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Un any per a l’esperança

Ens trobem a l’inici del 2018 i sempre que
acabem un període o en comencem un de
nou, ens serveix com a excusa per a fer
balanç i plantejar-nos nous reptes.
L’Ajuntament
de
Porqueres,
amb
l’aprovació dels pressupostos, seria el
màxim exemple d’aquest procés. Més
endavant, en aquest mateix BIM, trobareu
informació de totes les actuacions que
durem a terme el 2018, però n’hi ha unes
quantes que m’agradaria destacar.
En l’àmbit del municipi hem plantejat
un repte molt important: la recollida de
residus porta a porta. Haureu vist que
les campanyes mediambientals, tant de
la Generalitat com de l’Estat, cada vegada
són més contundents. Realment, els
residus són un problema de país i hem de
mirar d’aportar cadascú el nostre granet de
sorra.
Pel que fa a infraestructures, aquest any
aconseguirem l’ampliació del vial del carrer
Isaac Albéniz. Després d’anys de tenir-ho al
cap, finalment, des de l’Ajuntament, hem
aconseguit, a través del projecte de les vies
verdes, entrar aquest vial tan necessari per
al municipi. D’aquesta manera podrem
vertebrar tota la trama urbana: Mata, les
Pedreres i Miànigues no només estaran

connectades amb aquest nou vial sinó
que, a més, hi haurà aquesta “columna
vertebral” que ens permetrà desplaçar-nos
en bicicleta amb seguretat, i arribar fins a
Girona!
I fent repàs del 2017, cal dir que ha estat
l’any de la piscina. Feia molts anys que
treballàvem per a què aquest equipament
pogués ser una realitat.
En l’àmbit de país, aquest ha estat sense
cap mena de dubte, l’any del referèndum.
A Porqueres, com a tot Catalunya, ho vam
viure amb gran intensitat i una gran part
dels veïns van assistir a la votació i van
ajudar a fer-la possible. Seria llarg explicar
què ha passat des del referèndum fins avui
però ara ens trobem amb la necessitat de
fer un nou govern a la Generalitat, o no. En
aquest moment, sembla que judicialment
pugui passar qualsevol cosa; encara tenim
presos per defensar unes idees.
No tenir govern o tenir un govern bloquejat
també afecta l’Ajuntament. Projectes com
l’ampliació del Centre de Serveis depenen
en més o menys mesura de la Generalitat,
ja que volíem aconseguir una part del
finançament a través dels seus ajuts. Ja
ho teníem encarrilat però falta l’últim vist
i plau.

En qualsevol cas, hem de continuar
treballant des de tots els àmbits per seguir
endavant. La gestió municipal cada vegada
es complica més però, com veieu, també hi
ha bones notícies i projectes que estaven
aturats els hem pogut desencallar. Ara
toca, doncs, continuar treballant perquè
el nostre funcionament com a municipi
no quedi encallat i això sí que ho farem
entre tots. Aquest any, més que mai,
necessitarem la col·laboració de tots per
tirar endavant els diferents projectes.
Perquè, al final, si una cosa segura tenim és
a nosaltres mateixos.
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El porta a porta
arriba a Porqueres
A partir del mes de febrer ja es posarà en marxa
La recollida selectiva de residus porta a
porta arriba al Pla de l’Estany i el ciutadà
és una part molt activa del procés. La
Generalitat impulsa aquest tipus de
recollida i en molts municipis catalans ja
està donant bons resultats. A Porqueres
s’implantarà a partir del mes de febrer.
El sistema porta a porta (PaP) consisteix
a deixar els residus, prèviament separats,
davant de la porta de casa, en uns dies
i hores determinats per a cada fracció
(rebuig, orgànica, envasos i paper i
cartó). Cada cubell inclou un xip amb les
dades de l’habitatge; per tant, llençar les
escombraries deixa de ser un acte anònim.
Els municipis on s’ha implantat el PaP
reciclen molt més (entre el 60 i el 85%),
que els que fan servir el mètode tradicional
dels contenidors al carrer (un 40%). A
Catalunya, des de l’any 2000 s’ha anat
implantant progressivament el sistema de
recollida de residus PaP i ja són més de
140 els municipis que l’utilitzen.

