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JUNTS ENS EN SORTIREM
La nostra vida ha canviat com a conseqüència de la inesperada pandèmia del coronavirus. Banyoles
ha vist capgirat el seu dia a dia i hem contemplat imatges insòlites de carrers buits i de confinament,
totalment allunyades de la realitat d’una ciutat tan activa com la nostra. Tot plegat, una situació inimaginable fa escasses setmanes. Davant de l’emergència sanitària de la COVID-19, des de l’Ajuntament de
Banyoles vam activar de manera immediata una comissió de seguiment per treballar i donar resposta
als efectes d’aquesta crisi.
Durant aquests mesos de pandèmia hem treballat conjuntament i entre tots hem demostrat la nostra
implicació amb Banyoles. Hem fet ciutat des del voluntariat, la col·laboració desinteressada i el suport
mutu. Perquè és en els moments en què una societat se sent més exigida que aquesta dóna el millor de
si mateixa, i la manera com estem afrontant aquestes dificultats no fan sinó reforçar el veïnatge entre
els banyolins i banyolines.
Tots els sectors i àmbits ciutadans s’han hagut d’implicar com mai. Cal destacar l’esforç del comerç
local en tot moment. En aquest sentit, hem pogut constatar la importància de tenir una ciutat amb un
teixit comercial viu. Però, en aquest sentit, hem de ser conscients que només si comprem a Banyoles
es podran mantenir els comerços i serveis de proximitat. I el fet de tenir els comerços a prop genera al
seu torn una mobilitat més sostenible, una mobilitat a peu o en bicicleta que és cada dia més habitual
en la nostra ciutat, la fa més habitable i equilibrada.
Són temps difícils, als quals haurem de fer front des de diferents àmbits, des del sanitari fins a l’econòmic passant pel social o el cultural. I a totes aquests reptes hi hem de donar resposta tot reforçant
les polítiques socials i econòmiques per estar com sempre i ara més que mai al costat de tots els
banyolins i banyolines.
Miquel Noguer i Planas
Alcalde de Banyoles
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SUBVENCIONS
Títol

Import

Programa del Pla d'acció. Instal·lació d'un punt de recàrrega ràpid
per a vehicles elèctrics al parc de la Draga

Institució

10.000 ¤

Diputació de Girona

Suport a esportistes amateurs

8.428 ¤

Diputació de Girona

Projecte de millora de l'ocupabilitat i la professionalització
en empreses del sector carni de Banyoles i comarca

15.108 ¤

Serveis d'Ocupació de Catalunya

Dinamització del PAES (agent d'ocupació i desenvolupament local)

36.000 ¤

Serveis d'Ocupació de Catalunya

Projecció empresarial (agent d'ocupació i desenvolupament local)

36.000 ¤

Serveis d'Ocupació de Catalunya

Desenvolupament turístic (agent d'ocupació i desenvolupament local) 36.000 ¤

Serveis d'Ocupació de Catalunya

Instal·lació d'un punt de recàrrega ràpid per a vehicles elèctrics
al parc de la Draga

40.000 ¤

Generalitat de Catalunya

Punt de salut jove

20.000 ¤

DIPSALUT

Programa INDIKA pel primer trimestre del curs 2019-2020
Concerts de música per a cobla
Reforma d'espais interiors i millora de la Biblioteca municipal

11.828 ¤

Diputació de Girona

1.197 ¤

Diputació de Girona

7.339 ¤

Generalitat de Catalunya

Programa INDIKA pel segon i tercer trimestre del curs 2019-2020

12.180 ¤

Diputació de Girona

Xarxa de serveis locals de promoció econòmica. Campanya
d'eliminació de plàstics al mercat municipal

4.000 ¤

Diputació de Girona

Adquisició de llibres per la Biblioteca municipal

10.000 ¤

Generalitat de Catalunya

Número 22 de l'edició Quaderns de Banyoles

3.000 ¤

Diputació de Girona

Creació de l'espai metal·lúrgia

5.250 ¤

Diputació de Girona

Teatre fòrum i foment de les activitats de cultura popular

4.000 ¤

Diputació de Girona

Pla sectorial de turisme familiar

11.000 ¤

Diputació de Girona

Projectes culturals al Museu Darder

11.881 ¤

Diputació de Girona

Projectes culturals al Museu Arqueològic

13.140 ¤

Diputació de Girona

Factoria d'Arts Escèniques

16.000 ¤

Diputació de Girona

Copa d'Europa de triatló

50.000 ¤

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

BALANÇ GESTIÓ
COVID-19

Des que l’inici d’aquesta crisi sanitària provocada per la Covid-19, l’Ajuntament de Banyoles
va crear una comissió per gestionar el nou dia a dia de la ciutat i les conseqüències que
aquesta crisi portava en diferents àmbits. En primer lloc, es van establir les mesures per
minimitzar el risc de contagis, amb el tancament d’equipaments i serveis, així com dels parcs
infantils i les fonts públiques de la ciutat per garantir el compliment de les mesures d’higiene
i de distanciament social, a més de reforçar les tasques de neteja i desinfecció de la ciutat.
Paral·lelament, s’ha treballat prioritzant l’atenció als ciutadans, tant en l’àmbit social,
especialment amb els col·lectius més vulnerables, i establint mesures econòmiques per
pal·liar els efectes de la crisi, així com garantint el compliment de l’estat d’alarma i les
restriccions de moviments fixades pel govern de l’Estat.

Benestar social
L’Àrea de Benestar Social ha treballat en diferents
àmbits prioritzant i reforçant l’atenció a aquells
col·lectius que més ho necessitaven. En el cas de la
gent gran, s’ha intensificat l’atenció als majors de
70 anys que viuen sols i s’ha ofert suport psicològic
a qui ho requeria. També s’han habilitat els serveis
i recursos necessaris perquè la gent gran pogués
tenir accés als aliments, medicaments i altres béns i
serveis essencials o per garantir el subministrament
de productes de primera necessitat a les persones
que ho necessitaven.
En aquest període també s’ha treballat coordinament
amb els centres residencials de la ciutat, tant per a
persones grans com per a persones amb discapacitat
o dependències, per donar-los suport en la gestió de
la crisi, distribuint material de protecció, a través del
Centre d’Atenció Primària i de la Clínica Salus, així com
donacions tant de material sanitari com d’aliments
que han fet empreses, entitats i persones voluntàries.
També es van comprar 300 tests de diagnòstic ràpid
per a les residències geriàtriques i de persones amb
discapacitat de la ciutat amb l’objectiu de poder fer
proves als residents i prevenir el risc de contagis en
aquests centres, un dels col·lectius més sensibles en
aquesta crisi sanitària.
Pel que fa a la infància, també s’ha fet un seguiment
específic per a infants en risc des dels serveis socio-

