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Benvolguts veïns i veïnes,

Ja hem acabat aquest curs i amb el seu 
final ens arriba un nou estiu. Aquest mes 
de juny ha estat diferent, molt més humit 
i fresc que en anys anteriors. Esperem que 
aquest fet faci que passem una temporada 
tranquil·la pel que fa a incendis i sequeres.
  
Amb l’estiu ens espera una nova etapa 
d’activitats organitzades per diverses 
entitats i l’ajuntament. Aquest any tindrem 
clàssics com l’Esport al carrer, la Festa 
d’Usall, les Gales de Mata, sense oblidar-
nos que tot quedarà tancat al setembre 
amb la festa de Miànigues. 

Aquest any tindrem algunes novetats que 
m’agradaria comentar-vos: d’una banda, 
no farem l’Estunart. Els concerts a les 
Estunes podem dir que han mort d’èxit. 
El gran aforament que havíem d’oferir feia 
perillosa la seva realització. És per aquest 
motiu que els dimarts d’aquest juliol no 
podrem gaudir de l’Estunart. L’alternativa 
d’enguany serà els dies 5 i 6 d’agost al 
bosc de Can Ginebreda amb el festival de 
música insòlita de l’Estrany. Per reforçar 
la programació d’estiu en aquesta ocasió 
tindrem els dijous de juliol a la plaça Major 
un nou cicle de Cinema a la Fresca amb 
pel·lícules per a tots els públics i també 
una programació de petits actes al bosc de 
Can Ginebreda.

Tot i que l’estiu és una època en què tot 
poc a poc es va parant, com a ajuntament 
ens queda molta feina a fer abans del 
setembre. Amb l’aprovació inicial del 
projecte de la piscina hem donat el tret 
de sortida. Amb el finançament lligat per 
poder tirar endavant l’obra ara treballem 
amb els diferents tràmits administratius 
perquè la piscina de Porqueres pugui 
entrar en funcionament l’any vinent. 
En el pressupost d’enguany vam deixar 
aproximadament 148.000 euros per 
emergències i per si ens fallava algun 
ingrés. Havent sobreviscut al terratrèmol 
que vam patir el dia 10 de juny, de cares 
a l’octubre, guardarem 60.000 euros per 
a possibles emergències que apareguin en 
el que queda d’any i destinarem la resta a 
inversions del municipi.

Com ja ve essent habitual, mentre escric 
aquestes línies s’acosten unes noves 
eleccions. De fet quan tingueu aquest 
butlletí a les mans, ja les haurem passat. 
Sembla mentida el ritme de convocatòries 
a votacions que hem tingut els últims 
anys. No ens deixen fer un referèndum per 
saber què volem els catalans i en canvi, és 
estrany l’any que no anem a votar com a 
mínim dues vegades. Esperem que amb el 
resultat que surti es pugui formar govern i 
no haguem de tornar-hi.

Espero que ens puguem trobar en alguna 
activitat d’estiu i compartir una bona 
estona.
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L’Ajuntament, a prop teu!  
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La festa Major de Porqueres d’enguany va ser molt lluïda i va 
registrar una bona afluència de públic en tots els actes. La Festa 
va coincidir amb l’onzena edició de l’Exposició de Flors, en la 
qual hi van participar dotze espais. Una de les novetats d’aquesta 
edició va ser la presència de tres barraques més d’entitats locals 
a la zona de Miànigues: Escambell, l’Assemblea de Joves del Pla 
de l’Estany i el GAP (Gimnàstica Artística Porqueres).
El programa d’activitats va incloure el pregó, focs artificials a 
càrrec de les Gàrgoles de Foc, una actuació castellera, sardanes, 
concerts a Barraques, l’esmorzar del Ganut, la Gran vedellada i 
la representació teatral Temps, de Quim Masferrer, entre moltes 
altres propostes.
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Gran èxit
de la jornada Projecte Pati
Pares i mares, mestres, ajuntament i canalla s’uneixen per millorar 
la zona d’esbarjo de l’escola L’Entorn

Una Festa Major molt lluïda

Pràctiques de Porqueres
dels alumnes de batxillerat

Alumnes de primer i segon de Batxillerat dels tres instituts del Pla de l’Estany han 
vingut a fer pràctiques a Porqueres. Concretament han col·laborat a la Biblioteca, a 
l’Ajuntament i al pavelló municipal. 

