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El que realment importa

Com sempre, quan ens trobem a les acaballes de l’any, hi ha aquell neguit per assolir tots aquells objectius que volem acabar abans del dia 31 de desembre. El món
sembla que s’acabi, però, per sort, a 1 de
gener tot torna a girar amb la majoria de
coses acabades. I si no hem tingut temps,
ho acabem en aquest primer mes de l’any.
Com ajuntament no ens escapem d’aquesta sensació “d’haver de tancar l’any”. Espero que, quan rebeu aquest butlletí, les
obres d’aquest any estiguin acabades o
s’estiguin perfilant els últims detalls. En
aquest sentit tenim: les obres del col·lector
de les aigües pluvials al carrer Àngel Guimerà, el reasfaltatge de carrers i el nou
cablejat de l’enllumenat de Les Pedreres.
I ja per al 2022 continuem amb la pista coberta; el carril bici del carrer Sant Pere
de Roda i la segona fase del col·lector
que hem de fer al carrer Isaac Albéniz.

Però totes aquestes obres, tot i que necessàries, no deixen de ser “totxos,
formigons i fusta”. El més important
és la funció que faran i com van lligades a nosaltres i al nostre dia a dia.
Com un bon allioli tot s’ha d’anar lligant
perquè prengui bona forma i millor gust.
Ara hem acabat la Fira d’Hivern i estem a
punt de celebrar Nadal. Enguany, la Fira
d’Hivern ha estat un èxit amb moltes activitats, molt variades i amb molt bona afluència de públic. Aquest virus que encara
volta no ens ha impedit gaudir del nostre
municipi ni dels nostres veïns. Però si un
acte no ha estat a l’altura d’altres edicions
podríem dir que ha estat el concurs d’allioli.
Ens hi ha faltat vida, ja que aquest any ens
han deixat dues persones molt rellevants
en aquesta activitat: l’Esteve de la Masia
i en Josep Freixas “el Músic”. L’Esteve va
formar part des del primer dia del jurat del
concurs d’allioli, però perquè hi hagi jurat
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també es necessita un bon grup de participants i aquí sempre hi teníem “el músic” amb
les seves lliçons i taronges agres. En Josep
no només era bo amb l’allioli sinó que també
durant la seva vida va col·laborar en molts
àmbits de Porqueres i de la societat amb general, amb el seu arròs a festes com les de
Miànigues i Merlant, entre altres, o el seu saber fer a l’Ampa o amb els vehicles històrics.
S’acosten dies que podria semblar que el
més important són els regals, els àpats, les
celebracions... Però és crucial que recordem que l’origen de tots aquests dies que
venen no és el què, ni el com, ni el quan o el
quant. Si no que el més important de tot és
amb qui. Porquerencs i porquerenques gaudiu molt d’aquestes festes de Nadal i estigueu amb la gent que més estimeu. Perquè
això sí, és el que realment importa.

Bon Nadal i feliç 2022!

Gran èxit de públic a la Fira d’Hivern
Centenars de persones han visitat Porqueres
del 4 al 8 de desembre per prendre part en
les activitats de la Fira d’Hivern, que enguany
celebra 25 anys. De fet, els havia de celebrar el
desembre passat, però la pandèmia va obligar a
suspendre-la.
Circ, teatre, activitats culturals i gastronòmiques,
mostres d’artesania i espectacles infantils
són algunes de les propostes que han envaït
Porqueres aquests dies. A més, l’Ajuntament va
aprofitar, el dimecres 8 a les 7 de la tarda, per fer
l’encesa de les llums de Nadal.
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Rerelteló 2022
7a edició
Viu la cultura de prop

DV. 14 DE GENER
19 H · 21 H · 10 €
TEATRE DOCUMENTAL
IMMERSIU

Venda d’entrades
Les entrades es poden
comprar anticipadament a:
www.rereltelo.cat.
Si queden entrades
disponibles es vendran a
la taquilla una hora abans
que comenci l’espectacle.
Aforament molt reduït.
DV. 28 DE GENER
20.30 H · 10 €
TEATRE

DV. 11 DE FEBRER
20.30 H · 10 €
MÚSICA

DV. 25 DE FEBRER
20.30 H · 10 €
TEATRE

Organitza:

Amb el suport de:

