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Festes a l’estiu
als pobles de Porqueres



Tornem-hi!

Amb el final de l’estiu ens arriba un nou curs 
per encetar. Quan llegiu aquestes línies 
tots ens haurem retrobat amb la rutina 
del dia a dia altra vegada. Ara ja només 
queda esperar les properes vacances tot 
recordant com han anat aquestes. Ja han 
passat totes les festes majors dels pobles 
de Porqueres: Sant Joan de les Pedres, 
Sant Cristòfol d’Usall, les Gales de Mata, 
Sant Llop de Miànigues i la festa major de 
Pujarnol. S’ha de dir que les nostres festes 
han sabut trobar un encaix i el seu lloc en 
la vida social del municipi. Hem pogut 
gaudir d’activitats molt diverses i d’altres 
ben tradicionals. Des d’aquí voldria fer 
un sentit agraïment a totes les persones 
que fan possible que no desaparegui la 
identitat dels diferents pobles de Porquere.

Mentre recordem com ha anat l’estiu, 
des de l’ajuntament ja ens toca començar 
a preparar el proper. En aquest sentit, 
tenim feina per fer. Durant aquest mes de 
setembre i octubre hem de licitar les obres 
de la piscina. L’objectiu és que l’estiu que 
ve ja disposem d’aquest nou equipament 
a la zona esportiva. Com vau poder veure 
en el nostre programa electoral, teníem 
la voluntat  d’inaugurar la piscina aquest 
any. Però petits retards en les obres dels 
vestidors i en la redacció del projecte ens 
donaven molt poc temps per fer-la i un 
equipament com aquest creiem que s’ha 
de fer sense presses i amb seguretat. 

Durant aquest estiu haureu vist que 
hem aprofitat per arranjar uns quants 
carrers i places del municipi. El que us 
vull dir amb això és que tot i que l’any 
que ve construirem la piscina, durant 
l’any no descuidarem petites obres de 
manteniment a la resta d’equipaments 
i via pública. Si podem afirmar això és 
perquè tot el finançament de la piscina està 
consolidat i forma part d’aquest exercici 
2016, de manera que durant el 2017 no 
es preveuen més inversions per a aquest 
equipament i podrem reforçar altres àrees 
i necessitats. 

Però abans de poder fer tot això, 
malauradament, deixeu-m’ho dir així, 
tot indica que haurem de tornar a votar. 
A l’estat espanyol sembla que ja no es 
discuteixen idees sinó que només es 
discuteix la pertinença a un dels 4 grans 
equips: blaus, vermells, taronges i liles. 
Tot això amb uns quants equips més 
petits resignats a contemplar l’espectacle. 
La situació de bloqueig no sembla que 
es pugui solucionar amb unes noves 
eleccions però és la única solució aportada. 
Això, a Porqueres, com afectarà? Doncs bé, 
tindrem les 5 meses del municipi altre cop 
integrades per 15 persones que hauran de 
dedicar tot un dia a les eleccions i amb 
unes altres 30 que hauran d’anar a les 8 del 
matí per suplir alguna baixa. Esperem que 
tinguin el seny de no fer-ho per Nadal... 

Tot i que encara falta, us ho vaig avançant 
perquè és molt important que la nostra veu 
com a municipi sigui escoltada i l’abstenció 
només afavoreix als grans equips. Esperem 
que siguin les últimes eleccions espanyoles 
amb el nostre problema sense resoldre. 