Els pares i mares, els metres, l’Ajuntament 
i la mainada van sumar esforços, el 16 
d’abril passat, per millorar i arreglar el 
pati de l’escola L’Entorn de Porqueres. 
La jornada va ser tot un èxit i es va 
desenvolupar en un ambient festiu i 
agradable.

Les actuacions que es van dur a terme 
van ser ampliar la zona de joc i diversificar 

el pati amb la nova sorrera, pissarres per 
pintar, jocs dibuixats a terra, una cuineta, 
elements com tubs, colzes, embuts 
clavats a les parets del pati, etc... A més, 
es va crear un teatret a Educació infantil 
i una àgora per fer-hi actuacions. Des 
d’aquest butlletí es vol donar les gràcies 
a totes les persones que han participat en 
aquesta iniciativa.

Festa de fi de curs 
a la llar d’infants 
Trapelles
La Llar d’Infants Trapelles va celebrar, 
el 3 de juny passat,  la festa fi de curs a 
Can Carreres. El grup La Banda Balca 
va amenitzar la vetllada amb la seva 
música engrescadora i divertida. Tota 
la comunitat escolar va participar amb 
entusiasme d’aquest dia tan especial.

Inscripcions
D’altra banda, ja s’han formalitzat les 
matrícules pel proper curs 1016/2017, 
en el qual la llar d’infants comptarà  
amb més de 70 infants.

20 anys
El proper setembre farà 20 anys que 
es va inaugurar Trapelles. Celebrarem 
aquesta data amb una festa 
programada dissabte 8 d’octubre. 
Entre d’altres iniciatives hi haurà 
una exposició de fotografies a la 
Biblioteca. Agrairíem als exalumnes  
que ens fessin arribar fotos per tal 
de comptar amb un bon material. 
Les podeu enviar al correu de la Llar 
d’Infants llardinfants@porqueres.cat

Instal·lació d’un vidre
a la Biblioteca

L’Ajuntament de Porqueres ha instal·lat a la Biblioteca un 
vidre en el pis superior per aïllar l’equipament del soroll, 
gràcies a la col·labroació de Vidresif. Aquesta mesura s’ha 
dut a terme per aïllar el primer pis de soroll i que els usuaris 
estiguin més còmodes.

Festa d’homenatge
a la Gent gran

Un any més, dins els actes de la Festa Major, es va celebrar 
l’Homenatge a la Gent Gran, que va acabar amb un 
refrigeri per als assistents. A la imatge podeu veure tots els 
homenatjats que van poder assistir a l’acte.

Tres entitats més es van afegir a l’oferta 
de barraques a Miànigues

mailto:llardinfants@porqueres.cat


La darrera incorporació del Bosc de Can 
Ginebreda és una escultura que pesa 4,5 
tones i que té una alçada de gairebé 3 
metres. Es tracta de Papa Francesco, una 
peça feta de formigó i que vol recordar 
el papa actual. Per instal·lar-la, ha calgut 

desbrossar una part del bosc, que s’ha fet 
transitable, i s’hi ha fet una plaça. Aquest 
fet ha propiciat que s’hagin obert noves 
zones transitables al bosc.

Així, s’ha incorporat el banc Toyo-Ito, prop 
de l’escultura El llit. En aquest espai es pot 
fruir ara d’unes vistes excel·lents. A més, 
s’ha netejat la riera que passa justament 
davant de l’escultura de Francesco i s’ha 
convertit en un nou circuit del bosc. A 
l’inici d’aquest camí ja s’hi ha posat la 
primera de les moltes escultures que 
hi haurà: L’arbre presoner. Actualment  
s’està treballant en una nova peça també 
de formigó i de grans dimensions, que 
porta per títol Sabata de taló.
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Actes de commemoració
del centenari del naixement
de Carles Fontserè

L’exposició A Porqueres, Carles Fontserè 
és una de les propostes centrals dels 
actes de commemoració del centenari de 
naixement de l’artista Carles Fontserè que 
organitza la biblioteca. La mostra, que es 
va inaugurar el 10 de juny passat al mateix 
equipament, és un recorregut vital per una 
part de l’obra de l’artista. Entre els propers 

actes programats, destaca una lectura de 
poemes i textos als Jardins de Can Tista, 
el proper 19 de setembre, i la projecció de 
Ciutats en blanc i negre de Carles Fontserè, 
el proper 18 de novembre. Posteriorment 
s’organitzarà una taula rodona. 

