa Major, tant la recuperació d’antigues tradicions 
com el Ball del Drac, amb el recuperat Drac de Banyoles, o el 
Ball de Passada, una tradició històrica del patrimoni cultural 
de la ciutat, així com novetats com el “Tomata i xocolata” o 
les activitats a l’envelat de la plaça de les Rodes. L’Ajunta-
ment agraeix a totes les entitats i a les persones que, a títol 
individual, s’han bolcat en l’organització de la Festa Major i 
que, sense elles, no hauria estat possible. 

 

1 Foto Festa Major. 2 
Sardanes festa major 3 Focs 
artificials 4 Tomata i xocolata 
Festa Major 5 Drac de 
Banyoles Festa Major 

1 4

3

2

5
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MÚSICA I TEATRE

Ha tornat la programació 
cultural de l’Ateneu Bar 
L’activitat cultural a l’Ateneu Bar ha tornat aquest mes 
de setembre després del canvi de subarrendatari i de 
les obres de millora de l’espai de l’últim any. Ho va fer 
amb un concert especial d’inauguració de temporada a 
càrrec de La Folie. La reobertura de l’Ateneu Bar inclou 
novetats. Cada últim dijous de mes té lloc el cicle Vers 
al bar, organitzat conjuntament amb la Biblioteca de 
Banyoles. Cada sessió compta amb algun poeta o pro-
fessional que presenta poemes i n'acompanya la lectura. 
Igualment, la música continua sent l’eix vertebrador de 
la programació de l’Ateneu Bar que es completa amb 
les habituals projeccions, el primer dijous de mes, d’El 
Documental del Mes.

Chicuelo-Mezquida porten la seva 
exitosa “Conexión” a l’Auditori 
de l’Ateneu de Banyoles
Conexión és la intersecció en la qual es troben dues per-
sonalitats artístiques úniques, el pianista i compositor 

Marco Mezquida i el guitarrista Juan Gómez Chicuelo. La 
proposta, que ja s’ha pogut veure a escenaris prestigiosos 
d’arreu del món, és una de les trobades artístiques més 
celebrades dels últims anys.

Christina Rosenvinge presenta 
“Un hombre rubio” a l’Auditori 
de l’Ateneu, en primícia a 
les comarques gironines
En el seu últim treball s’endinsa en la fortalesa emocional 
masculina assumint diferents identitats: un pare, un fill, 
un amant... Malgrat tot, però, potser en realitat no deixa 
de parlar d’ella mateixa.

The Pinker Tones presenta 
“Rolf and Flor a l’Amazones”, a 
l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles
En aquest nou espectacle familiar, en Rolf i la Flor viatgen 
a l’Amazones amb l’àvia d’en Rolf i l’avi de la Flor. Allà 
coneixen la llegenda de Posondo, un lloc mític, i s’em-
barquen en la seva recerca. 

Nova versió itinerant de l’exposició “La revolució 
neolítica. La Draga, el poblat dels prodigis” 
L’exposició és un extraordinari aparador dels resultats de pràcticament 30 anys d’exhaustives excavacions arqueo-
lògiques fetes en el poblat neolític de la Draga i coordinades pel Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. La nova 
versió itinerant de la mostra, que es podrà veure al Museu Darder de Banyoles fins el 13 de gener, té un discurs emi-
nentment didàctic i utilitza de forma molt innovadora el llenguatge del còmic, creat pel dibuixant gironí Quim Bou. 

La mostra es pot veure al Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid fins el 24 de febrer, sent la primera 
vegada que s’exposa fora de Catalunya.
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La soprano argentina Mercedes 
Gancedo presenta el disc Cooking 
America a l’Auditori de l’Ateneu
Acompanyada per la pianista Beatriz Miralles, Gance-
do fa un recorregut pels ritmes i melodies folklòriques 
del continent americà, amb els nens i la cuina com a 
protagonistes. 

