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Hola a tothom,

Ens trobem a l’arribada de la primavera i 
amb ella es comencen a allargar els dies 
i s’incrementa l’activitat del dia a dia. 
Comencem a anar més als parcs, estem 
més estona fora de casa i amb això també 
fem més vida de poble, que és molt 
important. Com haureu pogut comprovar, 
hem fet actuacions a diferents places per 
tal de millorar-les. L’objectiu no és altre 
que les famílies estiguin el màxim de bé 
a les places. D’altra banda la desaparició 
dels contenidors a les places també ens ha 
ajudat al fet que siguin més acollidores.

Ja fa més de 2 mesos que estem fent el 
porta a porta i podem dir ben orgullosos 
que som el municipi de la comarca que 
més reciclem. Hem passat del 35% de 
reciclatge al 85%!! I això ho hem fet entre 
tots. Cert és que ens hem trobat alguna 
dificultat pel camí. En un canvi tan gran 
com aquest són moltes les coses a tenir 
en compte i moltes les coses que poden 
succeir. Un dels “problemes” que hem 
hagut d’afrontar és que en tenir el mes de 
març més ventós del segle XXI, els cubells 
varen “volar” literalment d’un lloc a l’altre. 
Som molts els que vam marcar més bé els 
cubells per després trobar-los o vam anar a 

casa del veí a preguntar si tenia el nostre, 
i resulta que sí, que en tenia un però 
encara era d’un altre veí. Ens consta que 
alguns veïns han fet grups de whatsapp 
per tal de comunicar-se entre ells possibles 
incidències i això és molt positiu perquè 
també enfortim els llaços entre nosaltres. 
També hem hagut d’afrontar la visibilitat 
dels cubells d’orgànica i del rebuig i per això 
us vam passar aquelles tires reflectants 
perquè es veiessin més bé. A poc a poc 
anem millorant el sistema i no tenim cap 
dubte que amb poc temps serà un sistema 
completament rodat i que funcionarà a la 
perfecció. També us volem dir que hem 
polvoritzat totes les expectatives pel que 
fa a la implantació. Durant la setmana de 
lliurament de cubells al centre cívic vam 
arribar al 95% d’entregues quan altres 
municipis que han implantat el porta a 
porta arribaven entre el 60 i el 70%. I 
també des del primer dia de recollida vam 
recollir 1.000 cubells. Recordem que som 
1.600 habitatges, i per tant, podem parlar 
d’un altre èxit. Per tot això, moltes gràcies 
per fer-ho possible.

Tot i això, l’Ajuntament no és només porta 
a porta, encara que sigui l’actuació d’aquest 
mandat que afecti el 100% de la població, 
i els projectes a tirar endavant són molts. 

EDITORIAL 3

L’èxit del porta a porta a Porqueres

Aquest any serà una realitat la prolongació 
del carrer Isaac Albéniz i es crearà així 
una connexió entre Mata, Les Pedreres, 
Miànigues i els Prats de Dallas i Roig. 
També volem tirar endavant l’ampliació 
del centre de serveis i la pista coberta de 
l’escola l’Entorn. Tot això preveiem poder-
ho dotar econòmicament aquest 2018 però 
no oblidem que el més important no és el 
“totxo” sinó que ens serveixi per després 
donar vida al municipi per tal de continuar 
essent un municipi actiu i dinàmic amb la 
implicació de tots. 



4 SERVEIS SOCIALS

Les relacions intergeneracionals 
a Porqueres, tot un èxit!
La gent gran del municipi de Porqueres re-
presenta una franja important de la pobla-
ció. Des de fa temps, es treballa en la pro-
moció de l’envelliment actiu i saludable. 

Una de les estratègies per aconseguir 
aquesta millora és sensibilitzar sobre la 
importància i beneficis de les relacions 
intergeneracionals. Els projectes interge-
neracionals són formes de creació d’es-
pais de trobada encaminats a produir, 
entre les diferents generacions, llaços 
afectius, canvis i beneficis individuals, fa-
miliars i comunitaris, entre d’altres. 

