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Aquest any hem pogut veure coses a la 
nostra societat que no haguéssim esperat 
veure-les o, si més no, que no passaven 
gairebé mai.

D’una banda, l’Estat ha aplicat una fórmula 
de repressió per intentar solucionar el 
problema català. Tot i tenir presos polítics, 
la Generalitat no va aconseguir formar 
govern fins ben entrat l’any. Us podem 
assegurar que el suport que rebem es veu 
afectat.

D’altra banda, en l’àmbit nacional, una 
moció de censura va tenir èxit. El resultat 
ha estat el desbancament del PP per part 
del PSOE amb un front comú de totes les 
forces tret de Ciutadans. Actualment ens 
trobem amb un govern dèbil que necessita 
fer mil i un equilibris per poder tirar 
endavant qualsevol proposta. 

Mentrestant, apareixen nous partits que 
no s’amaguen de definir-se com d’extrema 
dreta. El resultat de tot plegat és una 
inestabilitat molt alta. Recordeu quan 
no tenir pressupostos semblava un greu 
problema? Doncs bé, ni Estat ni Generalitat 
sembla que tindran pressupostos aviat. 
Ens hem acostumat a l’anormalitat.

En totes aquestes situacions sempre hi 
ha un denominador comú. I és que tots 
plegats hem perdut l’empatia. En aquestes 
esferes sembla que la dinàmica de partits 
venç tota la resta. Tot s’hi val per guanyar 
un grapat de vots.

És per aquest motiu que hem de valorar 
totes aquelles petites accions que “lluitin” 
contra aquest egoisme. Un exemple del 
qual n’estem molt orgullosos és la Quina 
de Porqueres: aquest any amb l’esforç 
de tots hem aconseguit, o més ben dit, 
aconseguirem traslladar la quina al pavelló. 
Però això no és el més important sinó que 
en l’organització, a més del futbol, també 
hi participarà el bàsquet, el futbol sala, el 
patinatge, el voleibol i la gimnàstica. Que 
nosaltres hàgim estat capaços d’ajuntar 
tants interessos individuals diferents per 
un bé comú ha de ser motiu d’orgull. 

De la mateixa manera, durant aquests 
dies de Nadal hi haurà nombroses 
activitats al municipi d’un caire altruista 
que no busquen res més que “fer poble”.  
Aprofitem tots aquests actes com Els 
pastorets, el concert de Nadal, els 
pessebres, les trobades familiars, la il·lusió 
dels més petits per l’arribada dels reis... 
deixem-nos encomanar d’aquests bons 
sentiments, i que ens durin la resta de 
l’any. 

Bon Nadal i feliç 2019 perquè si tots remem 
en la mateixa direcció, tot i les condicions 
adverses, no dubteu que serà un bon any!
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4 URBANISME / SOLIDARITAT SERVEIS 5

Arranjades la majoria de les destrosses 
de la llevantada a Porqueres
La carretera d’Usall va quedar molt malmesa

Els efectes de les pluges de novembre a 
Catalunya van causar destrosses al muni-
cipi de Porqueres, amb alguna esllavissa-
da i diverses inundacions. Es calcula que 
a la comarca van caure més de 200 litres 
per metre quadrat.

Un dels efectes d’aquesta llevantada va 
ser l’esllavissada que es va produir al Camí 
d’Usall, prop de l’accés des de la carrete-
ra comarcal C-150a. Part de la carretera va 
caure a causa de l’excés d’aigua i va que-
dar en molt mal estat.

Un altre efecte de la llevantada va ser que 
es va tapar el rec Codines i es va inundar 
el carrer Sant Andreu i el carrer Marina 
Benlliure.

Arran d’aquest problema amb el rec, i 
amb la suma de l’augment del cabal del 
riu Terri, es va inundar l’edifici de l’Ajun-

tament, principalment les oficines de la 
planta baixa i el Jutjat de Pau, però també 
la Sala de Plens i els magatzems i l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà. Tots els treballadors 
de l’Ajuntament van ajudar a treure l’ai-
gua, netejar i llençar el material i mobiliari 
malmès. Durant uns quants dies, l’Ajun-
tament va haver de funcionar amb serveis 
mínims a causa de tots els desperfectes.