Qui més recicla, menys paga
El sistema PaP permet l’aplicació de taxes
més justes. Ara tant paga l’habitatge
que recicla com el que no, i té la mateixa
taxa un habitatge on hi viuen 5 persones
o un on hi viu una sola. Amb el Pap es
disposarà de dades que permetran en un

futur pagar en funció de què es generi o
de quan s’utilitzi el servei.

El futur del reciclatge
A partir de 2020 no podrà entrar res als
abocadors sense que abans hagi passat
per una planta de triatge o s’hagi fet
una selecció en origen, com és el cas
del PaP. La llei que s’aplica des del 2013
penalitza les tones de residus que entren
als abocadors per ser enterrades (cànon).
Aquest cànon ha passat de ser d’uns 13
euros/tona a 48 euros/tona que es preveu
per al 2020. Això fa que el tractament de
residus s’incrementi considerablement,
ja que aquesta fracció representa en
l’actualitat al Pla de l’Estany un 63%. En
el PaP el rebuig passarà a ser del 10-20%.
El futur dels residus implica la implantació
del sistema PaP sobretot en municipis
de menys de 5.000 habitants amb una
edificació majoritàriament horitzontal o
en sectors amb cases.

El problema dels impropis
Els impropis són aquells residus que estan
en un contenidor que no és el seu. Aquestes
errades penalitzen l’Ajuntament i fa que el
servei s’encareixi. Al Pla de l’Estany, els
impropis dels envasos és superior al 30%
i els de l’orgànica és del 10%. En canvi, en
municipis amb PaP, el nombre d’impropis
baixa considerablement.

Ampliació de la
minideixalleria
La minideixalleria municipal va entrar en
funcionament l’any 2008, amb l’objectiu
de recollir petites quantitats de residus
recuperables i de residus especials, fet
que ha permès l’augment del reciclatge
en el nostre municipi. A principis d’any
començaran les obres de millora per tal
d’augmentar el servei. Tenint en compte
el canvi en la recollida de residus i els resultats de l’enquesta, s’ampliarà l’horari
de la deixalleria (de dilluns a divendres
de 15 a 19 h, i dissabtes de 9 a 15 h) i
s’acceptaran més residus especials com
ara oli mineral, fitosanitaris, insecticides
d’origen domèstic, medicaments i cosmètics, productes de neteja. També disposarà d’una àrea completa de recollida
de residus: paper-cartó, envasos, vidre,
matèria orgànica i rebuig.
També hi haurà el contenidor de residus
verd per a les restes vegetals i la poda
així com un servei de consergeria el qual
us podrà informar d’on podeu dipositar
els residus. Mentre durin les obres, el
servei quedarà interromput. Els treballs
de millora han estat subvencionats per
l’Agència de Residus de Catalunya.
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Què en pensa el ciutadà?
Durant la campanya d’informació del PaP,
l’Ajuntament va repartir enquestes amb
unes preguntes per tal de saber l’opinió
dels ciutadans a l’hora d’aplicar aquest
nou sistema, ja que encara hi havia alguns
aspectes a decidir. Així, de l’enquesta
es desprèn que un 24,1% prefereix el
contenidor per a envasos de 30 litres,
mentre que el 75,9% prefereix de 40 litres,
és a dir, més grans.
L’enquesta també reflecteix els dubtes
que pot generar tenir un contenidor gran
(120 litres) a casa per a paper i envasos, i
treure’l només el dia que toca. La majoria,
un 51% no hi estaria d’acord, però la resta,
un 49%, sí que li agrada la mesura, tot i
que d’aquests, la meitat consideren que

caldria que hi hagués un estalvi en la taxa.
Segons els resultats d’aquest qüestionari,
la majoria de ciutadans prefereix
que l’Ajuntament els doni les bosses
compostables de fracció orgànica (un
72%) i que es deixin els contenidors de
vidre al carrer (71%).