Professionals del CAP Banyoles realitzant
el test a una resident. CAP Banyoles.

educatius i el Centre Obert de la ciutat, així com es
va fer el repartiment de les targetes per als alumnes
que disposen de beques menjador. A més, s’han fet
intervencions d’urgència, amb distribució d’aliments
per a famílies en dificultats.
butlletí municipal
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Educació
En l’àmbit de l’educació, el Servei d’Educació de
l’Ajuntament ha treballat coordinadament amb els
centres educatius per atendre les seves demandes
i les dels alumnes, especialment els de famílies més
vulnerables, així com amb les AMPA dels centres,
durant el període de confinament i també la posterior
reobertura parcial dels centres en les tres darreres
setmanes del curs escolar.
Entre altres accions, s’ha treballat en la impressió i
distribució de dossiers amb material elaborat pels
mateixos centres; s’ha distribuït material escolar i lots
de contes i llibres de la Biblioteca Pública Comarcal
i s’han adquirit dispositius de connexió a Internet
i d’ordinadors per famílies que no disposen de cap
tipus de dispositiu ni de connexió.
En el cas de l’escola bressol municipal La Balca, no
s’han cobrat els rebuts a les famílies durant el període de tancament del centre i, amb la reobertura a
principis de juny, s’ha bonificat el 15% de la quota a
les famílies. En el cas de les escoles bressol, el Servei
d’Educació va oferir una formació en línia adreçada als
professionals d’aquests centres, amb la col·laboració
del Centre d’Atenció Primària i el Servei d’Orientació i
Acompanyament a les Famílies (SOAF). 32 professionals van participar en la formació on els professionals
del CAP Banyoles van parlar de mesures d’higiene i
prevenció de cara a l’obertura de serveis adreçats a la

L’alcalde participant en una de les trobades
virtuals del programa "Banyoles ets tu!"

petita infància i la família, mentre que el SOAF es va
centrar en l’acompanyament emocional als infants i
famílies en la situació actual. La formació es farà properament amb monitors de lleure i educadors socials.
En aquest període, s’han fet trobades en línia amb
alumnes per l’activitat Coneguem l’Ajuntament, inclosa a la Guia de Recursos Educatius i properament
es farà també una trobada en línia amb els alumnes
participants al projecte Banyoles ets tu!.

Voluntariat i donacions
Des de l’inici de la crisi sanitària, entitats, empreses i veïns
i veïnes de Banyoles s’han mobilitzat per col·laborar amb
la seva aportació desinteressada amb les noves demandes
generades. Voluntaris i voluntàries han cosit mascaretes i
altres han elaborat pantalles protectores amb impressores
3D que s’han distribuït a centres residencials, però també
a col·lectius en risc amb l’objectiu de prevenir contagis.
També s’han fet donacions de material de protecció i de
productes alimentaris que posteriorment s’han distribuït amb
el suport de treballadors municipals, així com de voluntaris
de l’Associació de Protecció Civil de Banyoles, que també
han portat a terme tasques de desinfecció d’espais públics.
A totes les persones que han col·laborat, volem aprofitar
aquestes línies per agrair-los la seva tasca desinteressada
durant aquest període.
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BALANÇ GESTIÓ
COVID-19

Medi ambient i via pública
Una de les prioritats d’aquest període ha estat minimitzar el risc de contagi entre persones. Per aquest motiu s’ha
reforçat la neteja i desinfecció d’espais públics amb neteges periòdiques de carrers, entorn d’equipaments i de
serveis públics i de mobiliari urbà per evitar la possible propagació del virus.
Els treballs han anat a càrrec de treballadors de la brigada municipal, del centre El Puig i de les empreses Tractaments
i Serveis Ambientals Vila i Bisbal Casacuberta, concessionàries de diferents serveis de neteja municipals i que,
des de l’inici de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, han intensificat la neteja i desinfecció tant de carrers
com d’espais de concentració de persones, com les marquesines del transport públic, bancs o zones d’aportació
de residus. En les tasques de neteja i desinfecció, també hi han participat voluntaris de Protecció Civil.
Als treballs, també s’hi va sumar un camió que l’empresa Rubau va cedir gratuïtament per una jornada i que es
va centrar en l’entorn de la plaça Major i el barri vell. Per evitar contagis, també s’han tancat les fonts públiques.
D’altra banda, es va fer repartiment de mascaretes de protecció als autobusos de transport públic, al mercat i a
establiments comercials de primera necessitat, així com a espais i equipaments públics.
Durant el confinament, també s’ha aturat el servei de zona blava, que es va reprendre l’11 de juny i, coincidint amb
la fase 1 de desconfinament, a partir del 18 de juny el servei funciona amb normalitat. La represa del servei es va
fer una vegada els establiments comercials van poder començar a treballar amb l’objectiu de facilitar l’accés ràpid
als serveis i a les botigues.

Operaris fent tasques de neteja a l’entorn
de la Clínica Salus. Pere Duran

Repartiment de mascaretes al transport públic

Inici de la temporada de bany amb restriccions
La crisi sanitària per la Covid-19 ha provocat també que la temporada de bany
a l’Estany s’hagi iniciat amb restriccions de control de l’espai i limitacions
d’accés per garantir l’aforament màxim. A més, s’ha reforçat la neteja i desinfecció de la zona de la Caseta de Fusta, tant de la zona de bany com dels
lavabos públics situats a l’entorn de la Caseta. També s’ha reforçat el servei
de vigilància, salvament i socorrisme, amb la contractació d’un vigilant de
reforç a la zona, i s’ha establert un únic horari d’obertura per tota la temporada
d’estiu amb l’objectiu de facilitar el bany. L’horari només es reduirà a partir de
setembre, quan habitualment baixa també l’afluència de banyistes a l’espai.
L’horari d’accés a la zona de bany de la Caseta de Fusta serà de 2/4 d’11 del
matí a 2/4 de 9 del vespre des d’aquest dissabte fins al 31 d’agost. De l’1 al
20 de setembre, l’horari serà de les 11 del matí a les 7 de la tarda.

butlletí municipal 5
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BALANÇ GESTIÓ
COVID-19