Aquests, però, no va ser els únics efectes 
negatius de les pluges a Porqueres: a Puig 
Surís i a l’Estany es van produir diferents 
esllavissades de talussos i el carril bici de 
Miànigues va quedar totalment impracti-
cable.

Pocs dies després i gràcies a la feina de 
l’Ajuntament, tot estava net i reparat, a ex-
cepció de la carretera d’Usall. Els serveis 
tècnics estan treballant per trobar la millor 
manera d’arranjar-la.

Millores a 
diferents carrers
  
A principis de desembre, l’Àrea de 
Serveis de l’Ajuntament de Porqueres 
ha reasfaltat diferents carrers del 
municipi que es trobaven molt 
malmesos i que dificultaven el pas. 
Els carrers que s’han millorat són els 
següents: Eugeni d’Ors, Ramon Llull, 
un tram del Marià Benlliure, un tram de 
l’Amadeu Vives, Llevant i Joan Maragall. 

Canvis de 
senyalització
 
Després que ho decidissin els veïns 
i veïnes de la zona, s’ha canviat la 
prioritat de pas a la cruïlla entre el 
carrer Sant Galderic i el Pla de l’Estany. 
Fins ara el senyal d’estop el trobaven 
els vehicles que circulaven pel carrer 
Sant Galderic, i a partir d’ara els que 
s’hauran d’aturar seran els que circulin 
pel carrer Pla de l’Estany.

Així mateix, en la reunió a la zona de 
Miànigues es va acordar conjuntament 
amb els veïns fer sentit únic el carrer 
Formentera i el Menorca. Des de la 
regidoria s’ha repintat diferents espais 
del municipi i s’està treballant per 
millorar altres zones.

Porqueres recull 878 kg d’aliment per 
al Gran Recapte
Un any més, els ciutadans i ciutadanes de Porqueres han estat solidaris i han aportat 
aliments i productes d’higiene personal al Gran Recapte, impulsat per la Fundació Banc 
dels Aliments de Catalunya i coordinat en l’àmbit de comarca per la Taula de coordinació 
del Gran Recapte al Pla de l’Estany. En total, al municipi s’han reunit 878 kg d’aliments, 
a través dels punts de recollida següents: Supermercat Can Paliro, Supermercat Ca la 
Lluïsa, Escola l’Entorn, Escola El Frigolet i Llar d’infants Trapelles. L’aliment que més 
s’ha recollit ha estat la llet (293 l.), seguit del brou (256 l.) i l’oli (57 l.). 

El municipi de Porqueres està integrat 
per set pobles: Mata i les Pedreres al sud 
i Miànigues més cap a ponent, que són 
les àrees on es concentra la major part de 
la població. Pujant cap a la serra de Sant 
Patllari es troba Pujarnol. A l’oest, Por-
queres. Sobre l’estany, a la part nord, hi 
ha Usall i a l’extrem nord-oest, el poble 
de Merlant.

Pel fet que Porqueres és un municipi amb 
un terme municipal molt gran s’ha cregut 
oportú identificar cada poble i senyalit-
zar-ne les entrades. De moment, s’han 
instal·lat 11 senyals i queda pendent la ins-
tal·lació de 3 senyals més: un a Porqueres 
i dos a Mata. 

Aquests cartells milloraran la identificació 
dels pobles que formen part del munici-
pi i l’Ajuntament vol seguir treballant en 
aquesta línia.

L’Ajuntament instal·la cartells per identificar
els pobles de Porqueres
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Propostes per a tots els gustos
a la Fira d’Hivern
Enguany, l’esdeveniment ha arribat a la seva 23 edició

Una cursa popular, l’actuació del circ de 
Los Galindos, un concurs d’allioli, parades 
per a tots els gustos, un petit mercat de 
joguines... Tot això i molt més es podia 
trobar a la Fira d’Hivern de Porqueres, que 
es va celebrar el cap de setmana del pont, 

de 6 al 9 de desembre. La proposta va co-
mençar a la plaça Major, amb la Mostra 
d’Entitats i Fira de Productes. Enguany, 
com a novetat, hi havia una parada de la 
Fundació Mona. Jocs, un concurs de di-
buix, concerts, grups d’animació, la repre-

sentació d’Údul dins el cicle Rere el Teló 
del Cívic i una trobada castellera van ser 
algunes de les moltes activitats que es van 
organitzar. Enguany, el temps va acompa- 
nyar i totes les propostes van comptar 
amb un bon nombre de participants.