Cada cop són més els projectes interge-
neracionals que s’estan duent a terme al 
municipi. Enguany, les dones del projecte 
“Grans a l’escola” són un clar exemple 
de tot el potencial que tenen les relacions 
entre generacions. Moltes persones grans 
no van tenir l’oportunitat d’anar a l’escola 
de petits. Un desig que ara, després de 
molts anys, poden fer realitat gràcies als 
nous projectes que duem a terme amb les 

escoles del municipi. Potser heu sentit a 
parlar d’altres projectes que ja porten més 
temps com ara “A Porqueres, Grans Pro-
tagonistes”. Aquesta és una iniciativa de 
caràcter sociocultural i intergeneracional 
que dóna més protagonisme i reconeixe-
ment a les persones grans, especialment 
les que fan 80 anys. Amb l’objectiu de 
compartir i gaudir de la transmissió de 
coneixements i experiències viscudes va-
lorant la saviesa de les persones grans 
del municipi, “Hort a l’escola l’Entorn” 
un espai d’aprenentatge i contacte amb 
la terra on creix la il·lusió i el treball coo-
peratiu, “Trobades intergeneracionals al 
Centre de serveis”, “Xocolatades i casta-
nyades del casal de la Gent Gran“. Altres 
projectes relacionats amb la cultura com 
el “Punt LECXIT” i el nou sofà de lectura. 

Aquests projectes compten amb la im-
plicació del servei Fem Companyia de 
Benestar Social, el Centre de serveis, la 
Biblioteca, el casal de la Gent Gran i les 
escoles. 

Beneficis per a les 
persones grans:
 • Augmenten la vitalitat. 
• Milloren les condicions individuals. 
• Enforteixen l’autoestima. 
• Generen oportunitats per aprendre. 
• Ofereixen una sortida de 

l’aïllament. 
• Renoven la valoració de les 

experiències pròpies de la vida 
passada. 

• Promouen el reintegrament en la 
família i en la vida comunitària. 

• Transmeten tradicions, cultura i 
llenguatge. 

• Fomenten el respecte. 

Benefici per als 
infants, joves i adults: 
• Enforteixen el sentiment de 

responsabilitat i compromís social. 
• Ajuden a aprendre sobre els 

orígens. 
• Fan aportació a la construcció de la 

pròpia història de vida. 
• Augmenten el sentit de pertinença 

i reforcen les arrels als territoris.
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EL MÓN DE LES 
CIGONYES – NOVA 
ACTIVITAT!
Diumenge 27 de maig. 11 h
Punt de trobada: camp de futbol nou
del Banyoles
Preu: gratuït
Durada: 2 hores
Màxim 25 persones
Edat: a partir de 4 anys
Més informació: Oficina de Turisme de 
l’Estany – Telèfon 972 58 34 70 
Realitza l’activitat: Escola de Natura

L’ENIGMA DEL BOSC
DE LES GOGES
Diumenge 3 de juny. 11 h 
Punt de trobada: aparcament de Les 
Estunes
Les goges us proposen un joc de pistes 
per descobrir en família Les Estunes d’una 
manera molt divertida. Per grups haureu 
de solucionar proves, fer recerques pel 
bosc, contestar preguntes i resoldre 
enigmes. Us hi animeu? 
Preu: gratuït
Durada: 2 hores
Màxim: 25 persones
Edat: a partir de 4 anys
Més informació: Oficina de Turisme de 
l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 - turisme@
ajbanyoles.org
Realitza l’activitat: Escola de Natura

TAST DE VINS
I FORMATGES 
Dimecres  6 de juny. 19.30 h. 
Centre Cívic de Porqueres
Xerrada i introducció al tast de vins i 
formatges a càrrec de Ferran Vila.
Preu: 5 €/persona
Organitza: Grup gastronòmic del Pla de 
l’Estany

Activitats per conèixer el nostre entorn
CAIAC PER LES RIBES 
DE L’ESTANY DE 
PORQUERES
Diumenge 1 de juliol. 11 h
Itinerari guiat - Navegació en caiac per 
les ribes més salvatges de l’estany.
Punt de trobada: Club Natació Banyoles
Preu: 10 euros/persona (lloguer de caiac i 
ús de les instal·lacions del CNB)
Durada: 2 hores. Màxim 25 persones
Edat: A partir de 6 anys
Més informació: Oficina de Turisme de 
l’Estany – Telèfon 972 58 34 70 
Realitza l’activitat: Caiac i Natura