Pla de xoc econòmic
Amb l’objectiu de pal·liar els efectes de la crisi generada per la Covid-19, l’Ajuntament ha elaborat un pla de
reactivació econòmica. La principal mesura ha estat el paquet d’ajudes que l’Ajuntament ha aprovat per als
propietaris d’establiments afectats pel tancament obligatori de l’activitat per l’estat d’alarma del 14 de
març. En total, es destinaran 150.000 euros a ajudes individuals d’entre 300 i 1.000 euros per subvencionar
despeses com el lloguer del local, subministraments bàsics o despeses de gestoria de tràmits derivats de la
Covid-19. També s’hi inclouen les despeses derivades del cost d’adaptació del local per la reobertura amb les
noves mesures sanitàries i la compra d’equips de protecció i higiene
A banda d’aquesta mesura, des de l’Àrea de Promoció Econòmica també s’ha treballat en contacte permanent
amb les principals entitats que agrupen el sector comercial de la ciutat, com l’Associació Banyoles Comerç
i Turisme o l’Associació de Perruquers de Banyoles i el Pla de l’Estany. També s’ha donat suport al servei de
repartiment a domicili d’establiments del sector d’alimentació, tant comerços com establiments de restauració i s’ha obert una Oficina d’Atenció Econòmica en línia per oferir una atenció personalitzada a empresaris,
professionals autònoms i treballadors, així com s’ha elaborat una enquesta per conèixer l’afectació de la crisi
sanitària en les empreses i establiments de la ciutat.
Dins el pla de sanejament econòmic, l’Ajuntament ha acordat també no cobrar la taxa d’ocupació de via pública per les terrasses de bars i establiments de restauració per tot aquest any 2020 així com bonificar la taxa
de recollida selectiva de residus comercials pel període obligatori de tancament d’establiments i empreses.
També s’ha acordat modificar el calendari fiscal per al pagament de les taxes i impostos municipals amb un
nou període de pagament que s’ha iniciat l’1 de juny.
Pel que fa al mercat setmanal, s’ha acordat bonificar la taxa d’ocupació de via a les parades del mercat pel temps
que no han pogut parar durant el confinament. Fins a la fase 2 de desconfinament s’ha limitat la presència de
parades als productes alimentaris, amb garanties per oferir mesures de protecció i també s’ha fet repartiment
de mascaretes a través d’una campanya de conscienciació impulsada pel mateix consistori. A partir de la fase 2,
s’han establert controls d’aforament després que s’ha ampliat el mercat amb la presència de totes les parades,
no només alimentàries, i només es permet arribar al 50% de l’aforament permès.
L’Àrea de Promoció Econòmica ha treballat també per celebrar virtualment l’Exposició de Flors amb la campanya ‘Omplim Banyoles de Flors i Colors’, a través de la qual s’han repartit vals de compra i packs regals del
Drac de Banyoles. Pel que fa al Gartstròmia, la versió 2.0 se celebrarà del 9 al 16 de juliol.
Per últim, també s’ha subministrat material de protecció com mascaretes, pantalles protectores i agafadors
de porta a establiments comercials.

Les parades del mercat s’han senyalitzat per garantir la distància social
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"Omplim Banyoles de Flors i Colors"
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BALANÇ GESTIÓ
COVID-19

Ajuntament
La crisi sanitària per la Covid-19 ha obligat també a modificar les dinàmiques de treball a l’administració local.
Durant aquest període s’ha prioritzat l’atenció telemàtica i telefònica per fer tràmits amb l’administració per
reduir el risc de contagis, així com s’ha garantit el teletreball als serveis municipals que podien oferir-lo.
Des del 19 de maig, s’ha restablert l’atenció ciutadana presencial amb cita prèvia per als serveis municipals com
l’Oficina d’Atenció Ciutadana, Gestió Tributària i Recaptació, Habitatge i Urbanisme, així com per a equipaments
com la Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany.
A més, durant aquest període les sessions plenàries del consistori, les juntes de portaveus o les juntes de
govern local s’han celebrat per via telemàtica.

Les sessions del ple municipal s’han celebrat telemàticament durant aquest període

Dol oficial
El dimecres 27 de maig es va fer davant l’Ajuntament de Banyoles un minut de silenci en memòria de les víctimes
mortals de la Covid-19. La concentració va estar encapçalada per l’alcalde Miquel Noguer i hi van participar
regidors i regidores del consistori, treballadors municipals, així com responsables tant de la Policia Local com
dels Mossos d’Esquadra i ciutadans i ciutadanes. Les banderes oficial també van onejar a mig pal, després que
el Consell de Ministres decretés dol oficial a tot l’estat.

Es va guardar un minut de silenci en memòria de les víctimes de la Covid-19 davant l’Ajuntament
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Cultura
Pel que fa a l’Àrea de Cultura, el decret d’Estat d’Alarma va provocar el tancament dels diferents equipaments
culturals de la ciutat i va obligar a establir mesures de xoc com el no cobrament de rebuts de l’Escola Municipal
de Música i de l’Aula de Teatre dels mesos d’abril, maig i juny. Durant aquest període, la situació d’alarma ha
impedit prestar el servei amb normalitat però el professorat de l’EMMB i l’Aula de Teatre ha ofert als alumnes
classes en línia que han comptat amb un altíssim seguiment i han estat molt ben valorades pels usuaris. A més,
com a mesura excepcional, l’Ajuntament ha acordat bonificar el 50% de la matrícula a l’Escola Municipal de
Música pel curs 2020-2021 amb l’objectiu de fer més accessible el servei de l’Escola a tots els usuaris i famílies
en aquest proper curs que es preveu complex.
La crisi sanitària ha obligat a suspendre la programació d’arts escèniques de març a maig però la prioritat ha
estat sempre reprogramar tots els espectacles possibles en noves dates de la temporada 20-21. S’han hagut
d’ajornar propostes culturals com la 17a edició de l’(a)phònica, el Festival de la Veu de Banyoles o la 27a
edició del FEMJazz!, a més de la diada de Sant Jordi. En el cas de Sant Jordi, es va reinventar amb la proposta
‘Omplim de roses els balcons i de lectures les xarxes’, amb la voluntat que la ciutadania compartís la celebració
decorant els seus balcons i fent recomanacions literàries a les xarxes socials. En la data alternativa del 23 de
juliol, s’espera poder omplir de parades de llibres i roses la Plaça Major.
Pel que fa als equipaments culturals, durant els mesos de març, abril i maig van oferir propostes d’activitats
en línia per seguir des de casa durant el confinament. Cada dilluns els Museus de Banyoles han ofert propostes
per poder viure els museus des de casa. En arts escèniques, els dimecres s’han recuperat al Canal Youtube de
Cultura Banyoles obres de companyies teatrals banyolines per celebrar virtualment el 25è aniversari del Teatre
Municipal; a més també s’han alliberat en línia volums de la col·lecció Quaderns de Banyoles o d’edicions
municipals. Per la seva banda, la Biblioteca de Banyoles ha ofert propostes en línia com l’Hora del Conte o
recomanacions literàries, així com ha reprès els clubs de lectura, també en línia.
Des de l’Àrea de Cultura, es treballa també en una programació de Cultura als Barris d’espectacles itinerants,
concerts i píndoles teatrals pels meses de juliol i agost a fi de recuperar el pols cultural de la ciutat acostar
la cultura als barris mentre no es puguin reobrir els equipaments culturals i reconduir part de la programació
cultural i festiva que s’ha hagut de cancel·lar per la crisi sanitària.
Durant tot aquest temps s’ha estat en contacte permanent amb les entitats culturals de la ciutat per garantir la
continuïtat dels convenis que subscriuen amb l’Ajuntament i buscant alternatives en cas que les seves activitats
no es puguin portar a terme.

