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Bon Nadal

Banyoles, una ciutat amb qualitat de vida
Estem esgotant els últims dies del 2019 i Banyoles continua vivint i gaudint de moltes activitats, com ha passat durant tot l’any. Som una ciutat molt viva, activa i participativa gràcies als
ciutadans i a les entitats. Entre tots hem aconseguit un any més que Banyoles reforci la seva
identitat i tingui oferta d’activitats de tots els gustos possibles.
Així mateix Banyoles ha de ser una ciutat amb qualitat de vida. Per aquest motiu enguany
hem continuat aplicant el nostre model de progrés de la ciutat en tots els seus àmbits; tan
diferents com ara l’inici de les obres del nou parc infantil del parc de la Draga, el reasfaltatge
de carrers, la renovació de voreres, l’organització de fires, les ajudes al transport escolar per
als estudiants, o l’acabament de les obres del Barral i del camp de futbol vell, entre d’altres.
El comú denominador de totes aquestes actuacions és la millora de la qualitat de vida dels
banyolins i banyolines. És un projecte que no s’atura perquè som exigents i sabem que sempre
hi ha aspectes per millorar a Banyoles. Hem de ser insistents i seguir treballant en aquesta línia
multidisciplinar durant el 2020 per oferir una Banyoles amb el màxim de benestar possible i,
per tant, que puguem estar orgullosos de la nostra ciutat.
Vull acabar desitjant-vos unes bones festes nadalenques i bon any 2020!
Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles

Ajuntament de Banyoles

@AjBanyoles
@ajuntamentdebanyoles
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SUBVENCIONS
Títol

Import

Pla de mobilització de pisos buits i ocupacions irregulars
del municipi de Banyoles		

7.000 ¤

Diputació de Girona

Gestió de les polítiques socials en l’àmbit de l’habitatge

3.350 ¤

Diputació de Girona

Fira Gartstròmia		

2.600 ¤

Diputació de Girona

Firestoc		

3.000 ¤

Diputació de Girona

Fira Aloja		

3.200 ¤

Diputació de Girona

Fira de Nadal		

2.500 ¤

Diputació de Girona

6.122 ¤

Diputació de Girona

Foment de l'activitat física i l'esport - adequació de la pista poliesportiva
del Pla de l'Ametller		

Institució

Banyoles Triatló experience 2019- ITU word cup

31.500 ¤

Consell Català de l'Esport

Classificatori ETU YOG i campionat d'Espanya de triatló i aquatló

25.000 ¤

Consell Català de l'Esport

Copa catalana internacional de BTT. UCI hors class

10.000 ¤

Consell Català de l'Esport

Copa catalana internacional de BTT. Biking point

10.000 ¤

Consell Català de l'Esport

Funcionament i activitats del Museu Darder		

6.073 ¤

Generalitat de Catalunya

Funcionament i activitats del Museu Arqueològic

6.073 ¤

Generalitat de Catalunya

Actuacions contra la violència de gènere		

4.180 ¤

Secretaria d'Estat de la Igualtat

Programa Enfeina't		

230.520 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics
(mossèn Constans)		

6.446 ¤

Generalitat de Catalunya

Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics
(carrer Josep Maria Bohigas)		

8.233 ¤

Generalitat de Catalunya

Treball i formació		

77.696 ¤

Redacció de projectes de finançament europeu

5.000 ¤

Diputació de Girona

Vigilància, salvament i socorrisme a la zona de bany de la Caseta de Fusta

4.400 ¤

DIPSALUT

Activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional
i amb l'associacionisme		

854 ¤

Servei d'Ocupació de Catalunya

Generalitat de Catalunya

Facilitar l'accés a les noves tecnologies al Museu Darder

1.666 ¤

Diputació de Girona

Facilitar l'accés a les noves tecnologies al Museu Arqueològic

1.666 ¤

Diputació de Girona

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

@AjBanyoles
@ajuntamentdebanyoles

AjBanyoles
CanalBanyoles
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Amb la col·laboració de la Diputació de Girona

Els premiats a la nit dels Premis Banyolí de l'Any amb autoritats i personalitats. Foto: Pere Duran

ALCALDIA
El corredor de muntanya
Oriol Cardona, Premi
Banyolí de l’Any 2019
L’esquiador i corredor de muntanya Oriol Cardona va ser
reconegut el 27 de setembre amb el Premi Banyolí de
l’Any 2019. Iniciat a l’esquí de muntanya, Oriol Cardona
s’ha convertit aquesta temporada en un dels corredors de
muntanya amb més projecció del panorama internacional.
Esportista multidisciplinari, com molts dels professionals
de les curses de muntanya, Cardona competeix també
en esquí de muntanya. L’any passat, en la seva primera
temporada com a sènior, va ser campió d’Espanya en les
modalitats vertical, esprint i individual i va aconseguir la
tercera posició a la classificació general de la Copa del
Món. També es va proclamar guanyador de la Copa del
Món en la modalitat esprint. En l’àmbit de les curses de
muntanya, el banyolí es va proclamar, el 2018, campió
d’Espanya de quilòmetre vertical i va aconseguir la primera posició a la clàssica Olla de Núria, entre d’altres.

Josep Ponsatí: premi a la
Trajectòria Personal
L’escultor Josep Ponsatí va ser reconegut amb el premi a
la Trajectòria Personal. Ponsatí, que ha rebut recentment el
Premi Nacional de Cultura, és conegut internacionalment
per les seves peces inflables de dimensions monumentals
i efímeres integrades al paisatge i a la natura.

Fundació Estany:
Millor Iniciativa Social
El Premi a la Millor Iniciativa Social es va lliurar a la
Fundació Estany per la seva incansable tasca des dels
seus diferents serveis, però principalment per la seva
estratègia de reivindicació de l’espai públic per a les
persones amb discapacitat. La Fundació Estany, amb
seu a Banyoles, és una entitat sense ànim de lucre i
d’iniciativa social que es va constituir l’any 2001 per la
necessitat de crear un servei residencial per a persones
amb discapacitat intel·lectual al Pla de l’Estany.

Fleca Pastisseria Padrés:
Millor Iniciativa Empresarial

Oriol Cardona, amb l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer,
i la consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat,
Àngels Chacón. Foto: Pere Duran

El Premi Banyolí de l’Any a la Millor Iniciativa Empresarial va ser per a la Fleca Pastisseria Padrés de
Banyoles, que gestionen els germans Ricard i Jordi
Jambert. El jurat ha volgut reconèixer així el treball
que els germans Jambert porten a terme des de fa
quatre anys al capdavant de l’establiment, fundat fa
80 anys, i que, a finals de l’any passat, va guanyar el
concurs del Millor Xuixo del Món.
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Restaurades dues noves peces recuperades
de l’Arqueta de Sant Martirià
Es tracta de les figures de Sant Cristòfol i Santa Anna, les dues darreres peces recuperades de l’Arqueta
de Sant Martirià. Els treballs per incorporar les dues darreres figures localitzades de l’Arqueta es van
completar dies abans a Banyoles, després que tècnics del Instituto de Patrimonio Cultural del Ministerio
de Cultura restauressin les dues peces. L’Arqueta ja compta amb 23 de les 28 peces que la integraven
quan l’any 1980 va ser espoliada per la banda d’Èrik el Belga.