LA LLEGENDA 
DE LES GOGES
Diumenge 8 de juliol. 11 h
Aparcament de les Estunes
Descobrirem el bosc, explicarem la 
llegenda de les goges i farem un taller per 
confeccionar el nostre propi titella.
Preu: Gratuït
Durada: 2 hores. Màxim 25 persones
Edat: A partir de 4 anys
Més informació: Oficina de Turisme de 
l’Estany – Telèfon 972 58 34 70 
Realitza l’activitat: Escola de Natura
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Diada de Sant Jordi
a la plaça Major
Vine a celebrar la Diada de Sant Jordi a la Plaça Major. A més 
de les parades de roses i llibres  i dels joves i inflables, hi haurà 
activitats per a petits i grans a partir de dos quarts de cinc de 
la tarda: un berenar saludable, cantada de la coral Les Estunes, 
l’Hora del conte musical amb l’espectacle Guiriballa, lliurament 
de premis del III Concurs de Punts de Llibre, i lliurament de 
premis del I Concurs de literatura infantil i juvenil Contes 
esbojarrats. A partir de les vuit del vespre, hi haurà l’espectacle 
poètic Només som paraules, a càrrec de Cristina Cervià, 
acompanyada d’un tast de vins amb Josep Pintó de vins Vidart 
i xocolates Torras. El preu és de 5 euros i cal inscripció prèvia.  
Us hi esperem a tots!

La biblioteca és centre 
col·laborador de l’ACTIC

Els interessats poder fer la prova de nivell
Des de la biblioteca us volem informar que, a partir 
d’ara, som centre col·laborador de l’ACTIC, (Acreditació 
de competències en tecnologies de la informació i 
la comunicació). Aquest és un certificat, emès per la 
Generalitat de Catalunya, que dóna a conèixer a qualsevol 
empresa o administració quin nivell de capacitats teniu 
en l’ús de les TIC (tecnologies de la informació i la 
comunicació).

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència 
digital, entesa com la combinació de coneixements, 
habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies 
de la informació i la comunicació (TIC).  Permet a 
qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les 
seves competències en TIC mitjançant una prova per 
ordinador que s’avalua automàticament. Les persones 
que superen satisfactòriament la prova obtenen un 
certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, 
i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 
o 3, respectivament) de competències en TIC davant de 
qualsevol empresa o administració. Aquests certificats 
són, doncs, una eina que pot facilitar l’obtenció 
d’una feina, la promoció professional, l’accés a eines 
d’aprenentatge virtual o l’obtenció d’una certificació 
professional.

Així doncs la Biblioteca Carles Fontserè us ofereix dues 
franges horàries per fer la prova acreditativa, dilluns 
i/o dimecres de 16.30 hores a 18.30 h. També posem a 
l’abast dels usuaris els llibres formatius per preparar la 
prova de cada nivell. Si necessiteu més informació, us 
podeu adreçar a la biblioteca.
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Porqueres en dansa!
Aquesta disciplina és protagonista en la dinamització cultural del poble

El Centre Cívic de Porqueres ha engegat 
un nou projecte de dinamització cultural 
comunitària a través de la dansa amb 
el programa “Porqueres en dansa!” 
en el qual un grup d’una vintena de 
nenes i dones, sense cap experiència 
prèvia com a ballarines, realitzaran un 
espectacle de dansa contemporània amb 
l’acompanyament de dues ballarines 
professionals, la Clàudia Gómez i la Nina 
Piulats.

Amb aquest projecte volem generar 
un espai de complicitat en el qual 
les participants puguin compartir i 
expressar-se amb el moviment. A través 
de cinc sessions dissabtes a la tarda, 
les participants, sota la direcció de les 
ballarines, construiran un peça de dansa 
de creació col·lectiva que presentaran 
al públic el 22 d’abril, emmarcat en la 
programació del Dia Internacional de la 
Dansa.

Amb aquest projecte volem aportar una 
experiència cultural i comunitària a les 
participants i ajudar a difondre i ampliar 
l’exercici de la dansa a casa nostra!