HISENDA / SOLIDARITAT  7

L’Ajuntament de Porqueres va aprovar 
a finals de novembre, el pressupost per 
a l’any vinent, valorat en 4.235.000 €, 
496.041,54 € dels quals es destinaran a 
inversions.

Les inversions més importants són la con-
nexió de la zona de la carretera de Corts 
amb la zona de la plaça Major a través 
del carrer Isaac Albéniz (133.341,54 €); la 
continuació de la millora de l’enllumenat, 
principalment del poble de les Pedreres, 
(110.000 €), i el reasfaltatge de carrers di-
versos (110.000 €).

Dels comptes aprovats cal destacar el 
fet que l’endeutament de l’Ajuntament 
és del 4,40%, és a dir, de 165.658,78 € i 
també que el pressupost ha disminuït uns 
121.000 €, a causa d’un crèdit que es volia 
demanar el 2018 però que finalment no es 
va fer efectiu.

Enguany no es demanarà cap crèdit, ja 
que l’objectiu de l’Ajuntament és arribar  a 
un endeutament del 0% per tal de poder 
utilitzar els romanents per a inversions 
econòmicament sostenibles. 

Altres actuacions que es duran a terme 
seran l’augment de la inversió en places 
i jardins, noves àrees d’aportació de resi-
dus per a disseminats (15.000 €), millores 
a la zona natural (aportació de 33.000 € 
del Consorci del Pla de l’Estany) i ade-
quació de l’entrada de la zona esportiva 
(20.000 €).

Pel que fa a les entitats del municipi, se’ls 
segueix donant suport  i se segueixen or-
ganitzant activitats culturals com Rere El 
teló, La Pedrera, la Festa Major o la Festa 
d’Hivern, entre altres.

Porqueres aprova un pressupost 
de més de 4 milions d’euros
L’Ajuntament destinarà mig milió d’euros a inversions diverses

El SIE és un espai de relació i reforç 
escolar per a infants i joves que neces-
siten suport en el procés d’escolaritza-
ció. Està gestionat per Càritas del Pla 
de l’Estany i actualment, aquesta en-
titat busca voluntaris per ajudar a dur 
a terme aquesta tasca d’acompanya-
ment, de millora d’hàbits d’estudi i de 

treball, i d’habilitats personals i relaci-
onals. Si tens 90 minuts a la setmana 
i ganes d’involucrar-te en el projecte, 
només cal que concertis una visita a 
través del telèfon 972.58.30.55 o enviïs 
un correu electrònic a banyoles@ca-
ritasgirona.cat. Necessitem gent com 
tu!

La cua del circ de Los Galindos.
Foto Irene Serrat L’actuació de la coral Les Estunes.

El concurs d’allioli, 
amb bona participació.El vermut musical.

La Mostra d’Entitats i Fira de Productes Locals va tenir una bona participació La Comissió de Festes.

23a cursa popular de la Fira d’Hivern

Es busquen voluntaris 
i voluntàries per al SIE

mailto:banyoles@caritasgirona.cat
mailto:banyoles@caritasgirona.cat


BIBLIOTECA 9

La Biblioteca Carles Fontserè de Porque-
res tancarà l’any amb un bon balanç, tant 
de visitants com d’assistents a les acti-
vitats que ha organitzat. De gener a no-
vembre de 2018, l’equipament ha rebut un 
total de 27.790 visitants. 

També ha estat important el nombre de 
consultes als ordinadors d’ús públic, ja 
que s’han comptabilitzat 2.259 connexi-

ons a internet gratuïtes, mentre que 3.030 
usuaris s’han connectat a l’espai wi-fi de 
la Biblioteca. Pel que fa al volum de prés-
tecs, de gener a octubre ha estat de 16.757 
documents.