Imatge actual de l'Arqueta de Sant Martirià

Una delegació d’alcaldes
i alcaldesses polonesos
visita Banyoles
Una vintena d’alcaldes i alcaldesses i tècnics/ques
d’ajuntaments de Polònia van visitar Banyoles el 23
d’octubre. Els responsables municipals es van interessar
pel model de turisme i esport de la ciutat i van conèixer
l’Estany i el Barri Vell. La visita a Banyoles, organitzada
per la Federació d’Organitzacions Empresarials de
Girona (FOEG), formava part d’un recorregut per les
comarques de Girona per conèixer experiències d’èxit
en l’àmbit municipal que els alcaldes de Polònia puguin
aplicar als seus pobles.

Aproven el Pla d’igualtat intern
de l’Ajuntament de Banyoles
El ple de l’Ajuntament va aprovar aquest document
que tindrà una vigència per a quatre anys, fins al 2023,
i preveu diferents accions per generar mesures que
afavoreixin una participació equilibrada entre homes
i dones als llocs de treball del consistori. A més de
la diagnosi, el Pla inclou accions més específiques
com crear una comissió de seguiment que vetlli pel
compliment del Pla d’igualtat, promoure una campanya
de sensibilització que impulsi la corresponsabilitat
entre homes i dones en la cura dels fills, facilitar que
els permisos de paternitat i maternitat siguin coberts
amb interinatges o treballar amb la perspectiva de
gènere als plecs de clàusules de contractació de
serveis i obres.

El ple rebutja la sentència al
procés i demana l’amnistia
per a presos i exiliats
El ple de l’Ajuntament de Banyoles va aprovar-la el
dilluns 14 d’octubre, en una sessió convocada de forma
extraordinària i urgent, que va ser seguida per centenars
de persones, que van omplir la sala de plens i la plaça
de davant de l’Ajuntament en acte de protesta contra
la sentència.
Els representants municipals, que venien de la zona de Poznan,
van ser rebuts a l’Ajuntament per l’alcalde Miquel Noguer i la
regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Anna Tarafa
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URBANISME

Acaben les obres al barri del Barral
Es tracta de les obres als carrers del Pou, Sant Esteve i Carmelites Velles, a càrrec dels pressupostos de
l’Ajuntament amb un cost de 544.600 i sense contribucions especials als veïns. L’actuació ha inclòs la
remodelació de la placeta del Pou, tot suposant una reforma integral d’aquesta placeta i dels 3 carrers que
ara són a un sol nivell per facilitar la mobilitat i la millora de la xarxa de sanejament i serveis.

La placeta del Pou després de la reforma

Finalitzen les obres de millora
del camp de futbol vell
Es tracta de les obres de reforma de l’edifici de serveis
del camp de futbol vell, a càrrec de l’Ajuntament. S’ha
redistribuït l’edifici de la planta baixa on hi ha els vestidors,
el bar i els lavabos (també reformats), i s’ha reordenat
perquè hi hagi un local social destinat a diferents usos i
uns vestidors nous. A la part exterior, s’han millorat els
accessos per tal que estiguin adaptats a persones amb
problemes de mobilitat i s’ha instal·lat una marquesina
que cobreix una part de la grada. El camp vell és utilitzat
pels entrenaments i partits de l’Atlètic Club Banyoles i
del Banyoles Rugbi Club.

posar en valor el patrimoni històric i cultural al voltant
del rec Major. El projecte inclou tres àmbits d’actuació:
la rehabilitació i recuperació del darrer tram del Rec
Major, entre els carrers de Jaume Butinyà i Blanquers
(ja començada); la rehabilitació del Molí dels Paraires,
i la seva recuperació com a font d’energia i, la definició
d’una nova ruta al voltant del rec Major, amb un nou
itinerari per conèixer el patrimoni històric i cultural de
Banyoles.

Amplien els usos del Barri
Vell per permetre-hi altres
activitats a més de comerços
El ple d’octubre va aprovar la modificació del Pla General
sobre la regulació dels usos; que permet que les plantes
baixes dels edificis del Barri Vell, el carrer de la Rambla
i una part del carrer de Jacint Verdaguer serveixin per
establir-hi activitats econòmiques, com ara serveis
sanitaris, docència i oficines, entre d’altres.

Aprovat definitivament el Pla Director
de la Bicicleta
El Rec Major, eix d’un nou projecte
per millorar la connectivitat
entre l’Estany i el Barri Vell

El document estableix i calendaritza les actuacions prioritàries per interconnectar la xarxa ciclable a la ciutat a
partir d’una diagnosi prèvia. Alguns d’aquests projectes
són el carril bici del passeig de la Indústria o la connexió
l’Estany i la via verda a través del passeig de mossèn
Constans i l’avinguda de la Farga.

S’executaran diferents obres per millorar l’entorn del
rec Major i es definirà un nou itinerari senyalitzat per
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MEDI AMBIENT

15 anys del Consorci de l’Estany
El 30 d’abril de 2004 els ajuntaments
de Banyoles i de Porqueres, la Diputació de Girona i més tard la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Fontcoberta, constitueixen el Consorci
de l’Estany. Actua com a òrgan de
representació, participa en la protecció, restauració i millora del patrimoni
natural i fomenta la col·laboració entre
altres administracions i entitats de
l’Espai Natural Protegit de l’Estany de
Banyoles i la platja d’Espolla. Vetlla per
compatibilitzar els usos, les activitats
esportives i de lleure, amb la conservació de la natura, realitza el manteniment de l’entorn.
15 anys d’activitat donen per omplir moltes pàgines, i sobretot quan s’ha pogut gaudir 12 anys d’aportacions financeres de la Comissió Europea a través dels projectes: LIFE Estany, LIFE Projecte Estany i el LIFE
Potamo Fauna. A més, s’han rebut nombrosos ajuts que en conjunt que han permès millorar i transformar
l’espai natural.
Projectes de restauració i creació de zones humides: L’any 2007, es crea el complexa de llacunes de
can Morgat i els Amaradors, i es compren 22 hectàrees
de terres. També es restaura la zona humida de la finca
de Casa Nostra i l’estanyol del Pim-pom. S’ha millorat
la xarxa de camins i recs: el camí de la Puda-Estunes
o els recs de vimeteres, de la punta freixenet o els de
Casa Nostra.

Divulgació i sensibilització: La Festa del Peix, el Dia
de l’Estany, en Blauet, exposicions temporals, jornades
tècniques, programes de TV o de ràdio, el web, etc. són
exemples del treball amb divulgació i crida a la responsabilitat de tots per a millorar i conservar l’Espai Natural
Protegit de l’Estany de Banyoles.