Vosaltres ja m’enteneu...
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L’Ajuntament, a prop teu!  
Si teniu algun dubte o suggeriment sobre 
el municipi, podeu posar-vos en contacte 
amb l’Àrea corresponent de l’Ajuntament de 
Porqueres. Els regidors i regidores estan a la 
vostra disposició per ajudar-vos en tot allò que 
calgui i que estigui relacionat amb el municipi.
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Reasfaltatge
dels carrers Pilar 
Moret i Mallorca
El 23 d’agost passat es van asfaltar de 
nou els carrers Pilar Moret i Mallorca de 
Porqueres, dues vies que tenien el ferm 
en mal estat. L’empresa AMSA ha estat 
l’encarregada de les obres, que han costat 
poc més 10.000 euros. Anualment, l’àrea 
de Serveis fa una planificació dels carrers 
que cal asfaltar amb l’objectiu d’anar-los 
mantenint en les millors condicions, tot 
valorant l’estat en què es troben, trànsit 
rodat, freqüentació, etc. 
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El Parc Saderra
estrena mobiliari infantil
L’agost passat van finalitzar les obres d’instal·lació del nou mobiliari urbà infantil 
al Parc Saderra, que consisteix en una nova torre de joc, un gronxador i uns jocs 
de molles, amb un cost de 7.500 euros, aproximadament. Cal destacar que la nova 
torre és d’un material més resistent i, a diferència de l’anterior, que era de fusta, no 
requereix manteniment.

Renovació de l’enllumenat públic
Porqueres disposa d’una xarxa d’enllumenat públic de més de 1.700 punts de llum repartits pels carrers 
del municipi. Hi ha sectors que encara conserven els focus originals, per la qual cosa es van substituint, 
per ordre de prioritat d’antiguitat i deficiències, per lluminàries més eficients i de menys potència, 
amb l’objectiu de millorar la il·luminació i disminuir el consum energètic. Enguany s’han substituït 25 
lluminàries viàries convencionals del carrer Ramon Avellana per nous models de tecnologia LED, de 
l’empresa Ignialight. El cost de l’actuació ha estat de poc més de 15.000 euros. 
Us recordem que, en cas d’incidències o avaries de l’enllumenat públic, podeu trucar les 24 hores a 
l’empresa encarregada del manteniment (Riemar Projectes i Instal·lacions, SL) al telèfon 606 710 395.

Les parcel·les, sempre netes
Els titulars de parcel·les, immobles, terrenys, instal·lacions, etc. tenen l’obligació de mantenir-les en condicions de seguretat, 
salubritat i ornat públic, i queda prohibida l’acumulació de residus, runes i herbes i arbustos en estat d’abandonament, que 
puguin afavorir la propagació del foc o atemptar contra la salubritat o la imatge del municipi. Així s’eviten també problemes 
de plagues. Per això, volem agrair a tots aquells que tenen cura de les seves propietats, però també volem requerir a aquells 
que no ho fan i informar-los que Porqueres disposa d’una ordenança reguladora de l’obligació de mantenir les finques netes. 
En cas contrari, podran ser sancionats per l’Ajuntament.

El SOC obre la convocatòria per als plans d’ocupació
La Generalitat de Catalunya, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, obrirà la convocatoria perquè els ajuntaments es 
puguin adherir als plans d’ocupació. L’objectiu és facilitar la inserció laboral de les persones que es troben en situació d’atur.
Una de les novetats dels nous plans d’ocupació és que els contractes tindran una durada d’un any, enlloc dels 6 mesos que 
tenien fins ara. Els ciutadans que desitgin optar a un dels contractes d’aquests plans, han d’estar inscrits al SOC.

El Síndic, a Porqueres
El Síndic de Greuges ha rebut 6 visites en el seu desplaçament 
a Porqueres del 15 de setembre passat. Les persones ateses per 
l’equip del Síndic a la Biblioteca Carles Fontserè han presentat 
5 queixes i han fet 2 consultes. Les problemàtiques plantejades 
han estat, entre altres, temes relacionats amb consum (telefonia, 
electricitat i gas ) habitatge, pensions, etc. Quatre de les visites 
ateses eren de veïns de la població.

Porqueres opta a una subvenció
per a l’escola bressol
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió 
ordinària del 7 de juny passat, va aprovar la convocatòria de 
subvencions per a despeses de funcionament de les llar d’infants 
de titularitat municipal, del curs 2015-2016, amb un import 
màxim de 875 euros per alumne. L’ajuntament de Porqueres opta 
a aquesta subvenció, amb un import total de 53.375 euros.