La Biblioteca fomenta la lectura
entre els més joves
La Biblioteca proposa aquest estiu a tots 
els nens i nenes de 5 a 9 anys i als nois 
i noies de 10 a 16 anys, participar del 
projecte Biblioestiu, amb l’objectiu de 
fomentar la lectura durant les vacances 
d’estiu la Biblioteca. El projecte s’iniciarà 
l’1 de juliol i finalitzarà el 15 de setembre.

El projecte es divideix en dos programes 
adreçats a dues franges d’edat diferents:

De 5 a 9 anys. En col·laboració amb 
l’Editorial La Galera s’ha seleccionat una 
sèrie de col·leccions dividides en dues 
franges d’edat: de 5 a 7 i de 8 a 9 anys. 
Per al primer grup s’han preparat quatre 
models de cartes per a cadascuna de les 
col·leccions i per al segon, un quadern 
de jocs i activitats relacionats amb les 
lectures. Tots els materials estaran 
disponibles a la web www.biblioestiu.cat

10 a 16 anys. En col•laboració amb 
Legiland Club es donarà accés a una 
plataforma digital que permetrà certificar 
la lectura lliure i obtenir premis.

L’Ajuntament de Porqueres fa molts anys 
que treballa perquè el nostre municipi sigui 
dinàmic i actiu, i perquè el seu teixit social 
pugui incidir en la dinamització de la vila. 
Per això fa vint anys va néixer el Centre 
Cívic de Porqueres, un espai on fer realitat 
aquesta participació activa.

El Centre Cívic ha estat primordial per a 
l’Ajuntament i s’ha defensat des de tots els 
equips de govern, però ha estat gràcies a la 
participació ciutadana que aquest projecte 
comú ha esdevingut un projecte d’èxit.

El Centre Cívic va començar a respirar fa vint 
anys i, com tots nosaltres, ha anat creixent 
fins a esdevenir un referent cultural i social 

per al poble i la comarca. Un espai que apropa la 
cultura i el coneixement a l’àmbit local; un nucli 
generador de projectes locals, un òrgan viu que no 
para de reinventar-se. Per celebrar els 20 anys, el 
Centre Cívic estrena logotip i tipografia: la cívica. 

Propers actes

Divendres 16 de setembre. 19 h
Conferència amb Carles Capdevila

El periodista inaugurarà el curs 2016-2017
amb la xerrada “Educar amb humor”.

Divendres 11 de novembre. 20 h
Exposició “L’objecte preferit”

Exposició de les fotografies dels objectes
preferits dels porquerencs.

Més exposicions
al bar del Bosc
Així mateix, continuen les exposicions al 
bar de Can Ginebreda.

El mes de juny es va inaugurar la mostra 
Buit en el gruix d’una paret, de Jordi Bosch, 
conegut com a Barraca. És una exposició 
amb una gran força i que es podrá 
visitar fins al juliol. La propera mostra 
programada anirà a càrrec d’Anna Ma 
Constanseu, pintora, i de Núria Pallisera, 
escultora. La inauguració serà el proper 27 
d’agost a la una del migdia.