Laboratori de cria de nàiades: El 2010 es crea el laboratori pioner a Catalunya per la cria de les 4 espècies
de musclos de riu de l’Estany. S’han aportat nous coneixements científics divulgats a través de publicacions
internacionals. S’han realitzat nombroses repoblacions
a l’Estany, al riu Terri, al Ter i al Fluvià.

El control de les espècies exòtiques invasores:
S’ha treballat incansablement en l’eliminació de plantes assilvestrades: la prunera vermella, les espines de
foc (Pyracantha sp.), la troana o les canyes. Ara bé, el
projecte que ha tingut més ressò mediàtic ha sigut el
de la retirada de peixos exòtics invasors (2010-2017):
es van assajar tècniques i protocols pel seu control per
combatre i revertir el declivi d’espècies autòctones. S’han
capturat més de 700 tortugues americanes de 9 tipus
diferents, i el 2017 es va posar en funcionament l’estació
de desinfecció d’embarcacions per prevenir l’arribada
del musclo zebrat.

Millora de les espècies autòctones: A l’Estany ja
podem tornar a veure espècies que havien desaparegut
com la llúdriga, la tortuga d’Estany, la cigonya blanca, el
barb o les nàiades.

Gestió de l’espai públic: Any rere any, s’ha treballat
per la millora de la xarxa d’itineraris a peu o en bicicleta
establint una xarxa prioritària, ben formada i senyalitzada.
S’han creat passeres, ponts, miradors, aguaits, etc. A més
s’han gestionat els residus i la vegetació.
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L’Ajuntament passa de dos a tres dies
setmanals de recollida de trastos vells:
dilluns, dimecres i divendres feiners, per
millorar l’eficàcia del servei

VIA PÚBLICA I MOBILITAT
L’Ajuntament de Banyoles
acaba un nou Pla de voreres i
asfaltatges a diferents carrers
i la repintada de senyalització
horitzontal de mobilitat
Pel que fa a les voreres, la major inversió d’aquests
mesos s’ha centrat als carrers Mossèn Baldiri Reixac,
de Cervantes i de Pere Alsius, a la zona del barri de Sant
Pere i Mas Palau. Pel que fa als asfaltatges, els darrers
mesos s’ha actuat a l’encreuament de l’avinguda dels
Països Catalans i el passeig de la Indústria, a trams del
carrer de la Llibertat, de l’avinguda de la Farga, del carrer
de la Muralla, del carrer dels de Ameller o a de la plaça
l'Europa de les Nacions, entre d’altres. En total, des de
l’estiu s’han invertit més de 200.000 euros en aquestes
obres. L’Ajuntament aprofita aquest tipus d’actuacions
per continuar fent rebaixos de voreres per millorar l’accés
a bicicletes i persones amb mobilitat reduïda.
L’Ajuntament periòdicament repinta la senyalització
horitzontal de diferents carrers de la ciutat. En aquesta
última tongada s’han repintat trams dels carrer Llibertat
i l’avinguda Països Catalans.

El nou parc infantil de la Draga
serà també per a un públic juvenil
L’Ajuntament de Banyoles ha començat les obres per
arranjar i remodelar integralment la zona d’esbarjo infantil
del parc de la Draga. Inclourà un laberint de fusta amb
un circuit per a diferents edats, una zona per a infants
més petits, una tirolina, entre d’altres.

Nova tanca perimetral a la pista
de bàsquet de Sant Pere
S’ha canviat la tanca de la pista per una de metàl·lica
nova a l’entorn de la pista. A més, s’ha arreglat la rampa
d’accés a la pista i els parterres del costat.

Vorera del carrer Canaleta

Millores a la Via Pública
En els darrers mesos, s’han portat a terme diferents
treballs de millora en espais de Banyoles. S’ha reposat
sauló a la plaça de les Rodes, a la plaça Major, a la plaça
dels Turers, a la plaça de les Monges i a l’aparcament del
carrer de la Sardana. També s’ha arranjat la plaça Canigó
al barri de Mas Palau.
També s’ha adequat un aparcament al carrer Boi Juscafresa, al barri de Can Puig, i s’ha posat il·luminació al
pàrquing de la Draga. A més, s’ha substituït llums de sodi
per leds al barri de Mas Palau i en diferents punts de la
ciutat i s’han instal·lat llums reflectants a diferents passos
de vianants, així com s’han sonoritzat per a persones
invidents els semàfors de la cruïlla del carrer Llibertat
amb l’avinguda Països Catalans.

PARTICIPACIÓ
Unes 200 persones participen
a la tongada dels consells de
barri del novembre i desembre
Els consells de barri tenen caràcter consultiu, de formulació de propostes i suggeriments, per adequar al màxim
les polítiques públiques a les necessitats de la població.
Els ciutadans de cada barri han debatut sobre temes que
els afecten, i al mateix temps, l’Ajuntament ha passat
balanç de les actuacions implementades a cada barri,
incloses les propostes sorgides al propi consell, en molts
casos de temes de via pública o medi ambient. Alhora,
la Policia Local i els Mossos d’Esquadra fan el balanç
policial de cada barri i s’exposen projectes de ciutat i
de barri. Durant el novembre i desembre s’han celebrat
els 7 consells de barri de la ciutat: Sant Pere, Mas Palau,
Can Puig, Vila Olímpica, Canaleta, les Rodes i la Farga.

Consell de barri de les Rodes
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TRANSPORT PÚBLIC
A LA DEMANDA
R1 - Banyoles - Estany - Font Pudosa
R3 - Banyoles - Can Puig - Banyoles
PLA DE L’ESTANY
Aquest es un servei que només funciona si hi ha
demanda prèvia, això vol dir que per a poder utilitzar-lo cal realitzar primer una reserva indicant la
parada d’origen i la de destí. Aquestes reserves es
poden realitzar mitjançant l’APP Nemi de TAD–
TEISA en qualsevol moment o via telefònica
972 204 868 (de dilluns a divendres feiners
de 8 h a 20 h). En cas de les PMR, serà necesari
indicar la necessitat d’una plaça.

COM FUNCIONA l’APP?

1

2

DESCARREGA’T l’App
escanejant el codi
Qr o buscant Nemi al
App Store

Play Store

REGISTRA les teves
dades personals:
- Nom i Cognom
- Document d’Identitat
- Municipi
- Telèfon

RUTA CAN PUIG

Bitllet Senzill ................................................. 1,75 €
T-10............................................................. 10,70 €
T10/30 ......................................................... 9,50 €
T-50/30 ..................................................... 33,80 €
T-MES . ........................................................46,15 €
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RESERVA! Un cop registrat,
ves a la pestanya i realitza les
teves reserves. Pots fer-ho de
3 formes diferents:
1 - Des del Mapa de parades
2 - Des del Llistat de parades
3 - Escollint la parada més propera a la teva ubicació

RUTA FONT PUDOSA

Per a més informació entra a
www.teisa-bus.com
o truca al telèfon 972 20 48 68

PROMOCIÓ ECONÒMICA
La Fira de Sant Martirià
arriba la 41a edició

La Fira es va tornar a convertir en una cita concorreguda
i imprescindible per als amants del món del cavall i de
les races autòctones, però reivindicant-se a la vegada
com una fira àmplia i diversa. La Fira de Sant Martirià va
tornar a reunir, durant tot el cap de setmana, els millors
exemplars de bestiar rossam provinents de la comarca
i d’arreu de Catalunya i les principals races autòctones
catalanes. També, durant tot el cap de setmana, es va
poder gaudir de la Fira del Dibuix i la Pintura, el Firestany
i el Mercat d’Artesania.

