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Ens trobem encetant aquest 2017 i amb 
els 3 mesos que queden abans del juny 
arribem als 2 anys de mandat i, per tant, a 
la meitat d’aquesta legislatura.

És per aquest motiu que, abans de res, 
voldria convidar tothom a la trobada del dia 
29 d’abril a les set de la tarda al centre cívic 
perquè pugueu conèixer de primera mà 
com està anant l’ajuntament, quins són els 
projectes que encetem aquest any i quins 
estem treballant.

Aquest any disposarem d’un nou 
equipament important: Porqueres tornarà 
a tenir el servei de piscina. Com podreu 
observar, les obres estan molt avançades 
i res indica que no hagin d’estar a punt 
per a aquest estiu. El febrer ja vam aprovar 
inicialment les taxes per poder fer els 
abonaments al maig. 

Voldria explicar-vos que vam estudiar la 
possibilitat de fer un preu més reduït per 
als habitants de Porqueres, però això no va 
ser possible per motius legals. El que hem 
fet és obrir un primer període d’inscripció 
en el qual només es podran abonar els 
veïns i veïnes de Porqueres. D’aquesta 
manera, assegurem que en un primer 
moment aquest sigui un equipament per 
a nosaltres. El límit d’abonaments l’hem 
fixat en 1.500, tot i que no és intenció de 
l’ajuntament deixar ningú fora de la piscina. 
En aquest sentit voldria agrair l’esforç que 
estan fent des de l’Àrea d’Esports tant el 
regidor com el tècnic, perquè la piscina 

sigui una realitat i funcioni el millor 
possible.

Podria semblar que el fet de fer aquest 
equipament ens faria deixar de banda la 
cura del dia a dia o les petites obres. En 
aquest sentit, estem treballant per aquelles 
petites millores a la via pública que no 
són tan ostentoses però que també són 
d’una gran importància. Així doncs haureu 
vist com està essent remodelada la plaça 
de davant l’escola l’Entorn, el parc Manel 
Saderra, diversos arbrats del municipi, 
camins públics com els punts conflictius a 
la carretera de Rocacorba...

Estem treballant també en tres projectes 
grans, un dels quals és la connexió del carrer 
Isaac Albéniz; veureu que properament 
començarem amb un petit mur d’escullera 
per tal de fer la connexió. La pista coberta 
de l’escola l’Entorn i l’ampliació del centre 
de serveis són els altres dos projectes.

Totes aquestes actuacions estan molt bé, 
i són vistoses ja que les inversions sempre 
agraden. Però no hem d’oblidar que les 
infraestructures, si no les fem servir, no 
tenen raó de ser, i podem estar contents 
de com estem fent funcionar tots els 
equipaments de Porqueres. Pràcticament 
els tenim tots prop de l’ocupació completa 
i no tenim pas equipaments buits que no 
sapiguem què fer-ne. 

Un exemple ha estat la inauguració, 
aquest trimestre, de l’Espai Jove ubicat al 
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calgui i que estigui relacionat amb el municipi.
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A punt d’arribat a mig mandat

local social. La veritat és que té una bona 
acceptació i hem arribat als 33 inscrits en 
menys de 15 dies.

I ja per acabar aquest editorial vull aprofitar 
aquestes línies per comentar que la Festa 
Major del municipi aquest any serà el cap 
de setmana del 21 de maig. Sempre és el 3r 
diumenge de maig i aquest any hi ha hagut 
alguna entitat i institució que s’ha despitat 
i es pensava que seria un altre cap de 
setmana. Estigueu atents, doncs, ja aquest 
any hi haurà alguna petita novetat que serà 
d’allò més interessant. Gràcies a tots per la 
vostra col·laboració i fins aviat.
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En vols adoptar un?
Si voleu adoptar un gos, us podeu posar en contacte amb la protectora del Pla de L’Estany (APAPE).
Envieu un missatge a info@protectoraplaestany.cat o consulteu el web www.protectoraplaestany.cat

L’enigma del bosc de les Goges
Diumenge 2 d’abril, a les 11 h. 
Les Estunes. L’activitat consisteix en 
un joc familiar de descoberta a les 
Estunes. Gratuït
   
