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Aquest 1 d’octubre ha fet 5 anys del que va ser 
una de les efemèrides més importants que 
hem viscut com a país. Bé, amb les coses que 
ens passen últimament fa difícil parlar de fites 
històriques. Gràcies a la col·laboració de la 
gent, l’u d’octubre el vam poder celebrar amb 
garanties i seguretat. L’objectiu era molt clar: 
preguntar a la ciutadania si volia que Catalunya 
esdevingués un estat independent o no. El QUÈ 
era molt clar, malauradament el COM molt poc. 
Durant aquests anys també hem viscut el COVID. 
Una pandèmia d’àmbit global que ara sembla que 
ens queda lluny. Encara en queden vestigis, però 
per sort, amb molta menys gravetat del que va 
ser i el més important, hem pogut recuperar la 
normalitat.

Diuen que els canvis sempre costen, però és 
curiós la capacitat que tenim d’adaptar-nos. 
Aquest any, per exemple, a les escoles hem 
començat la primera setmana de setembre. 

Això ha estat una feinada per a la comunitat 
educativa; quadrar tot això no ha estat fàcil: 
avançar neteges, coordinar horaris, habilitar 
espais a les tardes, monitoratge... a final de l’estiu 
semblava que tot havia de ser un desastre. En 
canvi, amb la col·laboració de tothom, ha estat 
possible un bon inici de curs i sense incidències.

Amb l’inici de curs també hem començat un 
nou cicle als equipaments municipals: tenim un 
cívic més actiu que mai, que ja és dir, amb petites 
obres fetes que fan que sigui més acollidor i amb 
més hores de bar. A la biblioteca hem tornat a 
començar celebrant ja nou anys d’aquest gran 
equipament. El casal de la gent gran està a ple 
rendiment i tornem a tenir totes les activitats 
i dinars de Can Carreres. En l’àmbit esportiu 
tanquem una temporada de piscina que ha 
funcionat tan bé com abans de la pandèmia i 
aviat ja entraran en funcionament les dues pistes 
de mini tenis aconseguint així tenir un total de 4 

pistes. Pel que fa a serveis, tenim escombradora 
nova i estem fent una neteja a fons als embornals.

Finalment, les obres del PUOSC s’han acabat. La 
pista coberta ja està en funcionament així com el 
carril bici del carrer Sant Pere de Roda i el de Sant 
Galderic. Hem pogut constatar que el col·lector 
del carrer Àngel Guimerà funciona i hem evitat 
inundacions en cases aquestes últimes plogudes.

Com veieu, tot tira, tot costa molt, però entre tots 
ens n’anem sortint. Ara haurem d’afrontar la nova 
situació econòmica que ve i que encara ningú 
sap ben bé com acabarà tota la inflació i demés. 
De cares al 2023 haurem de prendre decisions 
importants i adaptar-nos a la nova situació. Però 
si fins ara ens n’hem sortit, no en dubteu gens, 
continuarem avançant! 

Francesc Castañer
ALCALDE DE PORQUERES

EDITORIAL

Ja fa 5 anys...

Estrena de la pista coberta
HA DE SERVIR COM A ESPAI POLIVALENT, PER REFORÇAR ACTIVITATS ESPORTIVES 

PERÒ TAMBÉ PER ESDEVENIMENTS POPULARS I CULTURALS

Porqueres ja té la nova pista coberta a 
l’escola l’Entorn, una instal·lació multi 
funcional que serveix d’espai alternatiu per 
al centre educatiu, però també fa de suport a 
les activitats esportives del pavelló i acollirà 

esdeveniments culturals i festes populars. Però 
aquest no ha estat l’únic equipament que ha 
millorat aquest estiu. El Club Tenis Porqueres 
ha ampliat la seva instal·lació amb dues pistes 
de mini tenis que utilitzaran els i les esportistes 

més joves que s’inicien en aquest esport. Les 
noves pistes es troben a la zona d’atletisme, fet 
que ha obligat a habilitar un nou espai pel Club 
Atletisme Porqueres dins la mateixa zona de 
Miànigues.



Visites a l’estudi taller Carles Fontserè

JA HI HA PROP DE 300 ALUMNES A LES DIFERENTS PROPOSTES

Apunta’t 
als cursos 
del Cívic!

CULTURA

Un curs el Cívic ofereix una programació molt completa de 
tallers anuals, originals i divertits, amb la incorporació dels tallers 
per a joves i els tallers familiars! Ja hi ha prop de 300 alumnes 
apuntats i apuntades a crear, ballar, aprendre llengües i afi cions...

Consulteu la programació perquè encara queden places. 
Tota la informació i inscripcions a centrecivicporqueres.cat

Quin és el disc de la teva vida?
Ens agradaria conèixer quins han estat els discs de la teva vida! Et 
proposem que facis una revisió a la teva discografi a i seleccionis els 
cinc vinils més especials per a tu.
En el marc de la Fira d’Hivern volem fer una mostra expositiva amb 
aquests discs i fer una sessió d’escolta de les cançons que t’han 
acompanyat!