El Cívic celebra 20 anys
L’equipament estrena logotip

EL BOSC DE CAN GINEBREDA

El Bosc compta amb una nova 
escultura: Papa Francesco
La peça pesa 4,5 tones i té una alçada de gairebé 3 metres

Visita guiada a Can Tista
Un passeig per l’estudi de Carles Fontserè
 
Divendres 15 de juliol a les 20h a Can Tista
Divendres 5 d’agost a les 19h a Can Tista

Inscripcions a:
biblioteca@porqueres.cat
o 972583898

http://www.biblioestiu.cat/
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Isaac Piñero i Rosa Matamala
guanyen la Milla Urbana de Porqueres
L’atleta del Cornellà Atlètic, Isaac Piñero i la fondista local Rosa Matamala, es van 
proclamar guanyadors absoluts de la quarta edició de la Milla Urbana de Porqueres, 
organitzada el 19 de març pel Club Atletisme Porqueres i l’Ajuntament de Porqueres.
Amb un total de 50 participants, l’organització va decidir dividir la competició en 3 
proves independents: benjamins i pre-benjamins (matí); alevins, infantils i cadets 
(tarda) i absoluts i veterans (tarda).

En categoria femenina, Rosa Matamala es va imposar amb comoditat. En la masculina, 
es va veure un frec a frec entre el guanyador del 2015, l’atleta del C. A. Olot Terra de 
Volcans, Albert Reixach, i el barceloní Isaac Piñero, que va atacar a poc del final per 
guanyar amb un temps de 4’42”65.

Joan Pons s’imposa
per tercera vegada a l’Esperxada 
Continua l’idil·li de Joan Pons amb la marxa de gran fons amb BTT organitzada pel 
Sendicat del Pedal a Porqueres.

El ciclista nascut a Olot s’adapta perfectament al recorregut tècnic i exigent de 
l’Esperxada i aprofita la seva experiència com a pilot de trial, especialitat de la qual va 
proclamar-se campió d’Europa el 1992. Amb la d’aquest 2016 ja són tres les victòries de 
Joan Pons a l’Esperxada, hegemonia que només va poder trencar Tomàs Misser el 2015.
En Joan va registrar un temps de 5h03’21”, superant a Adrià Noguera (Buff) en 11’19” i a 
Pau Zamora (Buff) en 18’31”. En categoria femenina el triomf seria per Núria Lauco que 
invertia 7h33’34” en completar el 72 km i 3000 metres de desnivell.

Gran èxit esportiu i de públic al 
campionat intercomarcal de Gimnàstica
El pavelló de Porqueres va quedar petit per acollir l’allau d’esportistes i públic que van 
assistir al campionat intercomarcal de Gimnàstica Artística celebrat el 19 de març. 
L’activitat estava organitzada pel Consell Esportiu del Pla de l’Estany i el GAP.

El GAP va aconseguir resultats similars als de la primera jornada del campionat celebrada 
a Salt, amb una menció especial per als gimnastes masculins que van aconseguir 2 
podis i 2 diplomes. Jornada esportiva

a favor de l’Oncolliga
Bona resposta de la gent de Porqueres a la 
matinal esportiva solidària proposada per la 
Fundació Oncolliga el 29 de maig. La jornada 
es va iniciar amb una marxa popular de 7km 
que va comptar amb 126 participants. A les 10 
hi havia tres sessions d’spinning, mentre que a 
les 12 es tancava la jornada amb un espectacle 
infantil a càrrec de La Banda Balca.

L’objectiu de la jornada era recaptar diners 
per presentar un equip en representació 
de Porqueres a l’Oncotrail 2016, una cursa 
solidària de 100 km, en què la recaptació es 
destina a ajudar els malalts del càncer i les 
seves famílies.

GAP i Porqueres 
Motor Club 
participen en la 
Festa Major 
El Club Gimnàstica Artística Porqueres i el 
Porqueres Motor Club van ser les dues entitats 
esportives del municipi que van organitzar 
activitats durant la celebració de la 12a Festa 
Major de Porqueres.

El Festival del dissabte al matí, inspirat en la 
novel·la de Jules Verne, La volta al món en 80 
dies, va tornar a suposar un èxit amb un pavelló 
ple de gom a gom que va seguir amb atenció 
les acrobàcies i balls del gimnastes del GAP, 
aquest any amb la novetat de la participació 
del grup d’adults.

Diumenge al matí el Porqueres Motor Club va 
dur a terme la 8a trobada de vespes, amb un 
total de 88 motocicletes.