Excursió al Puig Clarà
Diumenge 30 d’abril, a les 10.30 h. 
Casa Colònies El Vilà. Inscripcions 
prèvies a l’oficina de turisme de 
Banyoles o per telèfon, al 699 770 647. 
Gratuït

En Blauet i el retorn dels aiguamolls
Diumenge 14 de maig, a les 11 h. 
Can Morgat. Gratuït

Tast de Vins i Formatges
Dijous 1 de juny a les 19.30 h. 
Centre Civic Porqueres. 
Preu: 5 €/persona 

La Llegenda de les Goges  
Diumenge 11 de juny a les 11 h. 
Les Estunes. Titelles i Taller. Gratuït 
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Activitats de natura, cultura i gastronomia

Des de l’Àrea de Medi Ambient i 
Serveis de l’Ajuntament s’han realitzat 
recentment algunes modificacions en 
parcs i places que han afectat sobretot 
a l’arbrat municipal. Així doncs, s’han 
elaborat diversos projectes per reformar 
i redissenyar algunes zones verdes. 
Aquestes actuacions impliquen la millora 

de  l’arbrat que es troba en aquests espais 
i places. 

Cadascuna de les intervencions en l’arbrat 
ha seguit un criteri diferent per adaptar-
se a cada situació i espai, i sempre s’ha 
dut a terme sota la supervisió dels tècnics 
municipals.

Per exemple, en el carrer Sant Andreu s’han 
aclarit els arbres del passeig, sobretot per 
millorar la visibilitat d’alguns senyals de 
trànsit i per afavorir el creixement de la 
resta d’arbrat, ja que es trobaven en una 
situació de competència i per això no 
podien créixer correctament.

L’Àrea de Turisme presenta propostes per als tres properes mesos

L’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Porqueres ha preparat les activitats que es podran dur a terme en els propers mesos a la 
població i que estan relacionades amb la natura, la gastronomia i la cultura. En concret, les propostes són les següents:

Les millores a la plaça de l’escola l’Entorn.

Millores de l’arbrat a les zones verdes
L’Ajuntament realitza modificacions i canvis per adequar els espais públics

REFORMES a PLaça dE L’ESCOLa L’EnTORn

A la plaça de l’Escola l’Entorn i Manel 
Saderra s’ha apostat per canviar els 
espais per tal de fer-los més funcionals 
i acollidors alhora. A la plaça de l’Entorn 
s’han tret alguns oms del carrer que 
causaven problemes amb les seves arrels i 
malmetien el carril bicicleta. En el disseny 
de la nova plaça es preveu plantar-hi més 
arbres, però en una zona més adient, per 
tal que siguin compatibles amb les vies 
públiques i puguin créixer sense obstacles.

A la plaça Manel Saderra s’han retirat una 
bona part dels plataners, principalment 
per intentar solucionar algunes 
problemàtiques que provocaven, com ara 
el taponament constant dels embornals 
del carrer amb les fulles, sobretot durant 
la tardor. Aquest fet propiciava que l’aigua 
no s’escolés i entrés als habitatges. A 
més, la quantitat de pol·len que generen 
els plataners a la primavera empipava les 
persones que són al·lèrgiques.

Per tant, s’ha optat per redissenyar una 

part de la plaça i s’ha donat continuïtat a 
la zona verda que es troba a l’altre costat. 
També es preveu plantar uns quants 
salzes a la vora del riu i gestionar-los com 
a vimeteres, i així recordar un ofici tan 
oblidat com l’art de la cistelleria.

Les actuacions en altres espais, com a la 
mateixa Escola l’Entorn o al carrer Marià 
Benlliure, s’han dut a terme per una 
qüestió de seguretat: la seva alçada podia 
esdevenir perillosa i hi havia  afectació per 
processionària.