Espectacle final 
Diumenge 22 d’abril
a les 12h.
Entrada lliure.
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El Cros de 
Porqueres frega els 
100 participants
Dissabte 20 de gener va tenir lloc 
a la zona esportiva de Miànigues 
la 5a prova del circuit comarcal de 
cros amb gairebé 100 participants, 
organitzada pel Consell Esportiu del 
Pla de l’Estany amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Porqueres i el Club 
Atletisme Porqueres.

El cros s’havia suspès el 14 de 
gener per les adverses condicions 
meteorològiques i també es va 
canviar d’ubicació, ja que inicialment 
s’havia previst fer-lo al bosc de Can 
Ginebreda. El fet d’organitzar-se un 
dissabte va fer baixar la participació, 
però no hi havia més dates adequades.

La Run4cancer 
compleix amb 213 
participants 
Tot i tenir una data complicada, 
la Run4Cancer va comptar amb 
una participació de 213 corredors i 
caminadors. El fet de coincidir amb 
carnestoltes al Pla de l’Estany i l’amenaça 
de pluja, no van ser un bon presagi per a 
una activitat solidària que busca recaptar 
fons per ajudar els malalts del càncer i 
les seves famílies. 

Tot i quedar lluny dels 380 participants 
del 2017, la Fundació Oncolliga Girona 
es mostrava satisfeta de la resposta de la 
gent de la comarca, en una activitat que un 
any més va comptar amb la col·laboració 
del Club Atletisme Porqueres i de 
l’Ajuntament de Porqueres.

El Club Tennis Porqueres 
dóna el tret de sortida a la 
segona pista de Miànigues
Divendres 9 de març es va inaugurar la segona 
pista de tennis de Miànigues promoguda pel 
Club Tennis Porqueres, amb la presència de 
l’alcalde de la població, Francesc Castañer, i el 
regidor d’esports, Narcís Vidal, el representant 
territorial de la Federació Catalana de Tennis, 
Joan Pruna i el president del Club Tennis 
Porqueres, Víctor Villasante.

La segona pista suposa un gran pas endavant 
per a l’entitat, ja que a partir d’ara podrà 
organitzar competicions federades, (la 
federació exigeix un mínim de dues pistes). Tot 
i que en un futur no es descarta la construcció 
de la tercera, la prioritat actual de l’entitat és 
disposar d’una pista de mini tenis, per agrupar 
tota l’activitat del club a Miànigues. 



ESPORTS / SERVEIS SOCIALS 9

Carreras i Aulines 
s’imposen a la VI 
Milla Urbana  

La sisena edició de la Milla 
Urbana de Porqueres va 
aplegar uns 50 corredors, 
amb victòries d’Eudald 
Carreras (TR-Esports Parra) 
i Carla Aulinas (CN Olot) en 
categoria absoluta. En total, 
es van celebrar 5 curses per 
categories: la primera amb 
prebenjamins i benjamins, la 
segona amb alevins, la tercera 
amb infantils i cadets, la quarta 
amb absoluts i la darrera amb 
veterans. La competició estava 
organitzada pel CA Porqueres 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

Èxit absolut a 
l’Esperxada (Gran 
Fons BTT)
Diumenge 18 de març es va celebrar la 6a 
edició de l’Esperxada (Gran Fons BTT) a la 
zona esportiva de Miànigues. Fidels al seu 
estil, el CC Sendicat del Pedal va preparar 
un circuit espectacular, dur i tècnic. Les 
novetats per al recorregut d’aquesta edició 
van ser molt ben acollides pels corredors 
que van gaudir d’un excel·lent dia de BTT. 
Per acompanyar l’esforç dels sendicalistes, 
el traçat estava en unes condicions 
immillorables.

L’organització de l’Esperxada està molt 
satisfeta de com es va desenvolupar la 
prova i la gran acollida que va tenir. Per 
això, ja està pensant noves opcions per 
presentar el 2019.

El Campionat de 
Gimnàstica omple
el pavelló
Més de 300 gimnastes de masculina i femenina 
van passar pel pavelló de Porqueres dissabte 17 
de març per participar en la segona fase de la lliga 
intercomarcal de gimnàstica artística, organitzada 
pel Consell Esportiu del Pla de l’Estany i el GAP.