El Pla de Millora i Dinamització dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) està cofinançat pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social–Servei Públic d’Ocupació Estatal, en
el marc dels programes de suport al desenvolupament
local.

Èxit de visitants a la 11a edició de
la Fira Medieval Fantàstica Aloja

Ajudes a establiments turístics
i comercials de Banyoles

Els visitants de la Fira van gaudir de tres amb activitats per
a tots els públics, com espectacles de recreació històrica,
tallers infantils, mercat medieval o exposicions. L’Aloja
es va tancar amb l’espectacle Maleficum a la Muralla.
La principal novetat d’aquesta edició ha estat el Drac de
Banyoles i la seva llegenda.

XII Fira de Nadal i Taller
d’oficis artesans
El 14 i 15 de desembre es va viure una nova edició, amb
novetats com ara l’ofici artesà del pintor. El mercat de
Nadal, l’espai de circ nadalenc i els tallers van esdevenir
novament els protagosnistes.
Per altra banda, el 5 de desembre es van encendre els
llums de Nadal.

Aquest 2019 són d’un total de 16.600€ i se’n beneficien
20 establiments. L’objectiu de la subvenció és la renovació i millora dels establiments. Les bases reguladores
d’aquest any es varen publicat al BOP el 16 de maig i les
ajudes que s’atorguen són per un valor de fins al 50%
del total del cost subvencionable de l’actuació i fins a
un màxim de 2.000 € per establiment.

La campanya Vine en família i
et regalem Banyoles s’amplia
a tot el Pla de l’Estany
La iniciativa vol promoure el turisme familiar, amb allotjament gratuït per als infants o descomptes en l’estada
per a les famílies que s’allotgin un mínim de dues nits a
Banyoles o a la comarca. A més, les famílies participants
reben descomptes en activitats turístiques, com ara el
Tren Pinxo, la visita al Parc Neolític de la Draga i al parc
de les Coves Prehistòriques de Serinyà o la barca La
Tirona, entre altres. Encara està vigent fins al 31 de gener
de 2020 i hi participen 14 allotjaments, 13 restaurants i
10 empreses d’activitats.

Nou web per promoure els
polígons industrials
L’Ajuntament de Banyoles, amb la col·laboració del
Consell Comarcal del Pla de l’Estany i el suport del teixit
empresarial de Banyoles i comarca, ha creat la nova
pàgina web dels polígons industrials del Pla de l’Estany:
www.banyoles.cat/poligonsplaestany. Al nou web
s’hi pot trobar, entre altres, un directori de les més de
400 empreses que es troben als polígons industrials,
la descripció de cadascun dels polígons industrials, així
com una borsa de treball o un apartat als programes i
formacions que es desenvolupen. Els polígons industrials
de Banyoles i el Pla de l’Estany compten amb un total de
22 hectàrees d’espai industrial repartides en 14 zones
d’activitat econòmica.

La regidora de Turisme, Anna Tarafa, el president del Consell
Comarcal, Francesc Castañer i la consellera comarcal de
Turisme, Teresa Castañera la presentació del Vine en família i
et regalem Banyoles i el Pla de l’Estany
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PROGRAMACIÓ D'ACTES DE NADAL
DE L'1 DE DESEMBRE AL 12 DE GENER
Al Monestir de Sant Esteve
ESPOSICIÓ DE PESSEBRES DE BANYOLES I COMARCA
55è concurs de pessebres de Banyoles

A partir de les 18:00h. Estany de Banyoles, zona sortida de
rem i de la travessia. ARRIBADA DE LA COMITIVA REIAL:
músics i cossos de ball; tamponers, caramel·lers i polsim;
les banderes, els dracs i les màscares.

26, 28 I 29 DE DESEMBRE; 4, 6 I 11 DE GENER
A les 18h. Teatre Municipal de Banyoles. ELS PASTORETS
DE BANYOLES.
Direcció: Joan Solana / Direcció musical: Mariona Callís i
David Costa/
Preu: 10€

A les 18:15h. PRESENTACIÓ DELS REIS I INICI DE LA
CAVALCADA DE SES MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT.

DISSABTE 28 DE DESEMBRE
De les 10h a 13h. Ambaixada Reial. Claustre del Monestir
de Sant Esteve. RECOLLIDA DE CARTES I VISITA DEL
PATGE REIAL.
Porteu una ampolleta de casa, la decorarem junts i us servirà
com a rebut màgic quan envieu la carta als Reis Mags amb la
MÀQUINA-ENVIA-CARTES-A-ORIENT-AMB-UN-PIM-PAM
del Patge Mussi!!
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.
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Recorregut: Inici a l’estany (sortida de rem i Travessia),
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.
Plaça de les Rodes. A partir de les 19h. XOCOLATADA.
Plaça de les Rodes. RETRANSMISSIÓ DE LA CAVALCADA
DELS REIS D’ORIENT amb pantalla gegant.
Hores de pas aproximades:
Entre 19:30 i 20:00h – Plaça de les Rodes
Entre 20:10h i 20:40h– Plaça Major
Entre 20:30 i 21h – 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.
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EDUCACIÓ
Banyoles celebra el desè aniversari de l’Eduquem en família
L’Eduquem en família s’ha consolidat com un projecte de ciutat per compartir experiències de formació i sensibilització sobre educació per a les famílies. Per celebrar l’aniversari, s’estrenarà un documental que repassa els valors i
objectius de l’experiència i, per primera vegada, les famílies seran les protagonistes com a expertes de la darrera de
les activitats d’aquesta edició. El cicle Eduquem en família és un programa organitzat per les diferents associacions
de mares i pares d’alumnes dels centres educatius de Banyoles, des de l’escola bressol fins a secundària, amb el
suport del Servei d’Educació de l’Ajuntament. La iniciativa es va plantejar com un programa conjunt d’activitats de
formació i sensibilització sobre educació i la primera edició va ser en el curs 2010-2011. Des de llavors, en les sessions,
que compten amb una mitjana de 200 persones per xerrada, s’han tractat qüestions diverses com les tecnologies,
la gestió de les emocions, l’adolescència, la sexualitat a diferents edats, el dol, l’alimentació, la criança positiva o el
consum responsable.