1 metre 10 metre

cistella basquet

fanal

fanal

fanal

fanal

fanal

fanal

aparca
bicicletes

aparca
bicicletes

aparca bicicletes

paperera

paperera

paperera

paperera
paperera

SERVEIS TÈCNICS
MUNICIPALS

escala: 1/200

ESCOLA ENTORN
PROPOSTA PLAÇA ENTRADA

desembre 2016

01
PORQUERESAjuntament de

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

Aquest és en Merlí, una 
barreja de pastor alemany 

d’uns 6 o 7 anys, molt dolç. 
Necessita moltíssim el contacte amb 
les persones i el seu únic objectiu és 
aconseguir una carícia. Quan surt a 
passeig és molt tranquil i educat; les 
passejades amb ell són relaxants, i no 
té cap problema amb els altres gossos. 
Només li falta que li trobem una bona 
família. Ens podeu ajudar?.

Aquest és l’Odin, un 
mascle de raça bretó, que 

no deu tenir més d’un any 
i mig, i que li agrada moooolt l’aigua. 
És un gos molt actiu, però també 
molt obedient, molt alegre i divertit. 
Li encanta jugar i es porta bé amb els 
nens i els altres gossos. La seva mida 
és mitjaneta i això fa que sigui fàcil 
per a qualsevol tipus de llar. No us ho 
penseu, veniu i adopteu-lo.

Aquest és l’Oleguer, un 
gosset de mida mitjana-

petita d’uns dos anys 
d’edat. El vam recollir atropellat per un 
cotxe i tenia una ferida al maluc, però 
s’ha recuperat molt bé. És carinyós, 
simpàtic i molt alegre. Es porta molt 
bé amb els altres gossos. Ens ajudeu a 
trobar-li una bona llar que se l’estimin 
com es mereix?



En motiu del Dia Internacional de les 
Dones l’Ajuntament de Porqueres ha 
organitzat una nova exposició fotogràfica 
per visibilitzar les dones que estan 
presents en la vida d’un dels equipaments 
més femenins del municipi: el centre cívic. 

Sota el títol, “A Porqueres, dones 
cíviques” hem volgut mostrar-vos algunes 
de les dones que formen part de la vida 
del nostre equipament sociocultural 
de referència; un espai on 3 de cada 4 
usuàries habituals són dones.

L’exposició es va inaugurar divendres 10 
de març, al Centre Cívic. Les fotografies, 
que podreu veure fins al 31 de març, han 
estat fetes per Irene Serrat.

A més d’aquesta exposició, el dia 8 es va 
dur a terme, al Centre Cívic, la 16a edició 
del Sopar de la Dona Treballadora, un àpat 

d’intercanvi de plats, que va acabar amb 
exhibicions de hip-hop, dansa oriental i la 
lectura d’un manifest.
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Nous projectes 
per al nostre municipi
L’Ajuntament de Porqueres ha convocat, 
per al proper dissabte 29 d’abril, una 
xerrada oberta a tots els veïns per explicar 
els nous projectes que l’Equip de Govern 
té previstos a la població. 

Aquesta trobada es durà a terme a partir 
de les set de la tarda al Centre Cívic de 
Porqueres. 
Hi esteu tots convidats! Veniu i participeu 
en el futur del vostre poble!

Porqueres posa en marxa el Local Jove
S’ha de convertir en un espai de referència per als joves del municipi

A Porqueres, dones cíviques
Una exposició fotogràfica al Cívic subratlla la feminitat d’aquest equipament

El nou Local Social Jove ja s’ha posat en marxa al carrer Pere Calders. La proposta, 
impulsada per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Porqueres, es vol convertir en un 
espai de referència per als joves de Porqueres. Principalment es treballarà amb joves d’11 
a 16 anys, tot i que més endavant s’ampliarà aquesta franja. 
El nou Local Social jove està conduït per una dinamitzadora cultural i oferirà serveis 
molts diversos com ara:

PUnT D’InFORMACIÓ JUVEnIL (PIJ)
La funció del PIJ és informar, orientar i assessorar els joves d’entre 11 i 29 anys sobre 
tots els temes que siguin del seu interès: ensenyament i formació, feina, participació, 
associacionisme, salut, lleure i cultura.

CURSOS I TALLERS
És realitzaran cursos i tallers sobre les temàtiques que els mateixos joves suggereixin.

PARTICIPACIÓ ACTIVA
És important que els joves tinguin veu en les activitats que es 
realitzin al municipi. Aquest serà un punt d’opinió per poder 
expressar propostes per millorar el municipi.