PLA DE DESCONFINAMENT CULTURAL
25 de maig:
Reobertura de la Biblioteca Pública
A partir del 25 de maig:
Preinscripcions curs 2020-2021 a l’Escola Municipal de
Música. 50% de bonificació en totes les matrícules!

28 de juny:
Represa de les activitats als Museus, Parc Neolític de
la Draga, Vil·la Romana de Vilauba i Monestir de Sant
Esteve

1-26 de juny:
Preinscripcions curs 2020-2021 a l’Aula de Teatre.
Novetat: Curs per a adults!

Juliol i agost:
Programa d’activitats culturals al carrer

1 de juny:
Reobertura de l’Arxiu Comarcal

23 de juliol:
Diada de Sant Jordi

9 de juny:
Reobertura dels Museus. Entrada gratuïta fins al 30 de
juny!

13-17 d’agost:
Festes d’Agost

23 de juny:
Revetlla de Sant Joan

Setembre:
Reobertura del Teatre Municipal, Auditori de l’Ateneu i
La Factoria d’Arts Escèniques
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Joventut
Pel que fa als Casals d’Estiu, des de l’Àrea de Joventut de l'Ajuntament s’ha treballat coordinadament amb
les entitats que participen al programa Lleure per a Tothom pels casals d’aquest estiu. Des del consistori s’ha
augmentat la partida econòmica per facilitar l’accés de més famílies a les activitats de lleure i garantir que
infants i joves puguin participar als casals d’estiu. En aquest sentit, s’han modificat les bases del programa
perquè hi puguin accedir també aquelles famílies que han vist reduïts els seus ingressos per la crisi generada
per la Covid-19. En total es destinaran 20.000 euros, més del doble que l’any passat, quan se n’hi van destinar
7.200. A més, s’aportaran 14.000 euros per a monitors d’infants amb necessitats especials.
Lleure per a Tothom és una proposta de lleure creada de manera compartida per l’Ajuntament de Banyoles i
les entitats educatives que es comprometen a fer del lleure un espai obert, participatiu, inclusiu i l’abast de
tothom. Aquest any hi participaran els Museus de Banyoles, l’Escola Municipal de Música i l’Aula de Teatre, la
Coordinadora de Lleure, el Consell Esportiu del Pla de l’Estany i l’Escola de Natura.
També des del Punt de Salut Jove s’ha ofert durant el temps de confinament un servei d’atenció telemàtica
per als joves per ajudar-los amb eines i estratègies per gestionar la situació a casa, atès que el servei no es
podia oferir presencialment.

Esports
Pel que fa a l’àrea d’Esports, amb l’inici de
la crisi sanitària es va ordenar el tancament
dels equipaments i instal·lacions esportives
per prevenir el risc de contagis. La crisi de la
Covid-19 ha provocat també modificacions
al calendari esportiu de la ciutat. La Triatló
B de Banyoles, que s’havia de celebrar el
31 de maig, es va haver de suspendre i s’ha
ajornat la celebració de la Masters Regatta
de Rem, que s’havia de celebrar a Banyoles
el setembre de 2021. La Federació Internacional de Rem ha reajustat el calendari
internacional i es preveu que la prova se
celebri a Banyoles l’any 2025, coincidint
amb el centenari del Club Natació Banyoles.
Des de l’Àrea d’Esports, també s’ha treballat
en contacte permanent amb les entitats
esportives de la ciutat per garantir que els
convenis que tenen amb l’Ajuntament no es
puguin veure afectats, malgrat la suspensió
de la seva activitat durant el període de
confinament.

Les instal·lacions
esportives han estat
tancades al públic durant
el confinament
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GRÀCIES
BANYOLES
Ajuntament de Banyoles
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GRUPS MUNICIPALS

GRÀCIES A TOTHOM
Des del grup municipal de Junts per Catalunya-Banyoles volem expressar un agraïment molt sincer i molt ampli.
Gràcies a tota la ciutadania, per quedar-se a casa i seguir les indicacions de les autoritats. Gràcies als més petits,
que s’han comportar com a adults i alhora mantingut l’alegria a les llars. Gràcies als joves, per la paciència i el
sobreesforç que han hagut de fer per seguir els seus estudis. Gràcies als mestres, que han sabut adaptar la docència
a aquestes circumstàncies tan especials. Gràcies als comerciants locals per fer possible, malgrat totes les dificultats,
un comerç de proximitat més necessari que mai. Gràcies al teixit empresarial per la seva resistència en temps de
crisi. Gràcies als treballadors públics, que han seguit demostrant, darrera les pantalles, que els serveis públics són
insubstituïbles. Gràcies al món de la cultura, per reinventar-se i omplir d’emocions i somriures el confinament. I,
evidentment, moltes gràcies a tot el personal sanitari que aquests dies ha estat el sector més essencial del país.

MESURES PER AFRONTAR LA CRISI SANITÀRIA DEL COVID-19
Davant la crisi sanitària a la qual ens hem vist immersos recentment, el grup d’ERC hem presentat un document
de treball de 65 propostes amb l’objectiu de posar-les en comú amb els altres grups representats en el plenari
de l’Ajuntament de Banyoles. I arribat al cas portar-les a terme amb 4 grans objectius:
1. Garantir que tots/es els banyolins i banyolines tinguin cobertes totes les seves necessitats, posant èmfasi en
els col·lectius amb major vulnerabilitat, en especial els infants i la gent gran
2. Reactivar l’economia de la ciutat de Banyoles, recuperant l’activitat de les empreses i de les persones autònomes,
amb especial èmfasi en el comerç, i garantint un lloc de treball per a tots/es els banyolins i banyolines.
3. Garantir l’accés a l’educació i al lleure de tots els infants i joves de Banyoles, posant especial atenció als que
es trobin en situació de risc d’exclusió social.
4. Fomentar la cultura com a eix de desenvolupament de la ciutat i d’expressió i creixement personal.
Entenem que en les circumstàncies actuals cal treballar plegats per trobar solucions a les demandes dels ciutadans
a curt mig i llarg termini.