Eduquem en família d’aquest curs, l’espectacle d’humor Ser mare o pare no s’improvisa.
O sí?, a càrrec de Planeta Impro. Foto: Sílvia Poch

Article a la revista Temps d’Educació
La revista digital Temps d’Educació, publicada per l’Institut
de Desenvolupament Professional–ICE de la Universitat
de Barcelona, va publicar un article sobre el Pla d’Escolarització Extensiva de Banyoles. El podeu consultar al
blog d’Educació http://educacio.banyoles.cat/

a algun centre de la comarca. L’objectiu de la sessió, que
va anar a càrrec del Centre de Recursos Pedagògics (CRP),
l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), per part del
Departament d’Educació, i el Servei d’Educació i l’OME, per
part de l’Ajuntament de Banyoles, és que els docents que
comencen a treballar per primer cop a la comarca coneguin
alguns aspectes bàsics i útils.

La Guia de Recursos Educatius
Municipals atén unes
20.000 participacions

Espais Globals a La Balca –
Centre Educatiu Municipal 0-3

La Guia de Recursos Educatius Municipal és un programa
transversal de l'Ajuntament de Banyoles que coordina i
finança el Servei d'Educació i que ofereix activitats per a
grups, per a famílies, per a joves, entre d'altres propostes.
Us podeu descarregar el llibret amb totes les propostes
al blog d’Educació http://educacio.banyoles.cat/

Sessió d’acollida al nou professorat
El 17 de setembre es va organitzar una sessió de benvinguda
i acollida dirigida a docents que s’han incorporat aquest curs
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La Balca disposa de diversos serveis, un dels quals són els
Espais Globals, uns espais psicoeducatius on compartir
experiències i inquietuds sobre l’educació dels fills.
L’Espai Nadó està pensat per a famílies amb infants de
0 a 12 mesos d’edat i es duu a terme els dilluns al matí.
L’Espai Familiar és per a famílies amb infants d’1 a 3 anys
i es fa els dilluns a la tarda.
Els Espais Globals són oberts a totes les famílies que
hi estiguin interessades (no cal estar matriculats al
servei d’Escola Bressol) i tenen un preu de 9’29 euros
el quadrimestre. Us podeu dirigir directament a La Balca
(972 573536) en cas que hi estigueu interessats.

Arrenca una nova edició dels
projectes d’emprenedoria
L’objectiu de les dues iniciatives és fomentar la participació dels alumnes a la vida social de la ciutat a través
de la creativitat. El Banyoles ets tu! s’implementa a primària i el TONI (Tenim Oportunitats Necessitem Idees),
a secundària. Els dos projectes han iniciat els plenaris
inicials d’exposició de problemàtiques, que els alumnes
intentaran resoldre a partir d’un treball participatiu i
cooperatiu al llarg del curs.
També han començat projectes de diversificació curricular amb la col·laboració d’entitats i empreses.

Primera reunió del curs del
plenari del Consell Escolar
Municipal (CEM)
Es va celebrar el 24 d’octubre i, entre d’altres qüestions, es
va renovar gairebé un 50% dels membres i es va aprovar
la composició del CEM per aquest curs, es va debatre
sobre la funció del CEM. El proper plenari tindrà lloc a
l’Escola d’Adults durant el mes de març.

L’Ajuntament inverteix en obres
de manteniment a escoles
Com cada estiu l’Ajuntament de Banyoles va fer diverses obres de manteniment a les escoles de la ciutat. A
banda del projecte i instal·lació d’un nou mòdul a l’escola
Camins, s’han fet petites actuacions a la resta d’escoles
públiques de Banyoles, com ara la reparació de lavabos,
substitució de paviments en mal estat, pintura o reparacions de teulades, entre d’altres.

Reunió del plenari del Consell Escolar Municipal

JOVENTUT
Ajuda per al transport
Els destinataris són joves estudiants de Banyoles (de 16 a 25 anys) que estiguin cursant primer de Cicle Formatiu,
primer de Batxillerat, primer d’Universitat a Girona, Olot, Barcelona o Bellaterra, o un PFI, i que no puguin cursar els
mateixos estudis a la comarca del Pla de l’Estany. S’han atorgat un total de 47 ajudes al transport: 31 T10 a Girona, 5
targetes de 10 viatges a Olot i 11 targetes de 8 viatges a Barcelona.

BENESTAR SOCIAL
Banyoles homenatja als exiliats de la Guerra Civil
L’Ajuntament de Banyoles ha preparat un
acte d’homenatge als veïns i veïnes de
Banyoles i la comarca que van haver de
marxar a l’exili republicà l’any 1939. L’acte és
el diumenge 22 de desembre al pavelló de
la Draga. Aquest any es commemora el 80è
aniversari de l’exili republicà de 1939, quan
milers i milers de persones van refugiar-se
a França fugint de la repressió i van ser
internades per les autoritats franceses en
camps de concentració improvisats i sense
condicions, principalment al d’Argelers sur
Mer. Entre aquests milers de persones, n’hi
va haver uns 350 que eren veïns i veïnes
de Banyoles i del Pla de l’Estany.
Uns quants van tornar molt aviat i van anar a parar a camps de concentració franquistes, com el de San Marcos, a Lleó.
Uns altres es van enrolar a companyies de treballadors estrangers, van ser empresonats pels alemanys i deportats a
Mauthausen, on van morir nou banyolins i veïns del Pla de l’Estany. Uns altres van anar a Rússia, que aleshores era la
Unió Soviètica, on van patir les conseqüències de la invasió nazi. Uns altres van trobar acollida a Amèrica, sobretot a
Mèxic. La majoria es van instal·lar a França, molts a la Catalunya Nord, especialment a Prada i a Illa.
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GRUPS MUNICIPALS

Aquest final de 2019 hem aprovat les ordenances fiscals i el
pressupost municipal, que ens han de permetre emprendre totes
aquelles accions i projectes que hem previst per l’any que ve.
Una de les inversions principals pel 2020 és l’inici de la fase
final de les obres del nou Museu Arqueològic. La seva reforma
i ampliació, que es preveu concloure en dos exercicis, té com a
objectiu dotar la ciutat amb un equipament del segle XXI que
posi en valor els extraordinaris fons que alberga i esdevingui
eix vertebrador del ric patrimoni banyolí.
El nostre equip aposta per la participació, articulada a través

d’eines com els Consells de Barri. En aquest sentit, una de les
demandes d’aquests òrgans consultius, la remodelació del
carrer Joan XXII, també serà una de les inversions destacades
del 2020.
L’equip de govern de la ciutat s’esforça per treballar de manera
rigorosa i constant, a fi de donar resposta a les necessitats
dels banyolins i banyolines.
Des de Junts per Catalunya - Banyoles aprofitem per desitjarvos un Bon Nadal i Feliç Any Nou.

Pressupost municipal 2020
Recentment l’equip de govern ha aprovat, en solitari, el
pressupost municipal pel proper 2020.
El pressupost municipal visualitza l’acció política de l’equip de
govern, les inversions i els projectes a executar en el decurs de
l’any. En definitiva defineix el destí de poc més de 20 milions
d’euros, en el cas de Banyoles.
El grup d’ERC vam votar-hi en contra per dos grans motius:
En primer lloc entenem que el pressupost hauria de ser
participatiu. Entenem que el destí dels impostos de les
banyolines i els banyolins hauria de ser el resultat de l’acord
entre entitats, l’equip de govern i els grups de l’oposició. També
apostem perquè una part d’aquest pressupost l’hauria de decidir
directament la ciutadania.