Durant la campanya
informativa del porta a porta,
l’Ajuntament ha realitzat una
enquesta entre els ciutadans
per saber el seu parer

Pel que fa als horaris de la minideixalleria,
la majoria de vilatans (40%) creuen que
és millor un horari de tardes de dilluns
a divendres i un dissabte al matí; el 38%
creu millor que els horaris siguin alternats
matins i tardes, afegint el diumenge, i
només un 21% considera que l’horari ha
de ser al matí.

Les escoles de Porqueres recullen prop
d’una tona d’envasos en una setmana
Es van recollir tots aquells residus que
abocaríem al contenidor groc i es van pesar
per tal de saber-ne la quantitat i poder-los
valorar per tal que l’Ajuntament abonés
el preu real de mercat, concretament 0,35
cèntims per kg d’envasos recollits.
En el marc de la campanya informativa del
nou sistema de recollida de residus “porta
a porta” que s’implementarà el febrer
del 2018 a la nostra població, es va voler
donar a conèixer un dels seus avantatges
i la importància del reciclatge, a través de
la recollida d’envasos a les escoles durant
la setmana del 27 de novembre a l’1 de
desembre.

Amb la massiva participació de pares i
mares, alumnes, familiars i veïns es van
recollir un total de 896,57 kg d’envasos,
tenint en compte els 731,93 kg recollits a
l’escola l’Entorn i els 164,64 kg a l’escola
el Frigolet. Aquesta és una dada molt
sorprenent, ja que en tot el municipi
es recullen setmanalment dues tones
d’envasos.

L’Ajuntament va entregar un xec a les
escoles de 310 euros, quantitat que li
és abonada en el servei de recollida de
residus a l’Ajuntament en concepte de
retorn per part d’Ecoembes pels residus
reciclats. Les escoles utilitzaran aquests
diners per pagar una part del viatge
de final de curs dels alumnes de 6è de
primària i per a material escolar.
Després de l’èxit en la participació i la
implicació per part de tothom, es planteja
repetir aquesta iniciativa més enllà de
la campanya d’implantació del “porta a
porta”. La idea seria poder-la dur a terme
cada any.
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L’Ajuntament de Porqueres aprova el
pressupost per a l’any 2018 per un import
de 4.356.000 euros
La inversió prevista serà d’uns 600.000 euros
L’Ajuntament de Porqueres va aprovar, el
22 de novembre, en sessió extraordinària,
el pressupost per a l’any 2018 per un
import de 4.356.000 €, dels quals
618.808,35 € aniran destinats a inversions.
Les inversions més importants que es
duran a terme l’any 2018 són: la connexió
de la zona de la carretera de Corts amb la
zona de la plaça Major a través del carrer
Isaac Albéniz (133.341,54 €); l’ampliació
del Centre de Serveis, amb més zones
comunes i lavabos per poder obtenir
més places (122.615,98 €); inversions
en l’enllumenat públic (63.000 €); re
asfaltatge i arranjament de vies públiques,
actuant a la trama urbana i rústica (110.000
€) i l’ampliació de la mini deixalleria, per
adequar-la a la nova implantació del servei
de recollida d’escombraries amb el model
porta a porta (31.250 €).

De la resta del pressupost aprovat, cal
remarcar:
- Manteniment de la inversió en places i
jardins: 10.000 €
- Campanya d’adequació de voreres al
municipi: 6.000 €
- Noves àrees d’aportació de residus
per als disseminats 20.000 €
- L’augment d’aportació al Consorci
de l’Estany, per tal de millorar en
el manteniment de la zona natural:
10.000 €
- Nova senyalització dels pobles de
Porqueres: 3.000 €
- Adequació dels vestidors del pavelló:
27.000 €
- Ampliació zona d’ombra de la piscina:
12.500 €
- La consolidació del servei de
dinamització de l’espai Jove: 17.000 €

LES INVERSIONS A PORQUERES

En relació amb el pressupost d’enguany,
es continua donant un fort suport a
les entitats del municipi i tanmateix
es reflecteix un compromís amb
l’organització d’activitats culturals, com
la proposta de Rere el Teló, el projecte
socioeducatiu La Pedrera, el Club de
Lectura, la Festa Major, la Fira d’Hivern,
els esports al carrer, entre d’altres...