Clara Peya preestrena el 
seu nou disc “Estómac”
Pianista i compositora, Clara Peya és considerada una de 
les creadores més originals i úniques que han aparegut 
en els darrers temps en l’escena musical del país. 

Els nens desagraïts, a la 
Factoria d’Arts Escèniques
Amb Els nens desagraïts, la companyia Arcàdia posa fi a la 
seva trilogia sobre la família iniciada amb l’espectacle La 
terra oblidada i continuada amb La pols. Una trilogia que 
ha volgut descriure tres estadis diferents: edat adulta, 
joventut i infantesa. 

Ramon Prats Quartet 
+3 presenta l’espectacle 
“Revisitant Ok Computer” a 
les comarques gironines
El bateria banyolí desfà les composicions que formen 
part del disc original Ok Computer de Radiohead de 
l’any 1997, mantenint l’essència de la sonoritat del disc. 

1 Clara Peya 2 Christine Rosenvinge 3 Els nens desagraits 
4 Ramon Prats Ok Computer

1

2

3

MEDI AMBIENT

Remodelació dels 
Desmais, a l'Estany

La consellera d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat, Àngels Chacón, va inaugurar el 8 de 
desembre la remodelació del paratge dels Desmais 

de Banyoles. Es tracta del projecte d’adequació i 
integració paisatgística dels Desmais, situat a la zona 
sud oest de l’Estany. És un projecte amb dues línies 
d’actuació. Per una banda, eixamplar la base de la llera 
de la riera del Vilar perquè no produeixi inundacions i 
desaigüi bé. En segon lloc  s'han renovat els desmais 
malalts, millorat el sòl i instal·lat algunes passeres de 
fusta que permetran un pas més fàcil i oferiran als 
ciutadans noves vistes de l’Estany.

És una iniciativa de l’Ajuntament de Banyoles inclòs en 
un projecte comarcal que engloba diverses actuacions 
turístiques de diferents municipis. S’ha comptat amb 
un ajut del 50% a través de la taxa turística de la Ge-
neralitat de Catalunya.

7

4
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GRUPS MUNICIPALS

La seguretat, una prioritat de ciutat
La seguretat ha de ser una prioritat de ciutat. És per això 
que, des de l’Ajuntament de Banyoles, prenem un seguit 
de mesures per assegurar la tranquil·litat de tots els veïns, 
especialment amb caràcter preventiu. 
Fa uns mesos que s’han instal·lat unes càmeres de seguretat a 
l’entrada nord i sud de la ciutat per controlar, preventivament, 
aquests accessos a Banyoles. Aquestes càmeres detecten 
matricules perilloses i, alhora, poden alertar de la presència 
d’alguna persona amb antecedents conflictius. A dia d’avui, 

ja han permès evitar alguna mala estona als banyolins i a 
les banyolines. I és que la nostra responsabilitat és posar el 
màxim de mitjans i recursos disponibles per la tranquil·litat 
i la seguretat dels veïns i veïnes de la ciutat. També, a nivell 
preventiu, recordem que s’acosten les festes de Nadal i cal 
vigilar i controlar possibles robatoris o estafes que es puguin 
ocasionar amb la venda ambulant. Aprofitem per desitjar-vos 
unes bones festes i unes bones vacances.

On són les dones?
Fa uns dies rebíem amb perplexitat la notícia que la regidora 
Ester Busquets es va convertia el mes novembre en la primera 
dona a ser nomenada alcaldessa accidental. El plenari de 
l’Ajuntament és un clar exemple de la manca de paritat, 
amb onze homes i sis dones. Una mostra més que l’espai 
públic està ocupat per homes
Fins i tot, entre les entitats i associacions banyolines i en 
ple segle XXI, n’hi ha alguna, com el Manípul de Manies, 
que d’igualitària n’és poc. Doncs Condiciona la seva entrada 
a tenir genitals masculins. És paradoxal que entitats que 