ESPAI DE REUnIOnS
Qualsevol entitat juvenil pot demanar els locals, informació i 
assessorament per a la seva entitat.

AULA D’ESTUDI
Un lloc on s’impulsa els treballs i la cooperació a l’hora de fer
treballs en grups o individuals.

MéS InFORMACIÓ: 
dinamitzadorajuvenil@porqueres.cat 

Horari: 
de dimarts a divendres de 16 a 20h. 

Segueix-nos al facebook i instagram

Sessions de dinamització del parc urbà i de salut
Les activitats són guiades i ateses per un monitor 
i es faran a la plaça Major i a la zona esportiva

El Parc Urbà de Salut de Porqueres 
proposen dues sessions d’exercici i salut 
durant el mes d’abril. La primera es durà 
a terme el 3 d’abril a la plaça Major i la 
segona el dia 24 a la zona Esportiva.
Per participar-hi només cal presentar-se 
a la sessió que es desitgi. Un monitor o 
monitora atendrà tots els assistents i els 
guiarà durant la classe.
El mes de maig hi ha pendent de 

programar una sessió de dues hores de 
durada dins la Xarxa de Caminades
Saludables. Les sessions de dinamització 
es van iniciar el 6 de març passat i  per 
celebrar-ho es va convidar tots els 
assistens a un berenar saludable.

Si voleu més informació, podeu consultar 
el web www.ceplaestany.cat o el de 
l’Ajuntament de Porqueres.

Properes sessions: 
DILLUnS 3 D’ABRIL 

De 16.15 a 17.15 h
Parc de la Plaça Major

DILLUnS 24 D’ABRIL
De 16.15 a 17.15 h

Parc de la Zona Esportiva

http://www.ceplaestany.cat


Encara queda
un hort lliure
Encara queda disponible un dels 
horts urbans que l’ajuntament 
ofereix a aquells veïns i veïnes que 
el vulguin conrear. Es prioritzen 
les persones més gran de 60 anys 
o que estiguin en situació d’atur, 
però hi pot accedir tothom que sigui 
de Porqueres. Podeu trobar més 
informació a l’ajuntament.

Porqueres tindrà una pista 
poliesportiva coberta
L’Ajuntament de Porqueres ha aprovat inicialment el projecte bàsic i executiu de la 
pista poliesportiva coberta, que estarà ubicada entre el carrer Montseny i el carrer 
Ramon Avellana, dins del pati de l’escola l’Entorn. Les obres tenen un pressupost 
de prop de 290.000 euros. L’equipament podrà funcionar amb independència tot 
i que no deixarà de ser un espai del pati. Aquesta pista servirà de refoç a l’escola 
com a zona d’ombra o en dies de pluja, però també es preveu que s’hi puguin 
realitzar activitats de gran format essent un suport a la plaça o fins i tot una 
alternativa en cas de pluja. Activitats com Sant Jordi, la Fira d’hivern es celebraran 
allà si les previsions meteorològiques ho aconsellen. En àmbit esportiu, la pista 
efectiva farà 20 m d’amplada per 33 m de profunditat i compleix les mides oficials 
de dues pistes mini bàsquet, una de bàsquet, voleibol o pista d’handbol.
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Els nens i nenes de 3r de l’escola l’Entorn visiten l’Ajuntament
Els alumnes de 3r de l’escola l’Entorn 
van visitar, Dijous Gras, l’Ajuntament de 
Porqueres. L’alcalde, Francesc Castañer 
i Campolier, mestres i alumnes van 
compartir un matí a l’Ajuntament en què 

els estudiants van poder preguntar el que 
més els interessava saber.
Finalment, l’alcalde va ensenyar i 
acompanyar els nens i nenes pels diferents 
despatxos de l’Ajuntament i els va explicar 

les àrees que el conformen i quina és la 
seva tasca.
Durant aquestes setmanes, els alumnes 
han estat treballant a l’escola, el municipi 
i el seu Ajuntament.