DV. 4 DE MARÇ
20.30 H · 10 €
MÚSICA

DV. 8 D’ABRIL
20.30 H · 10 €
MÚSICA

DV. 25 DE MARÇ
20.30 H · 10 €
TEATRE

DV. 22 D’ABRIL
20.30 H · 10 €
DANSA · POESIA VISUAL

Un espai per als
més menuts al Cívic
Les famílies i els infants són els protagonistes
del nou projecte que va iniciar el Centre
Cívic de Porqueres a finals de novembre
d’aquest any. MINICÍVIC vol ser un espai de
participació per explorar noves maneres,
innovadores i creatives, de viure el Centre
Cívic i transformar-lo en un equipament més
amable per als petits de casa.
La primera trobada va comptar amb un total
de nou famílies que durant tres hores vam
poder debatre i prioritzar unes quantes
accions: la necessitat de crear una ludoteca
o un espai de joc autogestionat, generar
una xarxa d’intercanvi, sortides en família a
espais naturals dinamitzats amb tallers...
El resum de la jornada es farà públic en un
document que explicarà quines accions es

Visites a
l’Estudi
Taller
Carles
Fontserè

van prioritzar perquè tothom
les pugui conèixer i saber en
quin punt es troba el projecte.
És una iniciativa oberta que
espera sumar més famílies
en els pròxims mesos.
Cal destacar, qüestió que es va valorar molt
positivament pels participants, que mentre
fèiem la trobada els nens i nenes van fer
un taller artístic. Si voleu més informació o
voleu participar en el projecte contacteu
amb info@centrecivicporqueres.cat.
>
Els elements de la tardor, a la llar d’infants,
ens proporcionen un gran ventall de
materials propers per manipular i explorar
a través de tots els sentits.

L’Ajuntament de Porqueres organitza, cada
segon dissabte de mes, una visita guiada al
taller de l’artista Carles Fontserè.
Es tracta de vistes comentades d’una hora
de durada en les quals es ressegueix l’estudi del polifacètic artista i es donen pinzellades sobre la seva vida. Les visites són
gestionades per l’Ajuntament a través d’un
conveni amb l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural i són una magnífica oportunitat per acostar-se a la figura de Carles
Fontserè. El preu de la visita és de 4 euros i
us poden inscriure als webs de la biblioteca
i de l’Ajuntament.

A Trapelles,
experimentem

ENTREVISTA A ENRIC SILVA
SEGON TINENT D’ALCALDE I REGIDOR DE SERVEIS I VIES PUBLIQUES

«De cara a l’any vinent,
continuarem en la mateixa
línia d’inversions»
L’Enric Silva viu a Porqueres des de l’any 2003, amb la seva parella i les seves dues filles. És un
enamorat del municipi i assegura que a Porqueres “tenim un entorn magnífic per viure; és una
zona tranquil·la i saludable”. Enguany ha estat l’encarregat de tirar endavant diversos projectes
d’obres i serveis com l’asfaltatge de carrers, la pista coberta o el carrils bici, entre altres.
- Enguany l’Ajuntament de Porqueres ha invertit en grans projectes
per al poble. A què es deu aquesta inversió?
En total s’han invertit 750.000 euros. D’aquests, 300.000 els ha posat
l’Ajuntament i la resta, 450.000 euros, corresponen a subvencions. Els
grans projectes són els que han entrat en el Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya, que ens va atorgar 350.000 euros. Després, la Diputació de
Girona ens va donar 100.000 euros més. Per això hem pogut tirar endavant
la pista coberta de l’escola L’Entorn, el col·lector d’aigües pluvials d’Àngel
Guimerà i el carril bici del carrer Sant Pere de Roda.
- També heu tirat endavant enguany la millora de l’enllumenat.
Sí. Ja fa uns tres anys que estem duent a terme l’arranjament de tota
la zona de les Pedreres. És una de les zones més deteriorades del
municipi i cada any hi intentem invertir.
- I l’asfaltatge de carrers.
Fem un llistat dels carrers més deteriorats, fem el projecte i després els
anem asfaltant a mesura que tenim pressupost. Aquesta és una feina
que també fem cada any.
- Quins carrers s’han asfaltat enguany?
Hem treballat als carrers Canigó, Sadernes, Joventut, Colom, Verge de
Montserrat i Josep Llimonai le sobres està previst que s’acabin aquest
desembre.
- La pista coberta de l’escola L’Entorn és un dels grans projectes
d’aquest any.
És una obra important perquè els nens i nenes podran fer esport
a l’ombra. El pavelló està sobresaturat i els clubs esportius podran
fer servir la pista per a entrenaments. La idea, però, és que també es
pugui utilitzar per activitats diverses, com ara fires, concerts, mercats,
festes... Per tant, queda clar que és un equipament molt necessari i
funcional.
- Com van les obres?
A l’estiu es van fer els fonaments dels pilars i està previst que durant les
festes de Nadal es pugui dur a terme la construcció.