En segon lloc El pressupost de Junts per Catalunya no recull
cap de les polítiques, ni les inversions, ni els projectes que des
de ERC creiem prioritaris per a la gent de Banyoles (un espai
digne per les entitats i la biblioteca-cooperativa cultural-, una
piscina d’estiu pública, més ajuts per als joves...).
A més a més volem posar de manifest que els regidors d’ERC
i l’equip de govern no hem pogut arribar a cap tipus d’acord
per manca de temps i oportunitat per parlar-ne. Vam disposar
únicament de dotze dies per estudiar la documentació, fer
propostes i negociar-les amb la resta de grups de l’Ajuntament.
Dotze dies són clarament insuficients per decidir el destí de més
de 20 milions d’euros dels quals 2,5 corresponen a inversions.

El pàrquing de la Draga, una acció més que no
compartim

Quines contrapartides demana Aigües de Banyoles per cedir
uns terrenys?
Considerem que s’estan fent interpretacions arbitràries de la
normativa, aplicant la política de fets consumats i consolidant
usos que podrien justificar, en el futur, la desqualificació com
a sòl protegit. Sense valorar compensacions ambientals, ni
demostrant cap sentit de la responsabilitat en la conservació
del nostre patrimoni natural.
Des de SumemBanyoles pensem que cal estudiar millor les
necessitats de la comunitat veïnal que s'ha vist perjudicada
per la desmesurada afluència de vehicles i estem a favor de
buscar alternatives per a les visitants en altres zones, fora de
l’espai natural.

Des de fa uns mesos ens passen davant dels ulls algunes
actuacions de l’Ajuntament amb les quals no hi estem en
absolut d’acord: ampliació del CNB, compra d’edificis sense
cap objectiu, pujada d’impostos, construcció d’un nou pàrquing
a la Draga, etc.
Aquest nou pàrquing sabem que es construeix en una zona
PEIN, que no té un informe ambiental associat i que genera
molts interrogants. Per exemple, tenint en compte que la zona
és espai natural protegit, on només es poden fer ocupacions
eventuals i que difícilment s’hi podran fer altres projectes,
quina era la necessitat “real” de comprar part dels terrenys?

Compromís amb la sostenibilitat
En el ple del 2 de desembre el plenari va aprovar per unanimitat
una moció presentada per Convivència i Progrés per formalitzar
l’ingrés de Banyoles a la Xarxa de Pobles i Ciutats de Catalunya
cap a la Sostenibilitat. La presència de la nostra ciutat en aquesta
organització ens permetrà captar nous instruments per encarar
els reptes que ens plantegen els canvis que arriben; i exportar
la nostra experiència singular en benefici del conjunt del país.
El paradigma del Desenvolupament Sostenible va més enllà de
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la simple visió ambientalista del progrés i cal centrar-lo sobre
les dimensions social, ambiental i econòmica de la sostenibilitat
com l'eix que ha de relligar les polítiques públiques locals.
Malgrat les diferències que ens separen, la unanimitat del
ple constata la capacitat de tots els grups per entendre que el
compromís a favor de la sostenibilitat és una responsabilitat
compartida i una inversió de futur inajornable que haurà de
tenir cabuda, també, en els pressupostos que vindran i les
polítiques municipals.

HISENDA
L’Ajuntament de Banyoles aprova
el pressupost per al 2020
L’Ajuntament de Banyoles va aprovar inicialment al ple
del 2 de desembre el pressupost per a l’exercici 2020. El
pressupost és de 20.643.760€, el que suposa un increment del 4’76% respecte el 2019. 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
20.971.736€, amb un augment en aquest cas del 4,57%.
El pressupost d’ingressos corrents de caràcter ordinari
ascendeix a 18.295.660€, el que suposa un increment
del 3,25% respecte 2019. Pel que fa a les despeses
corrents i amortitzacions financeres, ascendeixen a un
total de 18.029.360€, el que significa un augment del
4,95% respecte 2019.

2019

2020

PRESSUPOST
AJUNTAMENT

19.706.307,7 €

20.643.760 €

PRESSUPOST
CONSOLIDAT

20.055.410,7 €

20.971.736 €

DESPESES I INGRESSOS CORRENTS

L’endeutament a llarg termini és de 1.675.000€, que
correspon al deute amortitzat aquest any 2019. La ràtio
d’endeutament (la diferència entre el deute viu i els
ingressos corrents) per a finals de l’exercici 2020 es
preveu del 46,23%, per sota del límit que es fixa en el
75% en el sector públic.
Per vuitè 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 460.496,27€, el que
representa un 18% menys que 2019, tot i que representa
un 2,52% dels ingressos corrents previstos pel 2020.
Pel que fa a les inversions, la inversió prevista per 2020
és de 2.614.400€, un 2,50% més respecte 2019, tant
provinents de fons propis com d’altres administracions.

PRESSUPOST AJUNTAMENT

+ 4,76%

+ 4,57%

2020

INGRESSOS

18.295.600 €

DESPESES

18.029.360 €

+ 3,25%

+ 4,95%

La previsió d’endeutament a finals de 2020
és d’una ràtio del 46,23%

PRINCIPALS INVERSIONS
Reforma Museu Arqueològic
Sanejament Cal General, carrer Llibertat i cabal rec de Can Teixidor
Compra de patrimoni
Arranjament carrer Joan XXIII
Millores diverses a la via pública

490.000 €
421.500 €
273.500 €
270.000 €
150.000 €

Ordenances Fiscals
Les Ordenances Fiscals per a 2020 preveuen una bonificació del 95% en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions
i Obres (ICIO) per aquelles noves construccions que incorporin sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia
solar (plaques solars i energies renovables). Alhora, hi haurà un augment de l’IBI en un 4%, tant en béns de naturalesa
urbana, com rústica i especials. És un augment per sota de l’IPC acumulat en el darrer període entre 2012 i 2019 (un
6’7%), per no apujar els impostos per sobre del cost de la vida.
Pel que fa a la resta de taxes, es manté sense canvis l’Impost sobre Activitats Econòmiques i també es manté igual
l’impost del cànon de l’aigua. Les ordenances preveuen igualment un increment del 3’5% en els preus públics i taxes
per a la prestació de serveis i activitats administratives, així com en les taxes d’ocupació de via pública.
En referència al servei de gestió de residus, les entrades a l’abocador s’han incrementat en uns cinc euros per tona
i això obliga a augmentar la taxa de 120 euros anuals a 130 anuals per a locals i habitatges plurifamiliars i de 125 a
140 euros anuals per als habitatges unifamiliars.
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CULTURA
S’aprova l’avantprojecte del nou Museu Arqueològic, les obres
restants del qual es preveu completar en els propers dos anys
El Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles afronta les fases decisives que han
de portar a la reforma integral d’aquest
equipament museístic que acull col·
leccions paleontològiques i arqueològiques excepcionals. El ple de l’Ajuntament
va aprovar l’Avantprojecte de Reforma i
Ampliació del Museu Arqueològic redactat pels arquitectes Jeroni Moner,
Josep Callís i Marc Riera. Es tracta d’una
actualització de l’avantprojecte aprovat
el 2009 -que ja s’havia actualitzat el
2012-que incorpora les obres i millores
que s’han fet els darrers deu anys a
l’equipament, valorades en prop de 2
mil·lions d’euros. El document aprovat planifica les darreres fases del què ha de ser el nou Museu Arqueològic en
base al projecte museològic el·laborat el 2007 per l’arqueòleg Pere Castanyer i l’avantprojecte museogràfic redactat
aquest mateix 2019 per Dani Freixes.