reben subvencions públiques, aproximadament 7.000 mil 
euros en els darrers anys, excloguin la meitat de la societat.  
Podrien aprendre dels seus homòlegs a Besalú o Mieres. 
Ens queda molt camí per fer si volem una Banyoles del segle 
XXI, igualitària, on no es discrimini ningú; ni per raons de 
sexe, ni gènere, ni origen i on les dones pugin apoderar-se 
per sortir de la invisibilització a què se’ls ha sotmès durant 
segles pel sol fet de ser dones. I per sortir de la invisibilització 
a què se’ls ha sotmès durant segles pel sol fet de ser dones. 
I aquest canvi ens cal fer-lo col·lectivament.

Aturem els desnonaments

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

La nova biblioteca, un fantasma
En els últims pressupostos municipals hi ha una quantitat 
de diners, partida econòmica,  que sembla un fantasma. 
Tot hi aparèixer any rere any mai es fa realitat, i aquesta és 
la que hauria de fer possible la nova biblioteca. Tot hi que 
som conscients que fer-la realitat té certa complexitat, ja 
que requereix de diferents acords: el primer és l'acord per 
escollir el  millor lloc possible, cosa que ja tenim per part de 
tots els partits polítics, en segon lloc és l'acord econòmic per 

fer-lo possible i que ha de ser entre Ajuntament, Diputació i 
Generalitat, aquesta última administració és la que a hores 
d'ara no tenim garantit el finançament. Entenem que el lloc 
que hem escollit té complexitats legals i urbanístiques que 
cal resoldre, però portem dos anys encallats en aquest punt.
Finalitzarem doncs la legislatura, una més, sense avançar 
ni un mil·límetre amb la nova biblioteca. Una oportunitat 
perduda per tota la ciutat. 

Festa Major de Sant Martirià: 
persones, entitats i ciutat
Acabem de celebrar un Sant Martirià amb una participació 
ciutadana i d’entitats entusiasta. Fa goig veure com la 
ciutat ha respost a l’impuls del món associatiu i ha sortit 
massivament a totes les activitats omplint els carrers de 
forma festiva. Un petit miracle que cal cuidar no només 
per la Festa Major. Cal donar suport a les entitats durant 
tot l’any. I és que a Banyoles tenim un teixit associatiu molt 

ric i dinàmic, però encara ens falta (i ho demanem i es 
demana des de fa molt de temps...) un Centre Cultural, un 
Hotel d’Entitats, un espai de trobada, participació i creació 
cultural. I no cal dir una nova i àmplia Biblioteca integrada 
en aquest espai cultural. I el volem en espais amplis: al 
Monestir, al Sindicat/Cooperativa, a la Providència. Banyoles 
ho necessita per avançar com a ciutat!.
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AJUNTAMENT DE BANYOLES

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

oac@ajbanyoles.org

www.banyoles.cat

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

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

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

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

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS

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

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

Cal Moliner (Oficina d'informació comercial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficina d'Habitatge  .................................................972 58 48 16

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

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

Policia Local ................................................................ 972 57 57 57

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

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

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

Servei d’Ocupació Municipal (SOM) .................. 972 58 11 20

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

ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Escola Camins   .............................................................................972 58 03 42 

Escola Can Puig  ............................................................................972 57 44 65

Escola Casa Nostra   ....................................................................972 57 09 66

Escola de Natura   ...........................................................................972 58 13 16

Escola La Draga  .............................................................................972 57 23 56

Escola Pla de l’Ametller  ............................................................... 972 57 15 28 

Institut Josep Brugulat   ................................................................ 972 57 14 31

Institut Pere Alsius  .......................................................................972 57 09 91 

Institut Pla de l’Estany  ................................................................ 972 58 07 93

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

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

Teisa   ................................................................................................972 57 00 53

Telestany   .......................................................................................972 57 65 08

Telèfons a mà

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