Places disponibles per a horts urbans
El 16 de setembre passat es van adjudicar 6 noves places pels horts urbans de 
Porqueres, i encara queden lliures dues places més. Aquests espais estan destinats 
al conreu i es troben al carrer Església. Es prioritzen les persones més grans de 
60 anys o que estiguin en situació d’atur però pot accedir-hi tothom que sigui 
de Porqueres ja que queden places lliures. Qui estigui interessat ha d’omplir la 
sol·licitud al mateix Ajuntament.

Tot per fer, 
tot per decidir
Us convoquem a passar una tarda diferent!!! Una 
tarda per imaginar com voleu que sigui la vida juvenil 
a Porqueres i parlar d’allò que us interessa. La tarda 
l’acabarem amb un berenar i un espectacle de màgia 
de proximitat.

Lloc: Centre Cívic de Porqueres

Data: dissabte 8 d’octubre a les 18h

Edat: Joves de 13 a 18 anys

Apunta’t a: joventut@porqueres.cat
Anima els teus amics a participar-hi!!!

mailto:joventut@porqueres.cat
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La Biblioteca 
fomenta
la lectura 
entre els
més joves

LECXIT: Lectura per a l’èxit educatiu

Amb l’inici del nou curs escolar, la Biblioteca Carles Fontserè ha creat el club de lectura 
juvenil, que té la voluntat de fomentar l’hàbit lector entre els nois i les noies a partir de 
12 anys. A les trobades es comenta el llibre escollit i crea un debat sobre les temàtiques 
relacionades amb la lectura. A més, la Biblioteca posa a l’abast dels inscrits un exemplar 
del títol triat que caldrà retornar a la següent trobada. Aquesta oferta s’afegeix al club de 
lectura infantil, que ja funciona amb força èxit.

La Biblioteca busca voluntaris i voluntàries 
per endegar a Porqueres LECXIT, un 
projecte per millorar la comprensió lectora 
d’infants amb dificultats en aquesta 
matèria. La clau de LECXIT està en 
treballar de forma lúdica i amena gràcies 
al voluntariat i a la implicació de l’entorn 
dels nens i nenes que hi participen. 
Aquest projecte ja funciona amb èxit a 
altres municipis d’arreu de Catalunya. 

Nova programació de tallers anuals Súper Cívics!

El Cívic presenta el nou curs amb el 
desplegament total de la nova imatge 
gràfica i amb una programació que 
inclou 31 tallers per a adults, 10 per a 
infants i joves i un total de 71 grups. 
Malauradament, l’acte d’inauguració 
d’aquest nou curs i que estava inclòs dins 
el programa d’activitats dels 20 anys del 
Cívic, la conferència inaugural d’en Carles 
Capdevila, s’haurà de fer més endavant.

La renovació de la imatge gràfica es 
va presentar el mes de maig passat, 
coincidint amb el 20è aniversari. Ara, 
amb la nova programació s’ha completat 
el desplegament que inclou també 
un rentat de cara del centre (nova 
senyalística, pintura, renovació d’espais...) 
i la publicació d’una revista amb tota la 
programació de manera detallada.

Aquesta nova temporada, també 
s’inicia amb un canvi de gestió, com 
la implementació d’una matrícula 

d’obligatori pagament per a tots els 
alumnes, que garanteix una qualitat de 
gestió, comunicació i atenció sense que 
es vegi alterat el preu del taller. Així també 
es vol fidelitzar els alumnes, que gaudiran 
d’un 50% de descompte en la matrícula 
del proper any si completen tot el curs. 
El preu de la matrícula és de 25t per als 
adults i de 20t per als infants.

Un programació
per a tots els públics

La programació inclou els tallers que ja fa 
anys s’imparteixen al Centre Cívic, però 
també algunes novetats destacades: el 
taller obert, que permetrà als alumnes 
d’arts plàstiques venir a treballar lliurement 
en les seves creacions els dimecres a la 
tarda; noves disciplines de dansa lúdica i 
contact improvisació; el nivell superior de 
català C2, en col·laboració amb el servei 
de català del Pla de l’Estany... Per a infants 

i joves, s’introdueixen el taller de robòtica, 
ioga i nous grups d’educació emocional.