El club amfitrió es va fer amb tres podis: a la 
primera sessió del matí l’Aina Tolsanas va guanyar 
diploma de quarta posició de la general en 
categoria Infantil B; en benjamí masculí l’Andriy 
Kontsevich va revalidar podi de la primera fase 
amb una medalla de bronze individual; a la tarda, 
l’equip de prebenjamí B format per Cora Muñoz, 
Elsa Simon, Judit Teixidó i Joana Saubí van pujar 
al tercer esglaó del podi. Durant la jornada també 
hi va haver temps per oferir una exhibició de baby 
gym i dels/les gimnastes de diversitat.
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Què està fent el nostre govern? Balanç de govern

En aquest darrer any, des de l’oposició, hem pogut veure i viure com funciona 
l’Ajuntament de Porqueres en l’àmbit polític.
Hem vist com des del govern, el Grup Municipal d’Independents, posava en 
marxa la piscina municipal, una piscina que ens ha costat molts diners al 
poble i que haurem de mantenir. Un projecte que es va basar en un estudi 
participatiu que no agafava una mostra representativa de la ciutadania i en un 
estudi econòmic que deixava molt a desitjar. Un projecte que es va intentar 
aprovar sense els informes tècnics que sempre han d’acompanyar l’aprovació 
de tot servei públic i l’establiment d’una nova taxa en un municipi. I tot i això es 
va aprovar. Hem demanat, en diverses ocasions, les dades econòmiques per 
veure la seva viabilitat, i mai ens han estat cedides. Aquestes actuacions, entre 
d’altres, són les que posen en dubte la transparència del govern municipal 
que tenim.
Hem vist, també, com s’engegava un servei de recollida de residus porta a 
porta, un projecte que no estava al programa electoral d’IdP, i que a molts 
dels seus votants ha sorprès. Estem d’acord en què hem de reciclar, però ho 
hem de fer tots i totes. Formem part d’una comarca petita, que té un abocador 
que caldrà mantenir 30 anys més, i que haurem de continuar pagant entre tots. 
La comarca està treballant en una planta de triatge conjuntament amb la Gar-
rotxa per arribar al reciclatge que ens marca l’agència catalana de residus l’any 
2021. És evident que la visió d’aquest servei ha de ser comarcal, i en cap cas, en 
aquest sentit hauríem d’anar per lliure. Hem posat sobre la taula tots aquests 
arguments per intentar frenar aquesta iniciativa i alhora hem treballat per anar 
tots a una amb la recollida de residus, però les nostres peticions no han estat 
en cap cas escoltades. Nosaltres sí que volem escoltar les vostres, i ho farem 
a través d’una enquesta que publicarem durant els pròxims dies a la pàgina 
del Facebook del grup municipal PdeCat Porqueres. Us animo a participar-hi!
Hem vist com es donen subvencions amb diners públics sense complir en 
cap cas, la llei general de subvencions, amb justificacions tècniques i econòmi-
ques, que es podrien impugnar, i fins i tot hem vist com s’aprovava un pressu-
post municipal que entrava en contradicció normativa amb les seves pròpies 
bases d’execució. 
Hem vist reglaments municipals no adaptats a les noves normatives, i en 
conseqüència hem vist decrets d’alcaldia que incompleixen lleis.
Hem vist com s’aprovava en un ple municipal fa pocs dies un pla de sane-
jament a 2 anys perquè el govern d’IdP ha gastat més del compte al 2017 i ha 
incomplert la regla de la despesa de la llei d’estabilitat pressupostària i esta-
bilitat financera i ara ha de donar comptes al Ministeri d’Hisenda. 
Hem demanat en tots els casos, que es rectifiqui, i que es facin les coses ben 
fetes, d’acord a les lleis. Però a Porqueres, en aquest sentit, queda molt camí 
per fer.
Des del nostre Grup municipal, us encoratgem a què conegueu aquest Ajunta-
ment, a què pregunteu, a què us informeu, i a què us adoneu de quina manera 
es fan les coses des del govern municipal que tenim.
Grup municipal PDECAT Porqueres 