Activitats
Viu l’Estiu a Porqueres

Diumenge 3 de juliol. 11 h
Diumenge 7 d’agost. 11 h
Caiac per les ribes de l’estany
de Porqueres.
Punt d’informació de Sta. Maria
de Porqueres.
Durada 1,5 h. Preu 10 euros/ persona

Diumenge 17 de juliol. 11 h.
Diumenge 4 de setembre. 11 h.
L’enigma del bosc de les goges. 
Joc de pistes a les Estunes
de Porqueres
Les Estunes. Durada: 2 h.

Dissabte 20 d’agost. 11 h 
En bicicleta per l’estany
Punt d’informació de Sta. Maria
de Porqueres. 
Durada 1,5 h. Preu: Gratuït. 
Lloguer bici: 6 euros.

Diumenge 28 d’agost. 11 h
El baixador de Mata i el seu vagó
Davant l’estació.
Carrer Sant Andreu, 96-98.
Durada: 1 h.

Dissabte 2 d’octubre. 11 h
En bicicleta i/o tricicle per l’estany
Punt d’informació de 
Sta. Maria de Porqueres. 
Durada 1,5 h. Preu: Gratuït. 
Lloguer bici: 6 euros.

Diumenge 8 de novembre. 11 h
Visita guiada al Bosc de les Estunes
i tir amb arc (amb esmorzar)
Les Estunes. Preu: 1 euro/ persona
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Després d’un any a l’oposició, els regidors convergents no hem 
deixat de treballar fent una oposició activa i constructiva per defensar 
l’interès públic general del nostre municipi i de la seva gent.
Enguany, tenim sobre la taula un projecte molt gran per al nostre 
municipi. Una piscina municipal. Aquest mes de juny el grup de 
IdP el va dur a aprovació del Ple. Estem parlant d’una obra que 
suposa una inversió de 480.000 €, més els equipaments ja edificats, 
els vestidors i la sala polivalent, un total de 650.000 €. El grup 
convergent hem optat per abstenir-nos de la seva aprovació. No 
perquè no estiguem d’acord amb el projecte, recordem que aquesta 
ja era una proposta del nostre grup fa 10 anys.  Així, doncs, per què 
el vot d’abstenció del grup convergent?
Hem demanat a IdP l’estudi de viabilitat del manteniment del nou 
equipament abans de l’aprovació del projecte i davant la nostra 
sorpresa no estava redactat.  Són molts interrogants els que 
tenim sobre la taula, interrogants que el grup d’IdP no ens va saber 
contestar al Ple municipal:
. Quines despeses ordinàries i de manteniment anuals ens 

suposarà la piscina?
. Quin tipus de gestió es farà? Serà pública o privada?
. Quins ingressos es preveuen? Quants abonats es necessitaran 

perquè sigui sostenible?
. Quina quota hauran de pagar els abonats? 
. Com és que no tenim més subvencions? D’on sortirà la resta 

del pressupost si només es compta amb una subvenció de la 
Diputació de Girona de 75.000 €? 

Avui dia, i per projectes més petits, altres Ajuntaments aconsegueixen 
moltes més subvencions d’altres administracions. Cal moure’s. Cal 
implicar-se. Les subvencions són imprescindibles per a un projecte 
d’aquestes dimensions per tal que aquesta inversió no afecti el nostre 
pressupost municipal d’una forma important. Pressupost i diners 
que no oblidem són del poble.
En tot aquest temps a l’oposició, ens hem adonat que el govern 
actual no té en compte moltes de les nostres peticions i opinions. El 
grup convergent representa a una part de la ciutadania i així mateix 
treballa per l’interès de tot el municipi. No oblidem que Porqueres no 
és IdP, Porqueres som tots i totes els que hi vivim! 
Des del Grup Municipal de Convergents a Porqueres, des de 
l’oposició, sí volem comptar amb l’opinió de tothom, per millorar, 
entre tots i totes, el nostre municipi. Recordeu que continuem 
estant a la vostra disposició al correu electrònic  info@ciuporqueres.
cat, per rebre les vostres propostes, suggeriments o aportacions.