Connexió de la carretera de Corts amb la plaça Major

€
133.341 €

Noves àrees d’aportació de residus pels disseminats

Ampliació del Centre de Serveis de la Gent Gran

122.615 €

Aportació al consorci de l’Estany, per millorar la zona natural 10.000 €

Millores en l’enllumenat públic

63.000 €

Nova senyalització dels pobles

Millora de vies publiques (asfaltatge)

110.000 €

Adequació dels vestidors del pavelló

27.000 €

Ampliació zona de la mini deixalleria

31.250 €

Ampliació zona ombreig piscina

12.500 €

Manteniment de la inversió en places i jardins
Campanya de adequació voreres al municipi

10.000 €
6.000 €

€
20.000 €
3.000 €

Consolidació del servei de dinamització de l’espai Jove 17.000 €
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Rere el teló arriba a la tercera edició
La proposta s’ha convertit en un espai privilegiat per viure la cultura
Rere el teló és la programació d’arts
escèniques i música del Centre Cívic de
Porqueres per als mesos de gener a maig
del 2018. Una proposta cultural amb
produccions de petit format, escollides
amb cura perquè siguin representades
en un espai singular, rere el teló de
l’escenari del Cívic, on els artistes i el
públic comparteixen el mateix espai
escènic, sense distàncies, de tu a tu.
Enguany, arribem a la tercera edició
d’una proposa cultural que busca crear
un espai d’exhibició des de la proximitat,
en què els artistes se sentin a gust i
el públic se senti especial pel fet de
viure una experiència única i personal.
Un espai escènic que, per la seva
singularitat, es diferencia de l’oferta
cultural de la comarca i la complementa,
tot proporcionant nous espais d’accés a
la cultura per a la ciutadania.

Què trobareu Rere el teló ?

Doncs descobrireu un espai escènic amb
caràcter propi, una programació cultural
poc convencional i, sobretot, un lloc
privilegiat per viure la cultura de prop.

Benvinguts i benvingudes
a una nova temporada.
Tanquem el teló!
Que comenci l’espectacle!

8 ESPORTS

La XVII Marxa amb
BTT frega els 150
participants

115 caminadors
participen en la
4a Marxa Popular

La 17a edició de la Marxa Popular
amb BTT de Porqueres es va celebrar
l’1 de novembre amb un total de 146
participants, després que s’ajornés el 12
d’octubre. La prova va oferir 2 recorreguts:
un de 35 km, que va encapçalar el
corredor del CC Pla de l’Estany Sergi Oller
(1h49’ 21) i un altre de menys exigent de
25 km, amb Santi Sánchez (Artsports) al
capdavant (1h24’ 36).

Les pluges dels dies abans al 5
de novembre no eren un bon
presagi per a la celebració de la
4a Marxa Popular de Porqueres,
que l’any 2016 ja s’havia suspès
per
l’adversa
meteorologia.
Finalment, es va disputar amb
115 caminadors i corredors
preparats per afrontar els 16 km
de recorregut.

230 esportistes
prenen part en el
Duatló de Porqueres

Porqueres tanca el
campionat provincial de
curses americanes de
motocròs
La Zona Esportiva de Miànigues va acollir, el
18 de desembre passat, la novena edició de la
Cursa Americana de Porqueres, amb uns 80
participants.
Entre els pilots locals cal destacar la tercera
posició d’Oriol Alcalà en la categoria de 50 cc i
el títol provincial en la categoria M29 d’Esteve
Serarols, que es va proclamar campió 2017 de
l’especialitat.