LA CIUTAT QUE ENS MEREIXEM
Sembla que aquests dies hem après a viure amb menys cotxes, apreciant el silenci i l’aire més pur. Si no volem anar
enrere, com els crancs, cal que consolidem aquest aprenentatge i construïm plegades, una ciutat més còmoda,
més amable i més sostenible. #Recuperemelscarrers, perquè els carrers de Banyoles siguin pensats per a les
bicicletes i els vianants, fent-los més amables i més segurs. Hem d’aprofitar l'aprenentatge col·lectiu que hem
fet en el procés de confinament.
Una de les mesures proposades per Sumem Banyoles, és la moció aprovada al Ple de l'Ajuntament. Abans del
mes de juliol del 2020 podrem comprovar algunes intervencions en diversos punts de la ciutat, es proposarà
una modificació global de la ciutat durant tot el 2020 que es revisarà/valorarà a finals d’any, per seguir avançant
en una ciutat més pensada per a les persones, amb la vida al centre, amb el cel net i els carrers a la mida de les
banyolines.

EL NOSTRE PROGRAMA PER A LES ELECCIONS DEL 2019 CONTEMPLAVA:
“Reactivar el Consell de Salut Municipal que vetlli per la sanitat local i coordini els diferents serveis d’acord amb les
responsabilitats que té l’Alcalde en la Llei de Salut Pública. Editar un butlletí d’informació i sensibilització en temes
de salut que afecta a tota la població”. Durant la pandèmia, en el marc del plenari municipal, vam exposar la urgència
de convocar el Consell, creat el 2009, juntament amb un paquet de propostes de combat contra la crisi del COVID19.
Celebrem que l’Alcalde ens comuniqués la convocatòria del Consell pel 2 de juny d’enguany. Hi vam ser per contribuir
i col·laborar a favor del bé comú que és la salut. Però creiem un error polític que aquesta citació no s’hagués produït
al començament de l’estat d’alarma per compartir i aglutinar esforços. Considerem que aquest Consell ha de servir
per disposar d’informació detallada de la situació sanitària de Banyoles i donar suport a les entitats i col·lectius
professionals d’aquest sector.
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BENESTAR SOCIAL

TEATRE ESCOLES

Nou conveni amb
l’Associació de Celíacs de
Catalunya

Més de 3.300 alumnes de
les escoles de Banyoles
participen a la campanya de
teatre

L’Ajuntament i l’Associació de Celíacs de Catalunya han
signat un conveni de col·laboració per impulsar accions
per millorar la qualitat de vida de les persones celíaques.
A través del conveni, les dues entitats s’han compromès
a treballar conjuntament per portar a terme campanyes,
accions informatives o formacions per donar a conèixer
la malaltia i la dieta sense gluten a la ciutadania.

Més de 3.300 alumes d’escoles de Banyoles i de la resta
de municipis del Pla de l’Estany han participat aquest
curs a l’activitat ‘Anem a veure teatre!’. La proposta,
que es fa al Teatre Municipal de Banyoles, està inclosa
dins la Guia de Recursos Educatius de Banyoles i pretén
acostar els nens i nenes d’educació infantil i primària al
món del teatre.

BARRIS 10

ADMINISTRACIÓ

CONVENI CELÍACS

270 infants i joves
participen al programa
socioesportiu Barris 10

MULTES XALOC

Es delega a XALOC la
gestió i recaptació de les
sancions de trànsit
L’Ajuntament de Banyoles ha delegat a XALOC la
gestió i la recaptació dels expedients sancionadors
per infraccions de la normativa de trànsit viari que
es produeixin al municipi. A través del conveni signat
entre les dues administracions, el XALOC gestiona
la recaptació voluntària i executiva de les multes i
sancions imposades per infraccions de la normativa
de trànsit i seguretat viària.

Aquest curs s’ha iniciat el programa ‘Barris 10. Joves, salut,
esport i convivència’, que inclou un seguit d’actuacions
adreçades a infants i joves per fomentar la cohesió social
a través de la promoció de l’activitat física i l’esport. El
programa està coordinat pel Consell Esportiu de Pla de
l’Estany i s’ha dissenyat conjuntament amb el Pla d’Acció
Comunitària i Inclusiva de Banyoles (PLACI).

EDUCACIÓ
PROJECTE TONI

Alumnes d’ESO presenten
les seves propostes per a la
biblioteca, les pesqueres o
l’oci juvenil
Alumnat d’ESO dels centres de secundària de Banyoles
han presentat les seves propostes per la ciutat en l’acte
de tancament del projecte TONI (Tenim Oportunitats,
Necessitem Idees), que promou l’emprenedoria entre
l’alumnat de 2n, 3r i 4rt d’ESO. Els i les estudiants han
debatut i consensuat projectes en comú per dinamitzar
les pesqueres de l’Estany, impulsar residències per a la
gent gran o el nou ceptrot de la colla de diables Gàrgoles
de Foc, entre altres.

OAC

Augmenten un 27%
els tràmits telemàtics
a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana
L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de Banyoles ha
realitzat 22.881 atencions durant el 2019, xifra que suposa un increment del 2,7% respecte al 2018, quan en
van ser 22.274. La dada més significativa és l’augment
en els tràmits telemàtics a través de l’Administració
Oberta de Catalunya (AOC), que han crescut un 27%
i han passat de 10.248 a 13.016. Per contra, el registre
de documents de forma presencial a la seu física de
l’OAC ha disminuït un 15%, de 10.764 serveis a 9.132.
Pel que fa a la resta de vies d’atenció, el correu electrònic ha patit una davallada important, de 400 tràmits
el 2018 a 105 el 2019, el que suposa una reducció del
74%; també ha baixat l’ús del correu postal (de 755
a 521, un 31% menys), mentre que el fax no ha patit
cap variació (107).
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URBANISME
REFORMA PESQUERA GIMFERRER

La pesquera Gimferrer,
reformada

Foto. Pere Duran

En els darrers mesos s’han completat les obres de
remodelació de la pesquera número 11 de l’Estany, més
coneguda com la pesquera Gimferrer. Els treballs, que
han suposat una inversió de 110.000 euros, han tingut
per objectiu restaurar l’edifici i recuperar-ne l’essència
i l’estètica racionalista.
La principal inversió de les obres ha estat la restauració
de la pèrgola de la pesquera, tal i com estava projectada
en els plànols originals, amb 4 pòrtics de pilars d’obra,
4 bigues i 7 rastells de fusta. També s’han eliminat les
teuladetes i s’ha fet una cornisa, seguint els criteris
racionalistes. Pel que fa a la passarel·la d’accés a la pesquera, s’ha construït el muret perimetral per aconseguir
reproduir la imatge del projecte original de la pesquera,
entre altres modificacions.

una tirolina de 30 metres de longitud són ara els elements
principals del parc. A més, s’hi ha instal·lat també un
gronxador, una sorrera, dos balancins i un joc d’equilibri.
Tots els elements del parc estan homologats.