«La idea és que la pista coberta
també es pugui utilitzar per
activitats diverses, com ara fires,
concerts, mercats, festes...»
infantils (en els últims 5 anys els hem renovat tots); enllumenat (sobretot
a la zona de les Pedreres i canviant llums per led); i seguirem reparant
carrers i voreres.
- Per què va decidir presentar-se per ser regidor a l’Ajuntament de
Porqueres?
Soc una persona que sempre m’he implicat molt i quan l’actual alcalde em
va venir a buscar per formar part del seu equip, m’ho vaig haver de pensar
una mica; no pas per l’equip, ni per la persona que encapçala aquest
projecte, sinó per un tema de responsabilitat: Sabria estar a l’altura?
Podria fallar a algú? Ho sabria fer? Però les ganes i la satisfacció que
haguessin pensat en mi per a aquest càrrec em van fer acabar de decidir.
- Té molta feina?
Força. Tenim un municipi molt extens! Intento tenir la feina al dia i
haig de prendre decisions que a vegades no agraden, però que estan
consensuades per l’equip de govern, pels professionals de l’ajuntament
i pels serveis tècnics externs.
- Ara que s’acosta Nadal, si Porqueres pogués fer una carta als Reis,
vostè què hi posaria com a desig per al poble?
El tema de la mobilitat. Tenim un municipi complex i ampli. Sé que tothom
ha de fer servir vehicles per moure’s, però demanaria que siguem
conscients que hi hem de cabre tots. Per tant, cal que tots aparquem
correctament, que no anem en direcció contrària, que intentem no
córrer en la trama urbana, que els ciclistes respectin la circulació i les
voreres i que anem amb compte a les zones de les escoles: hi ha molta
mainada i és perillós. En fi, res que no sapiguem, però que cal recordar.

- També treballeu en la perllongació dels carrils bici.
Sí. Per donar continuïtat al carril bici del carrer Isaac Albéniz es farà el
tram del carrer Sant Pere de Roda i també asfaltarem el tram de pujada
del carrer Sant Galderic. Actualment, aquest tram és de sauló, i com
que fa pendent, quan plou es fa malbé de seguida. Així no serà tan
perillós.
- Hi ha inversions previstes?
De cara a l’any vinent continuarem en la mateixa línia: reparació de
camins (tenim pràcticament tots els camins al dia); inversió a parcs

S’ha millorat molts carrers de Porqueres, i s’han asfaltat de nou.

CALENDARI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
PORTA A PORTA DURANT LES FESTES DE NADAL
La recollida d’envasos del dia 24 i 31 s’avança a les 14 h.
Hi haurà recollida extra de paper i cartó el dia de Reis.
* Recollida de roba ** Recollida de trastos

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES DIJOUS

DIVENDRES DISSABTE

DIUMENGE

20

21

22

23

24 (14h)

25

26

ORGÀNICA

27

28

29

30 *

31 (14h)

1

2

ENVASOS

3

4 **

5

6

7

8

9

PAPER/CARTÓ

www.porqueres.cat
Oficina d’Informació del porta a porta. 637403668 / 972581858
Recollida de trastos i mobles vells i recollida de roba, prèvia comunicació

REBUIG

Porqueres tindrà
un pressupost de
4,2 milions d’euros
el 2022
L’Ajuntament de Porqueres va
aprovar, a principis de desembre, el
pressupost municipal per al 2022,
que suma uns 4,2 milions d’euros.
Aquesta xifra és un milió d’euros
menys que la del 2021 i és perquè l’any
passat es va rebre una subvenció
extraordinària del Pla Únic d’Obres
i Serveis. Les principals inversions
previstes són l’asfaltatge de carrers
i camins rurals i l’enllumenat públic.

Activitats
de Nadal
Diumenge 19 de desembre. 18 h
Església de Sant Joan de les Pedreres

PORQUERES CANTA PER LA MARATÓ

Concert de Nadal a càrrec de la Coral Les Estunes
de Porqueres. Direcció: Gloria Bonal

CONCURS DE PESSEBRES A LES LLARS

Les inscripcions al concurs de pessebres s’ha de fer
abans del dia 21 de desembre. Els fulls d’inscripció
estaran disponibles: a l’Ajuntament, l’Escola l’Entorn,
Biblioteca Carles Fontserè i alguns establiments del
municipi: Fruites Teixidor (Les Pedreres), Can Paliro.
Els premis es lliuraran diumenge 9 de gener sortint de
la missa de les 11 a l’església de Sant Andreu de Mata.
Divendres 24 de desembre. 20 h
Parròquia de Sant Andreu de Mata

MISSA DEL GALL

Dies 26 i 27 de desembre. 20 h
Centre Cívic de Porqueres

ELS PASTORETS DE PORQUERES

Preu entrada anticipada: 8 € (entrades numerades)
Preu entrada a taquilla: 10€ (entrades numerades)
Les entrades infantils fins a P5 són gratuïtes (cal
reservar seient).
Venda d’entrades a la secretaria del Centre Cívic
de 17 a 2 1h. Venda anticipada: 13 al 22 de desembre.
Organitza: Els pastorets de Porqueres.
Dies 25, 26 de desembre i 1, 2, 6 de gener.
A partir de les 18 h. Pavelló