En total, són 41 tallers, deu dels quals 
estan destinats als infants i joves, dividits 
en una oferta global de 71 grups.

Les inscripcions ja són obertes i s’espera 
aconseguir una gran ocupació. Cal 
recordar també que s’hi han d’afegir les 
activitats regulars organitzades per les 
associacions i les agrupacions vinculades 
al Centre Cívic, que sumen una desena 
més de propostes.

Des d’aquí us volem donar la benvinguda a 
un nou curs del Centre Cívic de Porqueres, 
un espai obert i actiu, generador de 
projectes locals i aixopluc de les iniciatives 
de col·lectius i entitats. Un centre que 
fomenta la formació cívica i artística de 
les persones i dóna suport a la creació i 
difusió de la producció cultural i facilita 
l’accés a la cultura.

Club de lectura infantil Endrapallibres
A partir de 9 anys
Horari: 2n dilluns de cada mes, 
de 5 a 6 de la tarda
Activitat gratuïta. 
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca. 
Mínim de 10 places.

Club de lectura juvenil ClubJove
A partir de 12 anys
Horari: 1r dijous de cada mes, 
de 6 a 7 de la tarda.
Activitat gratuïta. 
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca. 
Mínim de 10 places.

Qui pot ser voluntari/ària?

Qualsevol persona amb ganes de transmetre el plaer per la lectura. No és necessària 
cap formació específica, només cal saber llegir en català
Què oferim als voluntaris/àries?

· Una vivència personal única acompanyant un nen o nena en els seus progressos amb 
la lectura. 

· Suport i acompanyament per part del personal de la biblioteca i el programa LECXIT. 
· Experiència: es rebrà un certificat que acredita la realització del voluntariat.

Les persones interessades es poden adreçar a la biblioteca Carles Fonserè.

Lectura de textos
en homenatge 
a Carles Fontserè

Dins els actes de celebració del 
centenari de Carles Fontserè (1916-
2016), el dissabte 17 de setembre es 
va dur a terme la lectura de textos 
musicalitzats, amb la col·laboració de 
l’Escola de Musica Punt de Solfa, als 
jardins de Can Tista, l’estudi de l’artista, 
i posteriorment es va oferir un pica-pica. 

Aquest estiu ens ha visitat la Guadalupe, membre del projecte SILEM, que planifica tot 
el procés educatiu de la comunitat Segundo Montes (El Salvador), amb qui Porqueres 
està agermanada des de fa molts anys. La Guadalupe ens ha presentat els projectes 
previstos per als dos proper anys, finançats en part amb diners del pressupost 
municipal.

Nous projectes 
educatius de
la comunitat 
Segundo Montes



Usall / Una seixantena 
de veïns, veïnes i familiars 
d’Usall van poder gaudir de la 
seva tradicional festa major a 
finals de juliol.  Els actes van 
consistir en la celebració de 
l’Eucaristia acompanyada per 
la Principal de Porqueres i 
amb una audició de sardanes. 

Gales de Mata / Comissió gALEs DE mAtA /

Aquest any la comissió de les Gales de Mata estem molt 
contents amb la resposta i la participació que hem rebut: des 
de la 3a caminada nocturna amb més de 190 participants, 
passant pel partit de casats contra solters, fins a la festa de 
l’escuma, en què els més petits van gaudir de valent i les 
“bubble football” divertidíssimes!!! I no oblidem la xocolatada! 
Encara deu fer olor la plaça.... I el gran sopar-ball en què es va 
poder ballar fins a la matinada. Diumenge, missa i sardanes, i 
tot seguit el 40è concurs de dibuix. Aquest any tothom podia 
pintar un mural seguint l’esbós que va realitzar el Sr. Manel 
Compte i es podia fer volar la imaginació i acabar-lo com es 
desitgés. I per acabar la festa, havaneres i cançó catalana.  
Moltes gràcies a totes aquelles persones que ens heu ajudat en 
totes les activitats.