Susanna Bazán i López. Portaveu dels Convergents de Porqueres

El mes de maig passat es va complir un any de les últimes 
eleccions municipals i des del nostre grup volem posar èmfasi 
en tot allò que vam presentar-vos en el programa electoral i que 
hem pogut duu a terme. Altres projectes estan en procés o hi 
seguim treballant per desenvolupar-los en els propers 3 anys. 
Tot això sense deixar de gestionar el dia a dia i mantenir el bon 
funcionament general de l’Ajuntament.
Una a una, tal i com sortia en el nostre programa electoral, 
anirem repassant les actuacions que ja s’han pogut realitzar:
· A l’Àrea d’Urbanisme hem aprovat definitivament el projecte de 

reparcel·lació de Puig-surís, i hem adquirit una parcel·la amb una 
nau de 600 m2 al carrer Jaume Balmes. També hem fet reformes 
a diverses places com són les de Marià Fortuny, la del Gra, 
Manel Saderra i Rosa dels Vents. En alguns carrers s’ha canviat la 
direcció per millorar l’accés i la seguretat i s’han repintat algunes 
vies. I una actuació recent i molt necessària és que s’ha completat 
la vorera del carrer Sant Andreu (a la rotonda d’entrada). 

· Pel que fa a Ensenyament, hem ampliat —juntament amb l’AMPA 
i els mestres— el pati de l’Escola l’Entorn. Aquesta era demanda 
que havia anat sorgint al llarg dels anys i que és una primera fase 
per la creació d’una nova pista coberta.

· En l’àmbit de Festes, hem implicat algunes entitats més del 
municipi i hem aconseguit  que en la 12a Festa Major de 
Porqueres tinguéssim més Barraques.

· Pel que fa a l’Àrea d’Esports, hem reparat la coberta del Pavelló. 
També hem inaugurat la pista de tennis juntament amb el 
Club Tennis Porqueres que l’ha construït i la gestionarà. I en la 
mateixa zona s’han fet els nous vestidors de la àrea esportiva. Cal 
destacar l’aprovació inicial del projecte de la piscina municipal, 
fet que implica tenir en el pressupost la inversió prevista per 
desenvolupar el projecte.

· A Benestar Social hem realitzat el projecte de reforç escolar la 
Pedrera, que està donant servei a una quinzena d’alumnes.

· En l’Àrea de Medi Ambient hem netejat la franja de protecció 
d’incendis de la carretera de circumval·lació, al bosc de Can 
Morgat, que es troba dins l’espai d’interès natural de l’Estany de 
Banyoles.

Com podeu veure, tenim molt present el que vam proposar 
en el nostre programa electoral, i per això hem cregut oportú 
drepassar els projectes que hi sortien. Amb l’ajut de tots, 
continuarem treballant per tirar endavant totes les actuacions 
que us vam proposar.

Independents de Porqueres

PORQUERES SOM TOTS I TOTES! PARTICIPACIó CIUTAdAnA I TRAnSPARènCIA

10  SALUT, SOLIDARITAT I PARTICIPACIÓ

Porqueres participa en els parcs de salut
L’any 2015 es van dur a terme un total de 20 sessions de dinamització al parc de salut 
de Porqueres i aquest 2016 ja se n’han fet una desena. La participació ea Porqueres és 
molt alta (més de 8 participants per sessió de mitjana), tot i que es vol treballar per 
augmentar-la. El programa de dinamització al Parc de Salut és una proposta d’activitat 
física adreçat sobretot a adults i gent gran. L’any 2015, les més participatives van ser 
les franges d’entre 56 i 85 anys.  Les sessions es duen a terme quinzenalment i estan 
supervisades per un monitor.

El parc de salut té molt bona acollida.

Roba Amiga
recull 413 kg de 
material a Porqueres 
en tres mesos
L’empresa d’inserció EL ADAD 
L’Encant i la Cooperativa Roba Amiga 
—entitats la finalitat de les quals és 
la inserció laboral de persones en 
risc d’exclusió social— han recollit a 
Porqueres, durant el primer trimestre 
de 2016, un total de 416 kg de roba. 
Aquesta xifra és superior a la de 
trimestres anteriors. El motiu de 
l’augment pot trobar-se en què les 
entitats han millorat el servei, han 
incrementat els punts de recollida i la 
freqüència, així com la flota vehicles. 