Amb les obres s’ha modificat l’accés al parc, amb la
formació d’una rampa, s’ha instal·lat una nova font i nous
bancs i s’ha plantat també un nou arbrat i vegetació,
així com s’ha col·locat un nou paviment que absorbeix
impactes. En total, la zona d’esbarjo infantil té ara una
extensió de 1.700 metres quadrats, 500 metres quadrats
més que abans dels treballs.

NOU SAULÓ

Millores a l’aparcament
de La Solana i al Camí de
l’Horta

L’edifici és originari de 1874, però la remodelació que se
li va fer el 1948, seguint el projecte de Francesc Figueras,
va transformar completament l’edifici original. Aquesta
reforma va convertir l’edifici en l’únic exemple d’arquitectura racionalista a la ciutat.
La pesquera, de 64 metres quadrats, està situada entre
el Club Natació Banyoles i el Parc Neolític de la Draga.

VIA PÚBLICA
MILLORA PARC INFANTIL

Remodelat el parc infantil
del parc de la Draga
S’han completat les obres de remodelació i ampliació del
parc infantil de la Draga, que s’ha renovat íntegrament.
Els treballs han suposat una inversió d’uns 170.000
euros, que s’han finançat a través de les inversions
financerament sostenibles del consistori.
Durant els treballs s’han substituït tots els elements del
parc, se n’ha ampliat l’extensió i s’hi han instal·lat nous
elements. Un gran joc de troncs de fusta combinat, un
per a infants més grans unit a un altre per a més petits, i
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Durant el febrer es van portar a terme treballs d’arranjament al Camí de l’Horta i a l’aparcament de La Solana.
Els treballs han consistit en la col·locació d’un paviment
de sauló més compacte i resistent per evitar els bassals
que s’hi produïen. Les obres han suposat una inversió
total de de més de 41.000 euros.

ASFALTATGE CARRIL BICI

Arranjament del carril bici
de l’Estany
A finals de febrer es van portar a terme treballs de millora
al carril bici de l’Estany, concretament en el tram que va de
l’Oficina de Turisme al Club Natació Banyoles. Les obres,
amb un cost de més de 48.000 euros, van consistir en
la reposició i anivellament del ferm i continuen la millora
que es va fer en un altre tram del carril bici, entre l’Oficina
de Turisme i la cruïlla amb el passeig Dalmau.

SEMÀFORS ACÚSTICS PER A INVIDENTS

S’instal·len més semàfors
acústics per a persones
invidents

Recentment s'han completat els treballs de reposició del
sauló al passeig de l'Estany, entre l'Oficina de Turisme i
el Club Natació. Les obres han suposat una inversió de
prop de 11.000 euros.

MEDI AMBIENT
TEMPORAL GLÒRIA

El temporal Glòria deixa
prop de 200 litres de pluja
a Banyoles
S’han posat en funcionament els nous semàfors acústics
per a persones invidents, situats a les cruïlles del carrer
Llibertat amb el carrer Servites i de l'avinguda Països
Catalans amb el passeig de la Indústria i el carrer de
l’Abat Bonitus. L’actuació han suposat una inversió de
15.000 euros.

ASFALTATGES

Nou pla d’asfaltatges

A mitjans de gener el temporal Glòria va deixar prop
de 200 litres de precipitacions a la ciutat de Banyoles.
La intensitat de les tempestes i el fet que les pluges
s’allarguessin durant tres dies va provocar que el nivell
de l’aigua de l’Estany creixés més de 50 centímetres i
l’aqüífer estigués a la seva màxima capacitat. Això va fer
que l’Estany es desbordés lleugerament en dos punts al
parc de la Draga i al Club Natació Banyoles, on l’alçada
és més baixa respecte a la mota.

Darrerament s'han portat a terme treballs de reasfaltatge
en diversos carrers de la ciutat. Concretament, s'han
millorat diferents trams dels carrers Pare Butinyà, Girona,
Barcelona, Pere Alsius, Santa Coloma i a la cruïlla entre
els carrers Sant Martirià i Molí del Canyer.
Els treballs, que formen part del pla d'asfaltatges anual,
suposen una inversió de més de 47.000 euros.

Millora al Passeig
de l’Estany
També es van produir acumulacions d’aigua a la cruïlla
entre el passeig Dalmau i el passeig Darder perquè
l’Estany no podia absorbir l’aigua de la riera Perpinyana.
Les pluges van obligar a activar el pla INUNCAT en fase
d’emergència i a suspendre l’activitat als centres escolars de Banyoles, així com a l’Aula de Teatre i a l’Escola
Municipal de Música.

butlletí municipal 15

BANYOLES INFORMACIÓ JUNY 2020

MILLORES ITINERARI ESTANYOLS DE LA PUDA

El Consorci de l’Estany
enllesteix les obres de
conservació i millora de
l’itinerari a peu pel Pla dels
Estanyols de la Puda

ACTUACIÓ RIERA VELLA I A MAS RIERA

Intervenció d’urgència
a la Riera Vella

Recentment s’ha portat a terme una actuació d'urgència
a la Riera Vella (Rec de Ca n'Hort i Rec d'en Teixidor),
en el tram entre la carretera de Vilavenut i Can Boada,
per resoldre un problema de sediments acumulats i
vegetació, així com danys provocats pel temporal Glòria.
El Consorci de l’Estany ha enllestit les obres de conservació i millora emmarcades en el Pla dels Estanyols, a la
zona sud del municipi de Banyoles. L’objectiu principal
de les actuacions realitzades ha estat potenciar el gaudi
i la visita de les persones en un espai tan singular i compatibilitzar-ho amb el desenvolupament dels hàbitats
naturals i les espècies d’interès del sud de l’Estany. Per
altra banda, també s’ha millorat l’estructura forestal
dels boscos de salzes i freixes de dues finques públiques
d’aquesta zona.
Les obres han durat tres mesos i han tingut un cost de
38.164,77 euros, subvencionats en un 83,5% per la Diputació de Girona dins la campanya de suport als consorcis
per a la realització de projectes per al desenvolupament
d’actuacions de conservació del patrimoni natural en
espais d’interès natural de l’any 2019.