Festa de Sant Llop de Miànigues / Comissió DE fEstEs DE 

sAnt LLop i AssoCiACió pRoJECtE sonoRA / El nucli de Miànigues 
va celebrar, el 4 de setembre passat, la Festa de Sant Llop. Una 
diada amb activitats molt diverses per a tota la família, amb 
un gran ambient festiu. La jornada va començar al migdia amb 
l’Ofici Solemne a l’església de Sant Romà, amb acompanyament 
i concert de la coral Les Estunes de Porqueres. La Cobla Bisbal 
Jove va ser l’encarregada de posar l’apunt sardanístic a la Festa. 
A la tarda, es va dur a terme la II Cronoescalada Biciclista, una 
prova lúdica i esportiva que va comptar amb una trentena de 
participants que van fer la pujada de Miànigues amb bicicleta. 
En finalitzar la prova, el músic Xavi Lozano es va encarregar de 
deixar bocabadat 
el públic amb els 
seus singulars 
instruments. 
Seguidament, 
Mazoni va 
repassar en solitari 
les cançons del 
seu repertori. I, 
per acabar, Joan 
Garriga (La Troba 
Kung-Fú), Carles 
Belda i Marià 
Roch, van posar un punt i final ben festiu a la diada.

Pujarnol / Els veïns, veïnes i amics de Pujarnol van poder gaudir 
de la seva festa el 25 de setembre passat. Durant el dia foren 
molts els que passaren per la festa per gaudir del taller d’oficis, 
la missa o el dinar amb la sobretaula de la xerrameca de l’avi i la 
posterior gresa amb jocs i danses per a tothom. Va concloure els 
actes el concert a càrrec dels Saltamarges de Ripoll.
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El Bosc de Can Ginebreda dedica
la seva festa anual a la Mare Terra
El Bosc de Can Ginebreda va celebrar, el 4 de setembre passat, la seva festa anual, 
dedicada a la Mare Terra. Enguany ha estat la 29a edició. Sota aquest lema, els 
participants van poder crear peces de fang, performances sobre la terra, banyar-se i 
cobrir-se de fang per tornar als arrels, deixar empremta al nostre lloc del món preferit... 
També hi va haver un record per als refugiats que han hagut d’abandonar la seva terra, 
amb la col·laboració de la Plataforma de Suport a les Persones Refugiades del Pla de 
l’Estany.  
Així, grans i petits van poder fer les seves creacions i deixar anar els sentiments cap 
aquesta Mare Terra que entre tots hem de cuidar i respectar, però també de gaudir-ne. 
Tot seguit es va celebrar un dinar de germanor i una actuació musical amb el grup Fènix.
A la festa ens van visitar la formació local Germà Negre i Follim Follam, grup molt popular 
els anys 90 i que aquest dia es van retrobar després de molt de temps. Fins i tot ens van 
dedicar una de les seves cançons típiques i tot plegat va ser molt emotiu i especial.

Festes d’Usall, Pujarnol, 
Sant Llop i Gales de Mata

L’estiu és època de festes a Porqueres: Usall, Mata, Pujarnol i Miànigues. Unes celebracions 
que han tingut molt bona acollida i que han fet passar una bona estona als veïns. 

Porqueres presenta els equips
per a l’Oncotrail i l’Oncobike
Dos equips representaran al nostre municipi a l’Oncotrail i Oncobike, dues curses 
solidàries a benefici de la Fundació Oncolliga. Els equips es van presentar el 9 de 
setembre passat en un concert solidari a càrrec de Víctor Branch al Centre Cívic. 
L’Oncotrail, de 100 km totals de recorregut, es duu a terme a Palafrugell els dies 1 i 2 
d’octubre, en un itinerari circular amb inici i final en aquesta localitat de la Costa Brava.
L’Oncobike s’estrena aquest proper 12 de novembre amb 200 km de bicicleta de 
muntanya, en un recorregut que circularà per pistes forestals de la Vall del Llémena.
Com a curiositat cal dir que l’equip de corredors  de Porqueres és totalment masculí, 
mentre que l’equip de ciclistes són tot noies.