Porqueres recull 1.880 kg de taps per a l’AFAPAC
Porqueres ha recollit un total de 1.880 kg de taps de plàstic amb l’objectiu de recollir 
fons per a l’Associació de Familiars i Afectats de Patologies del Creixement (AFAPAC). 
L’Ajuntament va instal·lar, el setembre passat, diferents punts de recollida per la població 
i ara ha decidit dur a terme la campanya un any més.

Bona participació a la xerrada
sobre nous projectes a Porqueres
El Centre Cívic de Porqueres va acollir, el 30 d’abril passat, una xerrada informativa 
sobre els nous projectes a Porqueres organitzada pel mateix Ajuntament. Aquesta 
va ser  una jornada de transparència municipal oberta a tothom. L’alcalde, Francesc 
Castañer, va explicar la situació econòmica del Consistori, el pressupost de l’any en curs, 
el funcionament dels equipaments i els projectes i actuacions futures. A la xerrada hi 
van assistir una setantena de veïns i veïnes.

mailto:info@ciuporqueres.cat
mailto:info@ciuporqueres.cat


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 

12  GOVERN MUNICIPAL

La futura piscina de Porqueres, al detall
Aquest croquis mostra els elements que conformaran la nova zona esportiva

Porqueres es prepara per tenir una nova 
zona esportiva i a través d’aquest croquis, 
us explicarem en què consistirà aquest nou 
equipament. L’entrada es farà a través de 
l’espai entre les dues sales polivalents (10). Hi 
haurà una zona de terrassa que donarà servei 
a tots els usuaris de la zona (9). Una cop a la 
terrassa, si seguim recte, anirem a la piscina i a 
l’esquerra disposem de totes les instal·lacions 
del camp de futbol. En el projecte disposem 
de dues sales polivalents (3) per fer-hi tot tipus 
d’activitats. Els vestidors polivalents (1) i els 
lavabos (2) s’han fet pensant en donar servei 
tant a usuaris de dins el recinte com de fora; per 
això disposen d’un accés per dins el recinte de 
la piscina i un altre per la part de fora. D’aquesta 
manera, el tennis, la festa major i activitats de 
gran format podran utilitzar aquests serveis. Els 
vestidors del camp de futbol (5) s’han reformat 
perquè puguin servir tot l’any, durant el curs 
escolar per al futbol i a l’estiu per a la piscina. 
Finalment tindrem dues piscines descobertes 
(6) i (7) de bany i en el magatzem (8) hi haurà 
la maquinària necessària.

Com podeu observar, tota la instal·lació s’ha 
dissenyat pensant en l’optimització i en la 
màxima rendibilitat màxima dels serveis. 
D’aquesta manera, s’aprofita el mateix 
subministrament elèctric i d’aigua per a 
vestidors, sales, piscines... Pel que fa al bar, 
donarà servei a tota la zona esportiva, tant al 
futbol, tennis, piscina i a noves propostes que 
tenim sobre la taula com a l’atletisme i a altres...
Tot i això, seguim estudiant la millor manera 
de gestionar aquest equipament de la forma 
més eficient possible. En aquest sentit, la 
gestió es proposa que sigui directa, és a dir, 
de l’ajuntament. Només es farà una concessió 
pel bar. En aquest sentit, la UE Esportiva ha 
mostrat el seu interès per gestionar-lo i estem 
estudiant si és viable per a ells. En qualsevol 
cas, l’ajuntament buscarà una concessió doni 
el servei tot l’any.
Finalment, pel que fa a la viabilitat econòmica 
estem plantejant uns abonaments familiars a 
preus econòmics. D’aquesta manera, amb els 
abonaments, les entrades, casals i cursets sufra-
garem sense problemes els costos de la piscina.
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 1 Vestidors polivalents

 2 Lavabos

 3 Sala polivalent

 4 Bar

 5 Vestidors camp de futbol

 6 Piscina infantil

 7 Piscina adults

 8 Sala de màquines

 9 Terrassa

 10 Entrada