Vuit espectacles amb entrades
exhaurides i un 89,2% d’ocupació
en la programació municipal de
Cultura Banyoles de tardor
Fins a vuit espectacles de la programació d’arts escèniques i musicals van esgotar totes les entrades de
les seves funcions als tres equipaments municipals
-el Teatre Municipal, l’Auditori de l’Ateneu i la Factoria
d’Arts Escèniques. Es tracta de Mamaaa!!!, Una Gossa en
un descampat, Les coses excepcionals, Nenes i nens, A.K.A.,
Chicuelo & Mezquida, Concierto de Aranjuez amb Rafael
Aguirre i la GIOrquestra i DePedro.

L’Aula de Teatre de Banyoles
rep el Premi Pep Mora 2019
L’Associació Gironina de Teatre va atorgar el Premi Pep
Mora 2019 al l’Aula de Teatre de Banyoles, als fundadors
i a l’equip actual. El guardó és va instituir per homenatjar
a persones o institucions que hagin contribuït significativament al desenvolupament de les arts escèniques
professionals. Aquest premi suposa un reconeixement

al servei municipal de l’Aula de Teatre, creat el setembre
del 1995 i a les portes per tant de celebrar el seu 20è
aniversari.

“L’escola d’abans”, l’exposició
temporal més visitada del
Museu Arqueològic
Un total de 3.893 persones han visitat l’exposició “L’escola
d’abans. Memòria de l’educació durant el franquisme”,
essent la més visitada del Museu des que l’any 2007
l’equipament va començar a organitzar exposicions
temporals.

El Club de Lectura de la Biblioteca
de Banyoles inaugura la seva 15a
edició amb un públic consolidat
Una sessió dedicada a l’obra El ferrocarril subterrani
de Colson Whitehead va suposar el tret de sortida,
el passat 17 de setembre, de la quinzena edició del
Club de Lectura de la Biblioteca Comarcal del Pla de
l’Estany.

Premi Pep Mora 2019 amb els premiats: l’Aula de Teatre de Banyoles
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“Llegendes i misteris de
Banyoles”, el nou llibre de la
col·lecció Quaderns de Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles
ha publicat un nou volum
-el 21-de la col·lecció Quaderns de Banyoles, editada
conjuntament amb la Diputació de Girona. El llibre té
per títol Llegendes i misteris
de Banyoles i el seu autor és
Àngel Vergés i Gifra.

L’Escola Municipal de Música i
l’Aula de Teatre inauguren el curs
2019-2020 amb més alumnes
Els dos serveis municipals de l’Escola de Música i l’Aula
de Teatre han començat el curs 2019-2020 amb sengles
presentacions i sumant mig miler d’alumnes. Ambdós
actes van estar oberts a totes les famílies i van comptar
amb la presència dels respectius equips directius i el
regidor de Cultura. En el cas de l’Aula de Teatre cal destacar que aquest curs compta amb un nou coordinador,
en Genís Casals.

Les Escoles de Música de Banyoles
i Vic encarreguen i estrenen l’obra
“Enamorat de les bruixes”
En el marc del VIII Intercanvi de violoncels, una orquestra
d’alumnes de l’Escola Municipal de Música de Banyoles i
l’Escola de Música de Vic, va estrenar el 26 d’octubre una
ambiciosa obra de Xavi Pendón, encarregada expressament per a l’ocasió i amb un text de Meritxell Margarit a
partir de diverses llegendes sobre bruixes. Es va comptar
amb la lectura dramatitzada de la companyia banyolina
Dioniza Teatre.

Es presenta la desena residència
artística de l’Ateneu – CMEM,
que el 2020 estarà dedicada
a Beethoven en el 250è
aniversari del seu naixement

Concurs públic per a la
contractació dels serveis
educatius, de difusió i de recepció
dels Museus de Banyoles
Aquest 2019 s’ha realitzat un concurs públic per a la
contractació dels serveis educatius, de difusió i de recepció dels Museus de Banyoles que ha estat adjudicat a
l’empresa Arqueolític SL. Aquest servei s’ocupa de l’elaboració dels programes educatius, l’execució i prestació
de les visites guiades als museus i espais patrimonials
o el manteniment del Parc neolític de la Draga i està coordinat des dels propis Museus. El contracte administratiu
és per un any prorrogable fins a dos més i comporta l’assignació de recursos humans: coordinador/a dels serveis
educatius, personal d’atenció al visitant i educadors per
a les activitats didàctiques.

Se celebren les jornades
transfronteres Circa Villam
al Museu Darder
Els dies 14 i 15 de novembre el Museu Darder va acollir
Circa Villam XVI: Rencontres d’Archéologie PyrénéesMéditerranée. Journée d’Étude sur le Monde Rural à
l’époque romaine, coorganitzada per l’Ajuntament de
Banyoles i universitats i grups de recerca de Girona, Pau
i Montpeller. Aquesta setzena edició estaba dedicada
al paisatge de les vil·les romanes i els participants van
poder escoltar, entre d’altres, una ponència dedicada
a Vilauba.

Banyoles recorda el pintor
Joan de Palau en el centenari
del seu naixement
Coincidint amb el centenari del naixement de Joan de
Palau, la família Palau-Juncà, amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles, ha impulsat un programa d’actes
que té per objectiu donar a conèixer la vessant més
inèdita de l’artista. Cal destacar l’exposició retrospectiva
que acull el Museu Arqueològic així com la publicació
del llibre de Joan Anton Abellán Joan de Palau en dotze
pinzellades.

La residència artística 2020 de l’Ateneu serà la primera
protagonitzada per un artista no viu, Beethoven. L’obra
del compositor de Bonn sonarà de la mà de sis dels
artistes que han desfilat per l’Auditori de l’Ateneu en
les residències anteriors: Miguel Colom, Noelia Rodiles,
Josep-Ramon Olivé, Marco Mezquida, Pau Codina i el
Quartet Gerhard.

Neix el Festival 17820 de música
electrònica i art digital
Ha nascut una nova cita amb l’objectiu d’apropar la
música electrònica al gran públic i completar així l’oferta
cultural de la ciutat. Es tracta del Festival 17820, que el
passat 28 de setembre va celebrar la seva primera edició.
Organitzat per Calàbria Kol·lectiv, compta amb el suport
de l’Ajuntament de Banyoles.

butlletí municipal 17

BANYOLES INFORMACIÓ DESEMBRE 2019

FESTES
La festa va continuar amb cites tan consolidades com
la Competència de Cobles, el Ball de Passada, la programació del Foment de la Sardana a l’envelat de la plaça
de les Rodes i la del recinte de Barraques, amb artistes
com Mazoni, Clara Peya o Xavi Sarrià.