Diaris i revistes d’arreu del món, 
a la Biblioteca

Revetlla de Sant Jordi

“Mirades a 
Fontserè”, a 
la Biblioteca
La biblioteca acull una 
exposició i la projecció d’un 
documental sobre l’artista

La Biblioteca Carles Fontserè de Porque-
res ha implantat la plataforma Pressrea-
der, que possibilita l’accés digital a més 
de 5.000 diaris i revistes de tot el món 
a través de les biblioteques públiques. 
En total són 31 equipaments que estre-
nen aquesta plataforma digital. L’accés a 
les publicacions es fa mitjançant IP, i per 
entrar-hi només és necessari connectar-
se a la sessió del wifi de la biblioteca, re-

gistrar-s’hi i teclejar en un navegador. Si 
s’hi accedeix des de la tauleta o el telèfon 
intel·ligent, cal descarregar-se l’aplicació. 
Un cop dins la plataforma, es té a l’abast 
5.000 publicacions d’arreu i múltiples 
avantatges, com ara l’accés durant 90 dies 
a l’hemeroteca de revistes i diaris.

Activitats per a tots els gustos 
divendres 21 d’abril

Porqueres se suma, un any més, a la 
celebració del Dia de Sant Jordi, una de 
les festes més nostrades i més coneguda 
arreu del món. Des de la biblioteca Carles 
Fonseré de Porqueres s’han organitzat 
un seguit d’activitats per donar més 
rellevància a aquesta jornada. 

La biblioteca de Porqueres acull fins 
al 30 d’abril l’exposició “Mirades a 
Fontseré”, un recull fotogràfic que 
han realitzat diversos fotoperiodistes 
sobre l’artista. Aquesta exposició ja 
s’ha pogut veure a la Biblioteca Carles 
Rahola de Girona.

Fotògraf, pintor, cartellista, escenògraf, 
dibuixant de còmics infantils i 
escriptor memorialístic, Carles 
Fontserè (Barcelona, 1916- Girona, 
2007) és una de les figures culturals 
més importants de la Catalunya del 
segle xx.

Dins dels actes de celebració de l’Any 
Fontseré, el 31 de març es va projectar 
el documental  “Art i rebel·lia. Carles 
Fontserè a contracorrent”, un film 
d’Albert Abril i produït per Films de 
l’Orient. El documental descriu l’artista 
Carles Fontserè com a personatge 
de difícil classificació, un artista que 
sempre va seguir el seu propi camí.

ACTIVITATS
Durant tota la tarda: parades de llibres 
i roses
A la plaça Major:
· 2/4 de 5. Berenar saludable
· 2/4 de 6. Hora del conte musical. 

Amb Pep Puigdemont.
· 2/4 de 7. Un Sant Jordi de pel·lícula!
  Taller en què les famílies crearan la 

seva primera pel·lícula digital.Per a 
mainada de 6 a 12 anys amb un adult.

  Cal inscripció prèvia. A càrrec de Qpertin
· Lliurament de premis del 2n Concurs 

de Punts de llibre
· Talller demostració Experxats de 

l’Estany
A les 8 del vespre (a la Bilbioteca)
· a Porqueres, llibres, roses, vins i 

poemes
 Amb el poeta i escriptor Roger Vilà 

Padró i Josep Pintó de Vins Vidart
 Preu: 5 euros

Inscripcions: biblioteca@porqueres.cat
Places limitades



Vine a gaudir de la nova piscina 
a l’aire lliure de Porqueres

DIVERSIÓ ASSEGURADA

10  ESPORTS

La RUN 4 CÀNCER supera 
totes les expectatives amb 
380 participants
La 3a edició de la marxa Run4Càncer, organitzada 
paral·lelament a vuit municipis gironins per la Lliga 
Catalana d’Ajuda al malalt del Càncer, va superar, en 
general, totes les expectatives de participació i també al 
municipi de Porqueres, que va comptar amb 380 corredors 
i caminadors.

La sortida dels dos recorreguts, prevista a les 10 del matí, 
va haver d’ajornar-se uns minuts a causa del gran nombre 
de gent que va inscriure’s el mateix dia, un total de 230.
La marxa va aplegar a corredors i caminadors de tots els 
nivells, tot i que no tenia caràcter competitiu. L’activitat va 
comptar amb el suport de l’Ajuntament de Porqueres i del 
Club Atletisme Porqueres.