Gran assistència a les activitats
Finalment, cal destacar els més de 2.283 
assistents a les diferents activitats pro-
gramades durant aquests mesos, des de 

les activitats periòdiques com L’Hora dels 
més petits (per a famílies amb mainada 
fins a 3 anys), L’Hora del conte (adreçat a 
nens i nenes a partir de 4 anys), el Club 
de Lectura Infantil «Endrapallibres» (per a 
nens i nenes a partir de 9 anys), les visites 
escolars (en el marc del Pla de Lectura «A 
Porqueres, llegim!»), el Club de Lectura 
d’adults, El Club de Cinema i altres com 
tallers, xerrades, visites d’autors, etc. 

Aquest nou projecte municipal neix de la 
col·laboració entre la Llar Trapelles i la bi-
blioteca, és a dir entre les regidories d’E-
ducació Cultura amb l’objectiu d’oferir a 
la ciutadania cicles de xerrades i activitats 
formatives al llarg del curs escolar i amb la 
voluntat de donar suport a la funció edu-
cativa de les famílies.

Entre les activitats hi ha un calendari 

d’advent literari per a infants i joves per 
recomanar o rebre consells sobre lectures. 
Pel que fa a les xerrades, la primera es va 
realitzar el 30 de novembre passat, amb 
la periodista i guionista Anna Manso, que 
va parlar amb humor i ironia sobre la ma-
ternitat.
 
En aquest curs encara queden dues troba-
des més, una per a cada trimestre. 

Divendres 15 de febrer. 19 h
Que l’aliment sigui la teva medicina a 
càrrec de Marta Expòsito, especialista 
en dietètica i nutrició. A la biblioteca.

Dissabte 25 de maig. 10 h
Xerrada – Taller sobre el joc en l’Educa-
ció Infantil a càrrec de Marta Graugés, 
mare, mestra i psicomotrista. A l’escola 
Bressol Trapelles.

La Biblioteca Carles Fontserè rep 
prop de 28.000 visitants en 11 mesos
L’equipament també ha tingut un alt volum de préstecs

S’inicia amb èxit el projecte “A Porqueres creixem plegats”

Divendres 30 de novembre a les 7 de la tarda
La pitjor mare del món 
a càrrec de l’autora Anna Manso. 
Mare, escriptora i guionista.
Biblioteca Carles Fontserè

Divendres 15 de febrer a les 7 de la tarda
Que l’aliment sigui la teva medicina
a càrrec de Marta Expòsito.  
Especialista en dietètica i nutrició.
Biblioteca Carles Fontserè

Dissabte 25 de maig a les 10 del matí
El joc en l’Educació Infantil (xarreda+ taller) 

a càrrec de Marta Grauges.
Mare, mestra i psicomotrista.
Escola Bressol Trapelles

Aforament limitat. Caldrà inscripció prèvia a:
· biblioteca@porqueres.cat
· llardinfantsporqueres@gmail.com

A Porqueres
CREIXEM

PLEGATS

AJUNTAMENT 
DE PORQUERES

TRAPELLES
llar d’infants

8 EL CÍVIC

El Cívic proposa una exposició 
per saber com es mou la gent a Porqueres
La proposta és molt participativa i s’allargarà fins al mes de gener

El Centre Cívic de Porqueres ha posat 
en marxa fins a l’1 de febrer de 2019 
un cicle expositiu sota el títol de 
“42º06’10”/2º46’24”. On és el Cívic?” 
que pretén entendre com es mou la gent a 
Porqueres, a través de diferents activitats 
participatives. L’objectiu és descobrir si 
coneixem prou Porqueres i es demana 
la col·laboració de tothom per crear un 
mural amb els itineraris que segueix la 
gent per arribar al Centre Cívic.

Aquesta primera proposta consisteix en 
emplenar una butlleta amb preguntes 
sobre mobilitat i els recorreguts, que 
posteriorment, formaran el mural 
participatiu, un mapa visual de la mobilitat 
ciutadana que es podrà veure al Cívic fins 
al gener. L’exposició va acompanyada de 
l’activitat anomenada “Guerrilla Cívica”, 
que es va dur a terme el 10 de novembre 
passat, i que va consistir en senyalitzar 
diferents itineraris i en veure la feina que 

va realitzar el graffiter Quel Serradell, que 
va pintar un mural a la plaça del Cívic. 

En el marc de l’exposició, a l’escola 
l’Entorn s’ha organitzat l’activitat “Mapa 
Mut”, per senyalitzar diferents espais de 
la població.