Banyoles estrena per la Festa
Major de Sant Martirià el tabal
més gran de Catalunya
El tabal es va recuperar l’any passat de l’antiga cultura
popular banyolina i seran les tabaleres les encarregades
de portar aquest nou tabal, que s’ha creat a proposta
de la Comissió de la Festa Major, formada per entitats i
persones voluntàries de la ciutat. En el cas de Banyoles,
les tabaleres són una comparsa totalment femenina
amb l’objectiu de reivindicar la figura de la dona en la
cultura popular.
El pregó de la dramaturga i directora teatral Clàudia Cedó
va obrir la Festa Major el diumenge 13 d’octubre

La Festa Major se celebra
en una context excepcional
i amb molta participació
Enguany la Festa de Sant Martirià es va desenvolupar
en circumstàncies excepcionals a causa de la sentència
del Procés, fet que va provocar la modificació o suspensió
d’una quarta part de la programació. Les activitats es van
aturar dijous i divendres per l’acord entre l’Ajuntament, la
Comissió de la Festa Major i les entitats organitzadores.
Ambdós dies l’Ajuntament va mantenir només les fires,
que van tenir una gran participació. El programa oficial
d’activitats es va reprendre dissabte a primera hora del
matí amb les Dianes, la principal novetat d’aquest any.
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Les tradicions recuperades de la
Festa Major, nou material didàctic
per a les escoles de Banyoles
Les escoles de Banyoles tenen a partir d’ara al seu abast
un nou material pedagògic per treballar la Festa Major a
les aules. El nou material s’ha centrat principalment en
l’enregistrament de les músiques dels balls de la faràndula
i també en noves fotografies dels diferents components
de la faràndula, així com propostes d’activitats per als
centres. El repertori ha estat enregistrat gratuïtament per
la Cobla Bisbal Jove i un grup de percussió de l’Escola de
Música de Banyoles als Estudis Santa Pau.

L’Ajuntament de Banyoles vol expressar el seu més sincer agraïment a totes les comissions,
entitats i persones que amb la seva feina i col·laboració han fet possible la Festa Major.

ESPORTS
Banyoles, de nou a l’elit
del triatló mundial
Banyoles va viure el 7 i 8 de setembre un cap de setmana
de triatló internacional amb la celebració de la Copa del
Món de Triatló, que va reunir l’elit mundial, encapçalada
pel francès Vincent Luis i el mallorquí Mario Mola, actuals
campió i subcampió del món. La victòria va ser per a Luis,
que es va imposar a Mola en un disputadíssim esprint en
els últims 100 metres. La medalla de bronze va ser per
l’hongarès Bence Bicsák. En la categoria Elit Femenina, la
victòria va ser per a l’alemanya Laura Lindemann, que es
va disputar el primer lloc amb la nordamericana Tamara
Gorman, segona classificada, i la doble campiona del món
Flora Duffy, que va entrar en tercera posició.
També es va disputar la prova classificatòria per al
campionat d’Espanya de la Corunya. Tant a la Copa del
Món com en la prova classificatòria, els triatletes han fet
les distàncies de triatló sprint: 750 metres de natació,
20 km de ciclisme i 5 km de cursa a peu.
Les activitats del cap de setmana van incloure la celebració de la Copa del Món de Paratriatló, en la qual van
participar un total de 70 esportistes, i el XXXIV Triatló de

Catalunya, amb uns 450 inscrits. Guillem Montiel (CN
Minorisa Triatló), en categoria masciluna, i Anna Flaquer
(Fast Triatlon CN Montjuïc), en categoria femenna, van
guanyar el Triatló de Catalunya.
Cal destacar la implicació de prop de 300 voluntaris,
que van participar en tasques logístiques, d’avituallament
i de suport als triatletes.

Es constitueix el Comitè
Organitzador de la World
Rowing Masters Regatta
de Rem de Banyoles
Aquesta prova se celebrarà el setembre de 2021. La
World Rowing Masters Regatta és una competició de
rem que se celebra anualment a principis de setembre
en diferents punts del món. Aquest any s’ha celebrat a
Budapest (Hongria) l’edició 2019 i per a l’any vinent se
celebrarà a Linz Ottensheim (Àustria). A la competició,
a la que poden prendre-hi part esportistes a partir de 27
anys, s’hi preveu la participació d’uns 3.500 esportistes
que, amb els acompanyants, puguin arribar fins a les
10.000 persones.

VI Seminari Internacional de tàctica
i tècnica esportiva a Banyoles

Una de les xerrades del VI Seminari Internacional de tàctica
i tècnica esportiva. Foto: Miós Moncayola

Es va dur a terme el 22 i 23 de novembre a l’Auditori de
l’Ateneu i el Club Natació Banyoles i va tractar les noves
tendències en el desenvolupament del talent esportiu.
Les jornades organitzades per la Càtedra d’Esport i
Educació Física de la Universitat de Girona van comptar
amb set ponències i una taula rodona amb experts acadèmics, esportistes d'elit i entrenadors esportius d'alta
especialització com ara Francisco Seirul·lo, director de
metodologia d’entrenament del F.C. Barcelona o Josep
Espar, ajudant d’entrenador de l’equip Handbol Orlen
Wisla Plock (Polònia).
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El francès Vincent a Luis es va imposar al triatleta balear i
vinculat a Banyoles Mario Mola en un disputadíssim esprint en
els últims 100 metres dela Copa del món de triatló

Telèfons a mà
AJUNTAMENT DE BANYOLES

ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS

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

AFA Pla de l’Estany (escola d’adults) ......................................972 57 10 80
Aigües de Banyoles .......................................................................972 57 01 01
Agri- Energia SA (companyia elèctrica).................................972 58 00 58
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany...........................................972 58 40 70
Ateneu Obert de la Dona . ........................................................... 972 57 18 41
Bassols Energia Banyoles ........................................................... 972 57 03 14
Bombers ……………………………........................ 972 57 40 80/972 58 20 85
Càritas Banyoles............................................................................ 972 58 30 55
Casal de la Gent Gran ……………………………….............................. 972 57 11 62
Càtedra d’Esports i Educació Física ………….972 57 64 93 /972 41 83 32
Centre d’Assistència Primària..........................972 57 25 10/902 111 444
Centre de Recusos Pedagògics ............................................... 972 57 34 56
Clínica Salus Infirmorum . ..........................................................972 57 02 08
Consell Comarcal del Pla de l’Estany .................................... 972 57 35 50
Consell Comarcal-Àrea de Benestar Social . ......................... 972 58 03 88
Consell Esportiu del Pla de l’Estany ........................................972 58 13 44
Correus ...........................................................................................972 57 09 99
Creu Roja .........................................................................................972 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

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
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