Benvolguts veïns i veïnes,
des del grup municipal IdP voldríem agrair-vos la vostra implica-
ció des del primer dia amb el nou servei de recollida de residus 
(porta a porta). És un servei nou per a tots i encara hi ha detalls 
a solucionar però estem molt satisfets dels resultats i de la par-
ticipació de tots vosaltres.
Estem pràcticament a un any vista de les pròximes eleccions i el 
nostre grup ha dut a terme la majoria d’actuacions previstes en 
el programa electoral. Repassem les més importants.
En l’Àrea d’urbanisme i serveis, hem fet la connexió entre el 
carrer Sant Andreu i el Sant Pere de Roda. També hem arranjat 
camins rurals, hem reasfaltat alguns carrers i hem millorat di-
verses places.
En Ensenyament s’ha ampliat el pati de l’Escola l’Entorn i s’ha 
col·laborat en projectes com la setmana de recollida d’envasos.
En l’àmbit de Festes, la Festa Major implica moltes entitats du-
rant tots els diesi hem aconseguit que cada any comptem amb 
la col·laboració d’entitats vinculades al municipi, així la de molts 
particulars. També s’ha ampliat l’oferta de grups infantils el diu-
menge a la tarda.
En l’àrea de Serveis Socials i salut, s’ha creat un carnet per a les 
persones de més de 65 anys perquè puguin utilitzar el servei de 
bus interurbà gratuïtament.
Pel que fa a l’Àrea d’Esports, a principis del mandat vam reparar 
la coberta del pavelló municipal. També s’han construït dues pis-
tes de tenis (la segon l’hem inaugurat fa poc), s’han fet els nous 
vestidors i hem executat la piscina municipal.
Durant aquest any que ens queda encara tenim nous reptes per 
afrontar des de l’Ajuntament, com són executar el carrer Isaac 
Albéniz, la pista coberta al pati de l’escola l’Entorn, una cuina per 
fer tallers als locals parroquials, etc. Som conscients que tenim 
algunes mancances per solucionar, com l’enllumenat públic, 
l’estat d’alguns carrers, i és per això que seguim treballant per 
tenir més i millors serveis i continuar tenint una situació pressu-
postària estable, mentre no deixem de fer i mantenir la resta de 
d’actuacions i tràmits que requereix el dia a dia.

Grup municipal IdP



12 SERVEIS / ENSENYAMENT

Els més petits es disfressen d’Arc de Sant Martí
Després d’experimentar amb els elements 
típics de la festa de Carnestoltes (disfresses, 
maquillatge, descobrir la pròpia imatge i la 
dels altres...) per fi va arribar el dia. Aquest any 
els infants, les educadores,  pares i mares i 
familiars de Trapelles  ens vam disfressar d’Arc 
de Sant Martí. Tots junts vam fer una cercavila 
pels carrers propers a l’escola fins a arribar a la 
zona esportiva. Ens va acompanyar la Banda de 
Percussió de les Gàrgoles de Foc, que va omplir 
la festa i els carrers de música engrescadora, 
d’espectacle i diversió. Petits i grans vam 
gaudir de la festa amb il·lusió!!!

Nou mobiliari urbà infantil
En els darrers anys s’han anat substituint els antics jocs infantils 
situats en les diverses zones del municipi de Porqueres. Però, 
havia quedat pendent una demanda que hi havia de mobiliari 
de joc per als més petits, per als de 0 a 5 anys. Aquests s’han 
instal·lat a la llar d’infants, Plaça Manel Saderra i Plaça 11 
de setembre. D’aquesta manera, en els darrers anys s’han 
dotat les zones verdes amb nous equipaments de jocs, més 
moderns i per un rang d’edat més ampli.

Conveni amb 
la Diputació 
de Girona 
per fer més 
camins amb reg 
asfàltic

El 5 de març passat es va apro-
var el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament  i la Diputa-
ció de Girona per a l’execució 
d’obres de tractament superfi-
cial asfàltic a diversos camins. 
Les obres consisteixen a realit-
zar els treballs d’arranjaments 
previs del camí i posterior reg 
asfàltic. Aquesta darrera tasca 
anirà a càrrec de la Diputació. 
Els camins escollits són el Camí 
d’Usall, l’antiga carretera
d’Olot (Usall), el camí de la 
zona esportiva al camí del ce-
mentiri, el camí de Can Grill a 
Can Rovira  el carrer Gironès i el 
camí de ca l’Homenet. 

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 

Dies 18, 19 20 i 21 de maig

PREPARA’T PER A 
LA FESTA MAJOR!!