La cursa d’orientació que s’havia de 
celebrar durant la Fira d’Hivern es va 
ajornar fins al diumenge 13 de gener.

Cicle expositiu

Tardor 2018

Segueix les activitats i consulta la informació a:

www.centrecivicporqueres.cat

Projecte a cura de Laura Olivas i Centre Cívic de Porqueres.

Gràfica de Marta Montenegro

La trama urbana de Porqueres no és gens fàcil d’entendre. Sovint, el mapa mental 

que tenim del municipi és confús i ple de buits, amb espais desconnectats enmig 

d’un laberint de carrers, cases unifamiliars, solars i parcs públics.

Aquesta exposició, col·laborativa i participativa, pretén entendre com es mou la 

gent a Porqueres i vol mostrar gràficament la relació que s’estableix amb el Centre 

Cívic a través d’un mural que crearem a partir dels recorreguts de tots vosaltres.

A l’exposició també hi podràs descobrir dades curioses sobre la mobilitat a 

Porqueres, però abans hauràs de demostrar el teu nivell d’expertesa i coneixe-

ment del territori.  

És per això que us demanem que ompliu la butlleta, perquè necessitem la vostra 

participació per completar l’exposició.

T’has perdut alguna vegada per arribar al Centre Cívic de Porqueres? 

Has estat donant voltes per arribar-hi i de sobte hi apareixes, però no saps 

quin recorregut has fet?

Has de pensar molt per escollir el camí per arribar al Cívic?

Si respons afirmativament aquestes preguntes, hauries de participar en 

aquesta exposició perquè potser resoldrem els teus dubtes!

Ah! I memoritza aquestes coordenades 42°06’10”N / 2°46’24”E i mai més 

hauràs de preguntar-te “On és el Cívic?”.

Del 10 de novembre al 21 de desembre

42º06’10’’/2º46’24’’

ON ÉS EL CÍVIC?
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La pluja condiciona
les activitats esportives
de novembre
Les condicions meteorològiques adverses han condicionat 
les activitats esportives previstes per al mes de novembre i 
de les quatre programades, només es van poder celebrar la 
Marxa Popular a peu i el Viatge Esportiu comarcal a l’escola 
el Frigolet. La Marxa amb BTT i el Duatló de Muntanya es van 
haver d’ajornar. El Duatló ja té nova data de celebració, el 23 
de desembre, mentre la BTT es posposa al 2019.

120 participants en la
V Marxa a peu de Porqueres 
Les pluges de principis de novembre no eren un bon presagi per a 
la celebració de la 5a Marxa Popular de Porqueres, que l’any 2016 
ja s’havia suspès per l’adversa meteorologia.
Finalment la prova es va poder disputar amb 120 caminadors 
i corredors preparats per afrontar els 16 km de recorregut. 
L’organització va anar a càrrec de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament, 
que va comptar amb el suport de membres del desaparegut 
Grup Excursionista Porqueres, que aquest 2018 s’ha dissolt com 
a entitat.

L’escola El Frigolet organitza una parada del Viatge Esportiu Comarcal
Diumenge 11 de novembre l’escola El Frigolet va acollir la tercera parada del Viatge Esportiu Comarcal, que per primera vegada visitava 
l’escola de Porqueres. Tot i ser la tercera parada, en realitat la de Porqueres va ser la primera, ja que les dues anteriors s’havien suspès 
pel mal temps.
L’activitat agrupava la primera jornada del circuit comarcal de cros i balls, i hi van participar un centenar de nens i nenes. La jornada, 
promoguda pel Consell Esportiu del Pla de l’Estany i l’AMIPA de l’escola El Frigolet, va comptar amb la col·laboració del Club 
Atletisme Porqueres.

Reforma
dels vestidors
del pavelló
Aquesta tardor s’ha dut a terme la reforma parcial dels quatre 
vestidors col·lectius del pavelló municipal, amb el canvi de la 
part de l’enrajolat més malmès, la instal·lació d’un nou paviment 
antilliscant i la substitució dels radiadors de calefacció. 
L’obra, amb un cost total de 26.777,30 €, ha comptat amb una 
subvenció de la Diputació de Girona de 8.700,00 €.