Pedalada per 
l’Onze de Setembre
Porqueres va adherir.-se a la celebració 
dels actes de l’Onze de Setembre amb 
una Pedalada per la Diada que va tenir 
molt bona participació. Aquesta era la 
cinquena edició d’aquesta bicicletada 
popular. A tarda, es va celebrar una 
audició de sardanes a càrrec de La 
Principal de Porqueres.
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Els penals 
decideixen el 
guanyador 
del XXIVè Memorial 
Joan Estany 
El CF Empuriabrava Castelló va ser el 
guanyador de la 24a edició del Memorial 
Joan Estany, disputada al camp de 
Miànigues el diumenge 21 d’agost a 
partit únic. Els empordanesos van estar 
més encertats a la tanda de penals de 
desempat, en un partit molt igualat que 
va finalitzar amb empat a 1 gol. 

Biguts Team torna a 
guanyar les 24 hores 
de futbol sala
L’equip de Biguts Team va reeditar el títol 
de campió assolit el 2015, amb un nou 
triomf a la 21a edició de les 24 hores de 
futbol sala celebrades els dies 1 i 2 de 
juliol. La primera fase de la competició 
es va jugar divendres a la nit, mentre que 
les semifinals i la final es van disputar 
dissabte al matí. Genís Sánchez, de Biguts 
Team, va ser nomenat millor jugador del 
torneig.

El Casal Esportiu 
torna a superar 
les 500 inscripcions
Per tercer any consecutiu, el Casal 
Esportiu de Porqueres va superar les 500 
inscripcions i es consolida com a líder 
comarcal del sector. 

24 doblets 
participen al Torneig 
d’Estiu del Club UE 
Petanca Porqueres
El Club UE Petanca Porqueres va celebrar 
dissabte 30 de juliol el tradicional Torneig 
d’Estiu amb la presència de 24 dobletes. 
Els guanyadors d’aquesta edició van ser la 
parella formada per Isidre Sánchez i Joan 
Borja.

Els Esports al Carrer, 
protagonistes
de la primera 
quinzena de juliol
L’edició 2016 dels Esports al Carrer va 
tornar a superar el rècord d’inscripcions: 
un total de 1.427 esportistes van 
participar en alguna de les vuit activitats 
organitzades. Una part d’aquest augment 
ve donat pel fet que es van substituir les 
Olimpíades del darrer dimecres per un 
minitorneig de futbol platja, l’activitat més 
popular de totes.

Comencen les obres
de la nova piscina municipal

Aquesta tardor s’iniciarà la construcció d’un dels equipaments més 
esperats pels habitants de Porqueres, com és la piscina municipal 
d’estiu. L’obejctiu és inaugurar-la el juny del 2017.

La demanda d’una piscina municipal 
d’estiu es va posar de manifest en el procés 
participatiu promogut per l’Ajuntament 
de Porqueres l’any 2010: la piscina 
descoberta va ser el segon equipament 
més sol·licitat dels 37 proposats.

L’Ajuntament ha plantejat un projecte 
ambiciós, però aprofitant els recursos 
actuals, en què el camp de futbol i l’edifici 
de serveis existents jugaran un paper 
fonamental en la nova instal·lació.

Una piscina amb dos vasos
En aquest projecte es planteja la 
construcció d’una piscina amb 2 vasos. 
Un vas principal de 25m x 12,5m i un de 
secundari per a nadons de 10m x 6m. 
Alhora, es deixa un espai per, en un futur,  
ubicar-hi jocs d’aigua que han de donar el 
tret diferencial a la piscina de Porqueres 
respecte als equipaments similars de la 
comarca.