QUINA D’ENTITATS ESPORTIVES
DE PORQUERES

Organitza: UE Porqueres, Bàsquet Porqueres,
CFS Porqueres, Gimnàstica Artística Porqueres,
Patinatge Artístic Porqueres. Club Vòlei Aloges
Porqueres.
Més informació: www.esportsporqueres.com

EXPOSICIÓ DE PESSEBRES
DELS LOCALS PARROQUIALS

Durant aquest Nadal vine a visitar el nostre vitrall
de Nadal, uns vitrall artesanals en els quals es
reprodueix l’esperit nadalenc més tradicional.
Pots visitar-lo de fosc, amb la combinació
de llum el fa molt més especial.
Vitrall de Nadal als locals
Organitza: Parròquies de Mata
i Les Pedreres.
Diumenge 2 de gener

ARRIBADA DELS CARTERS
REIALS DE PORQUERES

Els carters reials i el patge dels xumets, arribaran als
diferents pobles de Porqueres per recollir totes les
cartes dels nens i nenes; pares i mares; avis i àvies
... Perquè tots els vostres desitjos es facin realitat el
dia de Reis.
Horaris:
10 h Plaça del centre cívic
11 h Plaça del poble de Miànigues.
12 h Escola El Frigolet.
15.30 h Parc infantil de la Urb. de Casellas Davall.
17 h Plaça Major (biblioteca).

Tornen
les activitats
esportives
a Porqueres
Tot i que l’activitat esportiva
de clubs es va reprendre el
primer trimestre del 2021,
les activitats de gran format
han seguit condicionades per la pandèmia i no ha
estat fins després de l’estiu que s’ha donat llum
verda a què se celebressin amb normalitat.
El primer a organitzar un esdeveniment esportiu
post pandèmia al municipi va ser el Club Ciclista
Sendicat del Pedal, que el 19 de setembre va
celebrar la vuitena edició de l’Esperxada, una
prova de Gran Fons amb BTT que era puntuable
per la Copa Catalana. En aquesta activitat
encara hi havia uns mínims protocols COVID a
seguir, com el control de temperatura o l’ accés
restringit a boxes.
Durant el novembre s’han organitzat la XIX
Marxa Popular amb BTT, la VII Marxa Popular
a peu i el IV Duatló de Muntanya, que enguany
era el Campionat de Catalunya de l’especialitat.
El 8 de desembre tornava la Cursa Popular que
celebrava la 25a edició, deixant només pendent
per aquest 2021 les activitats esportives
solidàries que s’organitzen per la Marató de TV3,
el cap de setmana del 18 i 19 de desembre.

El Club Unió Esportiva Petanca
Porqueres afegeix un nou èxit
al seu currículum esportiu, amb
la consecució del Campionat
Provincial de Petanca del 2021.
Els de Porqueres han estat
els millors a la lliga que s’ha
celebrat aquest any per
terres gironines i a finals de
desembre jugaran la fase final
a Barcelona, on s’enfrontaran
als altres campions provincials
per lluitar pel títol català.
Tot i que el club de Porqueres
havia
aconseguit
títols
importants en equips reduïts,
individual, dobletes i tripletes,
és la primera vegada que
guanya en àmbit global com a
club, en un campionat on han
participat tots els integrants
de l’entitat que disposen de
llicència federativa.

ELS HABITANTS
DE PORQUERES
PER POBLES
Mata
Les Pedreres
Mianigues
Porqueres
Pujarnol
Usall
Merlant

2.340
1.160
692
315
149
105
5

Total

4.766

BON VEÏNATGE!!
Aparquem bé els vehicles!
Per tal de tenir un poble sense embussos
ni problemes de circulació, cal que siguem
cívics i responsables també quan conduïm:
— Respectem la velocitat en tot el tram urbà
— No aparquem a les voreres
— No aparquem a les zones prohibides

DONEM EXEMPLE
ALS NOSTRES FILLS I FILLES

També quan anem a deixar els nens i nenes
a l’escola, siguem cívics i no aparquem de
qualsevol manera. Pot representar un perill
per als vianants!

Diumenge 2 de gener. 18h. Plaça Major

NADALES VORA DEL FOC

Concert de Nadal a càrrec de la Coral Les Estunes
de Porqueres. Compartirem tots plegats nadales
tradicionals que tots coneixem a la vora d’un foc al
mig de la plaça major. Direcció: Gloria Bonal

La UE Petanca
Porqueres
guanya el
campionat
provincial
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