La Quina es trasllada
al pavelló municipal
La tradicional quina de la UE Porqueres 
comença una nova etapa aquest Nadal 
i després de molts anys instal·lada al 
local polivalent de Can Carreras amb 
problemes d’aforament, es trasllada al 
pavelló municipal, on podrà acollir a 
molta més gent i en millors condicions.
La gran novetat és que sis entitats 
esportives del municipi amb esport de 
base (futbol, bàsquet, gimnàstica, vòlei, 
patinatge i futbol sala) s’han agrupat per 
oferir l’activitat els dies 23, 25, 26, 29, 30 
de desembre i 1, 6 de gener, a partir de 
dos quarts de sis de la tarda.
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Carrer Rubió i Ors, 1-7 
Tel. 972 57 01 02 · Fax 972 57 04 12 

secretaria@porqueres.cat 
www.porqueres.cat

Horari d’atenció al públic: 
Dilluns, dimarts, dijous
i divendres de 8 a 15 h 
Dimecres de 8 a 18 h

Ajuntament Porqueres 972 57 01 02 
Biblioteca Municipal Carles Fontserè 
972 58 38 98
Bombers 972 57 40 80
CAP Banyoles 972 57 25 10
Casal de la Gent Gran 972 57 26 01
CEIP L’Entorn 972 57 40 17
CEIP El Frigolet 972 57 46 29
Centre Cívic Tel. 972 57 36 12
Bar del Centre Cívic 972 57 27 96
Centre de Serveis 972 58 40 33
Clínica Salus Infirmorum 972 57 02 08
Consell Comarcal 972 57 35 50
Consorci de l’Estany 972 57 64 95
Consultori Porqueres 972 57 63 59 
Correus 972 57 09 99
Creu Roja 972 57 24 50
Emergències 112
Farmàcia Josep M. Torres 972 57 27 99
Jutjat de Pau 972 58 27 23
Llar d’infants Els Trapelles 972 57 49 04
Mossos d’Esquadra 972 18 16 50
Pavelló Municipal d’Esports 972 58 18 07
Punt d’informació Quiosc 975 580 510
Riemar 606 710 395
(Tel. 24h per averies enllumenat)
Serveis Socials 972 58 03 88
Taxis 972 57 05 14
Teisa 972 57 00 53

Telèfons 
d’interès 

Porqueres ja recicla 
el 80% dels seus residus

El nou sistema de recollida de residus porta a 
porta es va posar en funcionament a Porqueres 
el febrer d’aquest any i el balanç no pot ser més 
positiu: es reciclen prop del 80% dels residus. 
Des de l’inici, l’Ajuntament i els veïns i veïnes 
s’han reunit una trentena de vegades per fer un 
seguiment de l’evolució del porta a porta i per 
informar a tothom. A més, s’ha fet també una 
campanya audiovisual.

Per tal d’implantar el servei, l’Ajuntament va 
dur a terme una campanya amb 15 sessions 
informatives, de les quals 13 van ser per 
diferents zones i 2, obertes a tot el municipi, i va 
informar més d’un miler d’habitants. Aquesta 
primera campanya s’ha completat amb una 
dotzena de reunions més, corresponents a 
les 12 zones en què l’Ajuntament ha dividit el 
municipi per tal d’analitzar de primera mà amb 

els ciutadans com està funcionant el servei. 
Aquest cop han estat més de 400 veïns els 
receptors de les reunions.

Amb el nou sistema es recull tres vegades més 
fracció orgànica, i la recollida d’envasos, paper-
cartró i vidre també ha augmentat. Per això, hem 
passat del 60% de rebuig al voltant del 22% a 
l’actualitat. A Porqueres i a una part de Camós 
es recicla gairebé el 80% de tots els residus 
mentre que amb l’antic sistema el percentatge 
era del 40%. Ja som el municipi que més recicla 
de la comarca del Pla de l’Estany. 

Això ha estat possible gràcies a la bona 
predisposició dels veïns i veïnes que han 
propiciat, amb les seves accions, que aquesta 
campanya sigui un èxit.

Des de l’inici de la campanya porta a porta, Ajuntament i veïns 
s’han reunit una trentena de vegades

ToTAL 2017: 1.162.661 Kg
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ToTAL 2018: 904.956 Kg