L’especialista en BTT Francesc Freixer i la triatleta d’Alacant Laura Gómez van
guanyar amb solvència el VI Duatló de Muntanya de Porqueres. La prova, que
per primera vegada s’integrava a la copa catalana i a la lliga de clubs de la FCTRI,
va aplegar un total de 230 duatletes a Miànigues el 26 de novembre passat.
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Les persones de
més de 65 anys
tindran el bus
interurbà gratis
Èxit de participació al Patinadal
El pavelló de Porqueres va acollir diumenge 17 de desembre la 9a edició del Patinadal, el
festival de patinatge artístic organitzat pel CPA Porqueres amb el suport de l’Ajuntament
i la Diputació.
Aquest any, el tema era “Alícia al país de les meravelles”, i els decorats, les presentacions,
els vestuaris i la música, transportaven els espectadors a un món màgic. Hi van
participar un total de 120 patinadors i patinadores, en diferents disciplines; Xou, Solo
Dance, individual i grups.

Els ciutadans de Porqueres
majors de 65 anys empadronats
al municipi, poden viatjar en
l’autobús urbà gratuïtament
a partir de l’1 de gener.
L’Ajuntament ha comprat
a l’ATM 100 targetes T-10
carregades amb 10 viatges,
i les persones majors de 65
anys que ho sol·licitin podran
beneficiar-se d’aquest servei
gratuït. Només caldrà que
paguin el cost de la targeta: 2,5
euros.

3.500 euros
per a la Marató
de TV3

Jordi Rabionet i Marina Guerrero
guanyen la Cursa Popular
Jordi Rabionet (PR Bones Estones) i Marina Guerrero (CA Manresa) es van imposar
per segon any consecutiu a la cursa popular de Porqueres que el dia 8 de desembre va
celebrar la 22a edició i en la qual hi van participar 213 corredors.
En categoria masculina, el gironí va guanyar i va marcar un temps de 24’35”. Pel que fa
a les corredores femenines, Marina Guerrero es va imposar amb 27’39”, i va rebaixar en
1’10” el temps del 2016.

Porqueres va participar en
la recollida de fons per la
Marató de TV3, dedicada a
les malalties infeccioses i
va recollir uns 3.000 euros
entre les diferents activitats
programades: la pedalada,
Caminem per la Marató,
Crosfit, Porqueres canta per
la Marató, la quina de l’Amipa
l’Entorn, el dinar del Casal de
la Gent Gran i al playback.
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La biblioteca rep més de
26.000 visites de gener
a novembre de 2017
El Bosc de Can
Ginebreda tanca el
2017 amb un balanç
molt positiu
Ha rebut un total de 5.500 visitants
L’any 2017 ha deixat molt bon regust al bosc de Can
Ginebreda. Ha estat un any intens, amb molt treball
i bons resultats. Per primera vegada s’ha arribar a la
xifra de 5.500 visitants anuals. És una fita més que
lloable perquè situa el bosc en una posició molt bona
respecte a altres museus o llocs d’interès. Aquesta
xifra, que segur que no pararà de créixer, és fruit d’un
treball de promoció, però sobretot del boca-orella,
perquè als visitants el bosc no els deixa indiferent.
Aquest any s’han creat dos espais nous per a posarhi noves peces i s’han arranjat camins per fer més
còmoda la visita. Entre altres, les noves escultures
que s’han incorporat són: Nínxol d’amants,
Cristiandad, Llosa de l’assemblea amb un joc de
cadires artístiques, Calavera en contraposto i Gran
penis(eros i tànatos). I s’han començat l’Arc de la
República i l’Òpera de Sydney
Durant aquest anys, diferents mitjans catalans i
espanyols —i fins i tot una televisió finlandesa—
s’han fet ressò de les activitats del bosc.

Ara que s’ha acabat l’any és el
moment de fer balanç. I el de la
biblioteca és molt positiu. De
gener novembre de 2017 ha rebut
un total de 26.622 visitants.
El nombre de consultes als
ordinadors ha estat de 3.118
connexions a internet gratuïtes, i
uns 2.144 usuaris s’han connectat
a l’espai wi-fi de la Biblioteca.
El volum de préstecs relatius al
període gener-novembre ha estat
de 17.144 documents que es
reparteixen de la manera següent:
Llibres: 11.994 / Revistes: 1.201 /
Sonors: 501 / Audiovisuals: 3.397
/ Altres: 51

Es necessiten
voluntaris
per al projecte
LECXIT
LECXIT és un projecte per millorar
la comprensió lectora dels infants
i necessitem voluntaris per tirarlo endavant. Participeu en les
sessions de lectura amb un nen
o una nen, motiveu-lo i feu que
cregui en les seves capacitats.