120 nens i nenes participen en la 
doble jornada d’esport escolar 
celebrada a la Zona Esportiva 
La doble jornada d’esport escolar celebrada el 12 de febrer a Miànigues 
va aplegar a 120 nenes i nenes, que van disputar les proves finals dels 
circuits comarcals de BTT i Cros, tot i la inestabilitat meteorològica.

La jornada va començar amb la tercera i última prova del circuit 
comarcal de BTT, que abans havia passat per Serinyà i Palol. A 
Porqueres es van repartir els premis dels campions comarcals i va 
destacar el títol en la categoria benjamí d’Oriol Reina de l’Entorn.
Seguidament es va celebrar la prova final de cros per a totes les 
categories escolars, amb victòries en el circuit comarcal de Jan Bosch 
(CNB) en categoria aleví masculí i Dan Luque (CAP) en benjamí 
masculí. També van pujar al podi Martí Campmol (CNB) com a segon 
classificat aleví masculí i Maria Tejeró (CAP) tercera de la categoria 
benjamí femení. Damià Fort (l’Entorn) i Enric Campmol (CNB) van 
ser segon i tercer respectivament entre els prebenjamins masculins.
La jornada va ser organitzada pel Consell Esportiu del Pla de l’Estany, 
amb el suport de l’Ajuntament de Porqueres i el Club Atletisme 
Porqueres.

Infantil (de 4 a 12 anys)
Juvenil (de 13 a 21 anys)
Adult (a partir de 21 anys)
Jubilat (a partir de 65 anys)

5,00 €
6,00 €
8,00 €
5,00 €

Entrades / Dia

Del 24 de juny al 10 de setembre
Horari: de dilluns a diumenge d’11:00h a 20:00 h

Juvenil (de 13 a 21 anys)
Adult (de 22 a 64 anys)
Jubilats (a partir de 65 anys)
Familiar (parella + fills de 4 a 12 anys)
Familiar monoparental (titular + fills de 4 a 12 anys)
Suplement per cada fill de 13 a 21 anys
Cost targeta abonat

30,00 €
40,00 €
25,00 €

60,00 €
20,00 €
 

Abonament per temporada

100,00 €

 3,00 €

DE PORQUERES

la piscina

sinscripcio
ns

abonament

AJUNTAMENT
DE PORQUERES www.piscinaporqueres.cat  

Per més informació truca
al 972 57 01 02 - Ajuntament de Porqueres

EMPADRONATS A PORQUERES:
Inscripcions on-line: del 10 de maig al 26 de maig
Inscripcions a l’Ajuntament: del 23 al 26 de maig

NO EMPADRONATS A PORQUERES: del 29 al 31 de maig
Inscripcions on-line i Ajuntament (segons disponibilitat d’abonaments) 

En cas de tenir qualsevol incidència o 
dificultat per fer la inscripció on-line, us 

podeu adreçar, a partir del dia 10 de maig, 
a les dependències municipals següents:

Pavelló municipal d’esports:
de dilluns a divendres de 16.30h-23h

Centre Cívic:
de dilluns a divendres de 17h-21h

Biblioteca:
de dilluns a divendres de 17h -20h
Ajuntament de Porqueres:
de dilluns a divendres de 8h-15h

Vine a gaudir de la nova piscina 



12  FESTES

Porqueres, de Carnestoltes
Porqueres va viure, a mitjans de febrer, una festa de Carnestoltes molt divertida i animada. Enguany, es 
va tornar a celebrar la rua pels carrers impulsada per l’Ajuntament, les AMIPA’s i el Consell de Ciutadans.

El recorregut va sortir del pavelló i va acabar a la plaça Major, amb un vermut per a tots els assistents.

Participa en la Festa Major!
La Festa Major de Porqueres ens espera els dies 19, 20, 21 i 22 de Maig
Exposició de flors, teatre, sardanes, cercavila, concerts, ... i molt més!! Tota la programació la 
rebreu ben aviat.

I si teniu ganes de participar o fer propostes, envieu un correu a 
participaciociutadana@porqueres.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 