NOU NIU DE CIGONYES A L’ESTANY

Detecten un nou niu
de cigonya blanca a
l’Estany de Banyoles

Tècnics del Consorci de l’Estany han localitzat un nou niu
de cigonya blanca a l’entorn de l’Estany de Banyoles. Es
tracta del tercer niu d’aquesta espècie que es localitza a
l’entorn de l’espai natural des que es va iniciar el projecte
de recuperació de la cigonya blanca.
Aquesta nova parella està formada per un exemplar anellada com a poll el 2018 a Peralada (Alt
Empordà) de dos anys d’edat i l’altre, sense
anella, probablement sigui un exemplar dels
nascuts al niu de la finca de Casa Nostra.
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També es va fer una actuació d’urgència a Mas Riera per
reparar uns danys causats també pel Temporal Glòria.
La llevantada es va endur un tros de mur d’uns 5 metres
a la zona on conflueixen el rec Major i la riera Canaleta.

L’actuació d’urgència va consistir en col·locar un gran
mur de metall per a tapar els 5 metres de pedra que es
va endur el Glòria. Amb aquestes obres, s’ha aconseguit que l’aigua no es perdi i pugui arribar al canal
de rec que dona aigua a les hortes de Mas Riera
i als regants de la zona de Mata i s’ha garantir
el rec als cultius.

MOSQUIT TIGRE

Tractament contra
el mosquit tigre
L’Ajuntament ha iniciat les tasques de prevenció del
mosquit tigre. La primera fase del tractament s’ha centrat
en eliminar les larves de mosquit tigre a l’espai públic,
principalment als embornals dels desguassos dels carrers.
Per evitar la proliferació del mosquit tigre, es demana la
col·laboració de la ciutadania perquè actuïn en els seus
jardins, terrasses i horts particulars.

Celebració d’aniversari
Per celebrar aquest 30è aniversari, i ateses les actuals
circumstàncies que no permeten actes presencials, el
Museu Arqueològic i les institucions implicades en el
projecte han elaborat un cicle de píndoles informatives
sobre el jaciment. Es tracta d’uns vídeos de curta durada
on diferents arqueòlegs i investigadors del projecte de
recerca explicaran de primera mà aspectes de la vida
al poblat, com l’agricultura, els rituals, el clima o el
paisatge; així com també diferents aspectes del treball
metodològic d’excavació.

ANY CARNER

CULTURA
EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES

El Jaciment Neolític de
la Draga celebra el 30è
aniversari
El Jaciment Neolític de la Draga de Banyoles ha celebrat aquest mes d’abril el 30è aniversari de la seva
descoberta. Declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, i
consolidat com un jaciment excepcional per les seves
característiques úniques, el jaciment encara com a
principals reptes de futur el procés de remodelació i
adequació del parc i la incorporació d’un magatzem
subaquàtic per a la conservació dels materials orgànics
de les excavacions.
El jaciment de La Draga ha superat actualment les
expectatives que amb el seu descobriment es podrien
haver imaginat. Com a jaciment, els gairebé 30 anys
d’intervencions ininterrompudes, el situen com a un
jaciment excepcional per la seva cronologia, per les seves característiques i pel seu estat de conservació. Fruit
d’això, compta amb nombrosos estudis multidisciplinaris
publicats en revistes nacionals i internacionals, diverses
monografies i llibres divulgatius. Seu del Campus d’Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, és
lloc de formació d’estudiants de grau i punt de mira de
nombrosos estudis de grau, màster i tesis doctorals.

Banyoles se suma a l'Any
Josep Carner amb un
programa d'activitats
dedicat a l'escriptor

Banyoles se suma a la celebració de l’Any Josep Carner,
coincidint amb el cinquantenari de la mort de l’escriptor,
amb una programació pròpia de propostes per difondre la
vida i l’obra del considerat “príncep dels poetes catalans”.
L’extens programa d’actes inclou un cicle de conferències,
concerts, una exposició, un espectacle familiar o un sopar
carnerià. L’Any Josep Carner a Banyoles es va obrir el 22
de febrer amb la versió jazzística de Els fruits saborosos
que la Dream Big Band i Gemma Abrié van presentar a
l’Auditori de l’Ateneu però la crisi de la Covid-19 ha obligat
a reagendar el gruix d’activitats previstes inicialment a la
primavera.
En la roda de premsa de presentació celebrada el passat
20 de febrer a la Biblioteca Pública, el regidor de Cultura
Miquel Cuenca, va remarcar que “Banyoles deu ser una
de les ciutats amb més densitat d’especialistes carnerians
de Catalunya i per a l’Ajuntament era una raó afegida per
oferir aquest programa concebut per difondre l’obra i figura
del més gran poeta de la llengua catalana”. nosaltres tenia
tot el sentit oferir un programa d’activitats diversificat per
oferir-lo a diferents públics”. En el mateix acte hi va intervenir també Jaume Coll, comissari de l’Any Josep Carner,
impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat a
través de la Institució de les Lletres Catalanes, i des de
1988 és marmessor literari de l’obra de Carner. Coll va
remarcar que “els actes que s’han dissenyat a Banyoles
són extraordinaris perquè resumeixen en petit format el
que serà l’Any Carner a nivell de país”.
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VILAUBA, BCIN

CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL

La Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha
engegat el procés perquè es reconegui la vil·la romana
de Vilauba com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
en la categoria de zona arqueològica. La nova condició
permetria que Vilauba passi a englobar-se en circuits de
difusió escolar i turística a nivell de Catalunya i Europa.

Amb l’objectiu de donar a conèixer i reivindicar la producció cultural de Banyoles, la Biblioteca Pública i el Centre
d’Estudis Comarcals han celebrat la segona edició del cicle
Cinc cèntims de creació local que, durant tots els dijous de
febrer, es va celebrar a l’Ateneu Bar. Les arts plàstiques
van ser l’eix vertebrador del cicle durant el qual es va
conversar al voltant de quatre artistes destacats de la
història més recent de Banyoles: Manel Pigem, Joan de
Palau, Lluís Vilà i Lluís Güell. En cadascuna de les quatre
sessions es va omplir totalment l’aforament de la sala
confirmant l’important paper d’aquesta programació en
la reivindicació i difusió dels creadors locals.

La Generalitat inicia
els tràmits per declarar
Vilauba Bé Cultural
d’Interès Nacional

El procés d’incoació per aconseguir la declaració de
BCIN es va iniciar l’any passat a iniciativa del propietari
principal del jaciment, l’Ajuntament de Banyoles, i d’acord
amb els altres copropietaris, els ajuntaments de Camós
i Porqueres i el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles.
Durant el 2019 es va recopilar tota la documentació
necessària i al desembre es va celebrar la comissió
extraordinària en què els quatre propietaris acordaven
sol·licitar el reconeixement de BCIN.
Patrimoni Cultural va emetre un informe favorable i la
resolució de la incoació s’ha publicat al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya aquest març. Tot i que
encara queda pendent l’estudi previ a la resolució final,
que previsiblement es produirà aquest estiu, des de la
mateixa data d’incoació ja s’aplica al jaciment arqueològic
el règim jurídic de BCIN.