L’àrea prevista per a la construcció de les 
piscines és just al costat oest del camp 
de futbol, a l’extrem sud del nou edifici 
de serveis de l’Àrea Esportiva. La piscina 
aprofitarà l’edifici polivalent inaugurat 
el 2016 com a vestidors i lavabos, però 
a part, s’incorporaran tres vestidors del 
camp de futbol: dos de col·lectius per als 
usuaris i un d’individual que s’utilitzarà 
com a farmaciola i primers auxilis. 
També el bar existent al camp de futbol 
donarà cobertura durant l’estiu a la nova 
instal·lació. 



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 
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Residus i reciclatge a Porqueres: cosa de tots
L’Ajuntament proposa millorar la recollida selectiva al municipi

L’Ajuntament de Porqueres vol millorar la 
recollida selectiva de residus: Per què? Perquè 
de diferents informes sobre la recollida al nostre 
municipi se’n desprèn que el percentatge de 
reciclatge és baix (un 15%).

Com es pot millorar? 
L’Àrea de Medi Ambient treballa en la redacció 
d’un estudi, juntament amb el Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany, per obrir nous models de 
recollida de residus, com ara el porta a porta.
Properament, us presentarem l’estudi i les 
conclusions que hem arribat. Però per anar 
avançant, us fem arribar algunes dades sobre la 
recollida i el reciclatge a casa nostra.

Quin percentatge es recicla? 
El percentatge de recollida selectiva a Porqueres 
és del 40%, similar al del conjunt de la comarca 
(37%), que és el mateix que la mitjana de 
Catalunya. Però tot i que sigui recollida 
selectiva, no es pot considerar que els residus 
obtinguts siguin reciclables. Si hi restem el què 
portem a la deixalleria (9%) i el residu verd i 
l’orgànica (16%), resulta que només podem 
reciclar el 16%, que pot ser aprofitat com a 
matèria prima per tornar a ser utilitzat en forma 
d’envasos, paper o vidre. 

L’alt  cost de la gestió de residus
El cost de la gestió de residus es divideix en 
dues parts:
1.- El cost de recollida, entès com els viatges i 
transport de les deixalles
2.- El cost del tractament, ja que el residu 
abocat al contenidor de rebuig no té cap tipus 
de retorn i té un cost elevat de gestió, perquè cal 
portar-lo a l’abocador, enterrar-lo, compactar-lo 
i tractar els lixiviats (sucs) que se’n deriven.

El cost de la recollida del rebuig és de 47,21t/t 
i el tractament de 42t/t més 24,5t/t. Per tant, 
el cost total de gestió del rebuig (RsU) és de 
113€/t. 

La recollida més costosa és la del paper, vidre 
i envasos (PVE), perquè és en 3 contenidors 
diferents. Però en canvi, el tractament genera 
183 €/t de retorn. Com que no ha de ser tractat 
sinó que el podem vendre, un cop descomptat 
de la recollida obtenim uns 40 €/t de benefici. 
Finalment, l’orgànica té un cost elevat perquè 
s’ha de recollir sovint i a més s’ha de transportar 
fins a la planta de compostatge més propera 
que es troba a Sant Joan les Fonts (Olot). I el 
tractament ens suposa un cost perquè se’n 
genera molt poca, és de mala qualitat i per 
tant ens cobren per la gestió. El cost total de 
l’orgànica és de 270€/t.

Residus que no es reciclen:
L’abocador de Puigpalter van entrar durant el 
2015 un total de 10.883 tones de rebuig (RSU). 
Però no totes de la nostra comarca, sinó també 
d’altres municipis propers. Això és a causa que 
els residus del Pla de l’Estany no són suficients 
per poder cobrir els costos dels serveis mínims 
de manteniment i gestió de les instal·lacions.
A més però com també podeu observar a 
la taula, les tones de RSU que han vingut de 
fora de la comarca, han pagat un preu inferior 
d’entrada a l’abocador que les nostres.

municipis de la comarca
municipis fora de la comarca

8.261
2.622

Tones
anuals RSU

45,1
42

t/t