Finalment, cal destacar els 1.986
assistents a les diferents activitats
programades, des de les activitats
periòdiques com L’Hora dels
més petits (per a famílies amb
mainada fins als 3 anys), L’Hora
del conte (per a nens i nenes
a partir de 4 anys), el Club de
Lectura Endrapallibres (per a nens
i nenes a partir de 9 anys), el Club
de Lectura d’Adults i el Club de
Cinema, fins a altres activitats
com ara tallers, xerrades, visites
d’autors, exposicions, etc.
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Reasfaltatge de dos
carrers i millores d’un
camí rural

Nova il·luminació
de Nadal

Enguany, l’Ajuntament de Porqueres
ha instal·lat nova il·luminació de Nadal
consistent en la decoració de tres
places: la plaça 11 de setembre, la
plaça Catalunya i la zona verda del
Prat Dallas. El consistori ha optat per
deixar de posar els antics llums dels
fanals i instal·lar una nova il·luminació
a altres places que fins ara no en tenien.
S’intentarà cada any posar enllumenat
de Nadal nou en una plaça o zona.
També s’ha aprofitat per substituir les
bombetes del lledoner de l’Ajuntament
d’incandescència per led.

Reducció del consum elèctric
de l’enllumenat

L’Àrea de Serveis de de l’Ajuntament de Porqueres ha
reasfaltat el carrer del Pla de l’Estany, Roses i Pirineus. Durant
aquest 2018, es preveu continuar les tasques de reasfaltatge
de més carrers així com arranjar camins públics existents en
el nostre municipi.
L’any passat es van arranjar i millorar els trams següents: de
Can Ginestar a Can Soler de Merlant; de Can Gelada a Viert;
el camí de Vilauba, el camí de Can Guardabosch, el camí de
Can Sopa, el camí de Can Camós a Pujarnol, el camí de les
Estunes a la Canova i la carretera d’Usall i del Frigolet. D’altra
banda, l’ADF comarcal van millorar els camins públics per tal
de prevenir incendis.
Així doncs va arranjar el de Puig Clarà, el de Salt del Matxo i
el de Can Gelada a Mas Ventós.

Aquest principi d’any se substituiran 28 lluminàries existents
de 70w per unes de tecnologia led de 32w en els carrers de
Josep Ma Sert, Catalunya i Joventut. D’aquesta manera es
canvien lluminàries antigues per unes de més eficients i de
menys potència, fet que ens permetrà reduir la despesa
energètica del municipi. Aquesta actuació s’ha realitzat amb el
suport econòmic de la Diputació de Girona.

Reforma de l’enllumenat
de Caselles d’Avall
Ja s’han iniciat els últims treballs de reforma de l’enllumenat
públic de Caselles d’Avall, que corresponen a la quarta i
darrera fase. Amb l’execució d’aquesta darrera fase s’haurà
substituït tot l’enllumenat de la urbanització, ja que s’estava
quedant obsolet i, part d’aquest, no funcionava correctament.
Les lluminàries instal·lades són de tecnologia led, per
proporcionar suficient il·luminació amb la mínima potència
possible i el màxim estalvi.

12 Referèndum/ Fira d’Hivern

Un dia per no oblidar mai
El referèndum de l’1 d’octubre quedarà en la memòria
de la majoria de catalans.

Gran èxit de la Fira d’Hivern
La fira d’Hivern de principis de desembre, un
any més, ha estat tot un èxit. Bona mostra
d’això és que el primer dia, el 6 de desembre,
més de 23 entitats van participar en la mostra
d’entitats i comerços. Durant els tres dies que
va durar la Fira hi va haver de tot: espectacles,

un concurs de dibuix sobre asfalt, informació
sobre el servei de recollida d’escombraries,
concurs d’allioli, concerts, visita al Bosc de Can
Ginebreda, la Cursa Popular i la fira del petit
mercader, entre altres propostes.

Telèfons
d’interès
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

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