La reunió que es va celebrar entre els propietaris del Jaciment
per sol·licitar la declaració del BCIN. D’esquerra a dreta, Lluís
Figueras, director dels Museus de Banyoles; Josep Jordi,
alcalde de Camós; Francesc Castanyer, alcalde de Porqueres;
Miquel Cuenca, regidor de Cultura i Patrimoni Cultural; Norbert
Bes, secretari de l’Ajuntament de Banyoles; i Carles Puncernau,
expresident del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles.

Èxit del cicle ‘Cinc cèntims
de creació local’ dedicat
enguany als artistes
plàstics

DONACIÓ ARXIU JOAN OLIVAS

L’actor Joan Olivas dona
el seu arxiu personal a la
ciutat
En un acte celebrat a l’Ajuntament de Banyoles i en el
qual hi van estar presents nombrosos familiars i amics,
l’actor Joan Olivas va fer acte de donació del seu arxiu
personal a la ciutat. Aquest arxiu personal del reconegut
actor banyolí i Medalla d’Or de la Ciutat de Banyoles
serà la base del Fons Joan Olivas, que s’ha incorporat a
l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany i recull gran part de la
història del teatre i del cinema de la ciutat, així com més
de 4.500 fotografies d’esdeveniments socials, culturals
i esportius de Banyoles.
El fons recull tota la documentació que Joan Olivas ha
conservat al llarg de la seva vida. El treball de documentació de l’arxiu personal d’Olivas s’ha estat fent en
els darrers quatre anys amb un treball conjunt entre el
mateix Olivas i l’actor Miquel Torrent. Són disset caixes,
tres de les quals inclouen obres de teatre originals que
s’han representat a Banyoles, des de Els Pastorets de
Josep Mª Folch i Torres o La Passió, a obres d’autors com
Frederic Corominas, Jaume Farriol o Joan Solana. Tres
caixes més incorporen programes d’obres de teatre que
també s’han representat a Banyoles i quatre caixes més
recopilen fragments de la història del cinema a la ciutat,
des de cartells, a programes, pòsters o diapositives
comercials que es projectaven abans de les pel·lícules
o fitxes de classificació moral de la censura.
Les últimes set caixes contenen 4.500 fotografies, de
les quals més d’un 70% s’han pogut documentar i s’han
ordenat cronològicament i per temes. Una gran part estan
fetes pel mateix Joan Olivas, però també n’hi ha una part
que corresponen a l’arxiu de l’antiga revista Horizontes.
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Les fotografies, les més antigues de les quals daten de
1910, recullen esdeveniments socials, culturals, religiosos
i esportius de Banyoles, espais de la ciutat i la comarca i
personatges de la història recent de la ciutat.
A banda de la documentació que s’ha lliurat a l’Arxiu
Comarcal, es donarà també una part d’arxiu digital que
inclou uns 1.700 documents, des de textos del mateix
autor com ara articles per a les revistes Horizontes, Revista
de Banyoles , Les Garrotxes, així com articles per a i revistes
de cinema, cartipassos de la festa major, discursos per
a actes i esdeveniments, així com passant pels guions
i arxius sonors dels programes de Ràdio Banyoles De
casa en casa, on repassa la història de diferents cases
de Banyoles, que va fer conjuntament Joan Alemany. A
més, s’inclouen obres de teatre, quatre llibres autoeditats
pel mateix Joan Olivas, així com llibres de memòries personals, com el volum Un jove comediant 1860-1930 o Un
comediant de poble 1930-1960.

COMPRA QUADRE JOAN DE PALAU

L’Ajuntament adquireix
el quadre Fira de Sant
Martirià de Joan de Palau

FESTES
CAVALCADA DE REIS

La Cavalcada de Reis, més a
l’abast de tothom amb una
pantalla gegant i retransmissió per televisió
L’Arribada dels Reis de l’Orient d’enguany va ser tan
màgica com sempre, amb la estampa ja tradicional
de les bombes i fanalets reflectint-se a l’estany de
Banyoles i ses majestats arribant en barca a la ciutat.
Però aquest any, a més, va estar més a l’abast de tothom que mai gràcies a una pantalla gegant que es va
habilitar a la Plaça de les Rodes per a tota la gent que
no pogués esser present al punt d’arribada. Així mateix,
per primer cop es va retransmetre en directe per televisió gràcies a un acord entre l’Ajuntament i Banyoles
Televisió, garantint així que la cavalcada arribava a
totes les llars. Com sempre, centenars de ciutadans
van col·laborar de manera voluntària i desinteressada
amb l’ambaixada reial.

CARNESTOLTES

El Carnestoltes torna al
centre de la ciutat i s’obre
a nous públics amb noves
propostes

L’Ajuntament va tancar 2019 comprant el quadre Fira de
Sant Martirià de Joan de Palau, prolífic pintor i paisatgista
per excel·lència de Banyoles, per incorporar-lo al patrimoni
artístic de la ciutat. La compra del quadre, que pertany
a la darrera etapa del pintor, es va fer coincidint amb
la celebració del centenari del naixement de de Palau.
El quadre és la segona obra de Joan de Palau que forma
part del patrimoni de la ciutat. L’Ajuntament ja era propietari d’una aquarel·la de l’Estany, un dels paisatges més
característics que defineixen l’obra de l’artista.

L’aposta per retornar al centre de Banyoles algunes de
les festes més importants i populars s’ha aplicat enguany
també al Carnestoltes. Així, l’escenari principal i epicentre
de la festa va ser en aquesta ocasió l’envelat de la Plaça
de les Rodes. En els dies previs a la festa, l’Ajuntament va
convocar als veïns del barri a fi d’informar-los d’aquesta i
altres novetats i recollir les seves propostes i inquietuds.
El resultat va ser una festa sense incidents remarcables
i en el qual es van complir estrictament els horaris
d’inici i acabament dels actes. Es va habilitar un servei
de bus llançadora gratuït des de la Plaça de les Rodes a
la zona d’oci nocturn de La Farga, on qui volgués podia
prosseguir la festa.
El programa d’activitats, que es va presentar sota el lema
“Una festa èpica”, va incorporar diverses novetats -com
per exemple la primera edició de la Milla Èpica o el xou
de presentació de les carrosses- pensades per afavorir
una festa intergeneracional. De nou, la rua infantil va ser
l’acte més multitudinari i participatiu.
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D’esquerra a dreta, Miquel Cuenca, regidor de Cultura; Miquel Noguer, alcalde; Joan Olivas i la seva dona, Roser Recarens, i Miquel Torrent.

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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