Si voleu participar, només heu d’enviar un correu electrònic a info@
centrecivicporqueres.cat amb l’assumpte “EL DISC DE LA TEVA 
VIDA” i el llistat dels discs (màxim 5) amb el Títol del disc + Nom del 
Grup + Any de publicació.
Deixeu el nom i cognoms i el telèfon de contacte.

La 
biblioteca
celebra 
9 anys
La biblioteca va obrir les 
 portes un 28 de setembre 
de 2013 i aquest setembre 
hem celebrat el seu novè 
aniversari amb companyia 
dels seus usuaris i 
usuàries. Tot l’equip que 
estem i que ha estat al llarg 
d’aquests nou anys volem 
agrair el suport de totes les 
persones que ens visiten 
i que ens ajuden a fer-nos 
grans cada dia.

Moltes gràcies per tots 
aquests anys i per tot els 
que vindran, i per fer que 
la cultura, l’educació i la 
literatura estiguin al nostre 
costat!

Salut, felicitat
 i molta cultura!

Les properes visites a l’Estudi Taller Carles Fontserè seran:

Dissabte 8 d’octubre a les 11.30h. 
Abans de la visita hi haurà l’actuació musical de La Pubilla Còsmica.

Dissabte 12 de novembre a les 12h.
Dissabte 10 de desembre. A les 11h, explicada del conte, Carles Fontserè A les 11h, explicada del conte, Carles Fontserè 
amb clau de conte, amb la  Sessi Sitjà i tot seguit visita a l’estudi.

Tarifes: Entrada general: 4€ / Entrada reduïda: 2€
Cal inscripció prèvia a porqueres.cat



Benvinguts al nou curs

ENTREVISTA A LAURA ARANA

«Intentem convertir l’Espai Jove 
en un lloc de referència per al jovent»
La Laura Arana és la nova dinamitzadora de joventut de Porqueres. Va començar aquesta tasca (que compagina amb la mateixa feina a Serinyà) 
el desembre passat, per la Fira d’Hivern. Ara, a més de ser dinamitzadora de l’Espai Jove, està redactant un nou Pla de Joventut. L’espai Jove ha 
tornat a obrir les portes per a noies i nois de 12 a 15 anys, cada dimarts i dijous de 16 a 20, i alguns divendres i dissabtes, de 16 a 20 h

— Recordes quin va ser el teu primer dia de dina-
mitzadora de joventut a Porqueres?
Sí,  va ser a l’Espai Jove, on es feia un taller de grafi tis i 
es pintava un mural.

— Quina és la tasca que fas a Porqueres?
La meva feina és dinamitzar l’Espai Jove i les activitats 
que se’n deriven! Intentem proposar activitats 
atractives per als i les joves. I el que és més important: 
busquem la seva activa en la dinamització de l’Espai 
Jove. Ens agrada que siguin ells els que ens recomanin 
activitats, tallers i projectes per fer. Intentem convertir-
nos en un lloc de referència per al jovent.

Escola L’Entorn

Aquest curs 2022/23 l’hem 
començat deixant enrere les 
restriccions de la pandèmia. 
Per tant, es presenta un 
curs molt il·lusionant perquè 
tornarem a recuperar els 
projectes perduts  dels darrers 
anys: els ambients a infantil, 
l’apadrinament lector, els jocs 
de taula amb famílies… i un 
llarg etcètera que ens anima a 
seguir creixent i aprenent amb 
tota la nostra comunitat. 
Una altra novetat és que 
podrem viure plenament de la 
pista coberta. Un altre espai 
diferent que ens proporcionarà 
noves possibilitats perquè 
tothom ho gaudeixi.
Agraïm la feinada de la nostra 
AFA, que sempre vetlla pels 
interessos de l’alumnat i també 
de la disposició de l’Ajuntament 
de Porqueres. Tots junts fem 
escola. Molt bon curs a tothom!!

Equip de mestres 
de l’Escola L’Entorn

El Trapelles

Com cada setembre, hem començat intensament 
amb el procés de familiarització i adaptació 
a l’escola. Aquest procés té tres dimensions: 
infants, famílies i personal educador.
És vital ser conscients de la importància 
d’aquesta etapa. Els infants viuran, segurament, 
la primera separació amb el nucli familiar amb 
el qual tenen el vincle més profund i més potent 
que es pugui arribar a tenir. Entraran per primera 
vegada a l’escola, es vincularan amb una persona 
que no coneixen, amb  un nou ambient diferent 
del de casa, compartiran dia a dia totes les rutines 
i activitats quotidianes amb un grup d’infants.
Aquest procés de familiarització ha de ser 
progressiu, fl exible i adaptat a cada infant. Cada 
infant és únic i cal respectar la seva individualitat. 
Cadascun necessitarà el seu temps d’acollida per 
a familiaritzar-se en aquesta nova situació, igual 
que les seves famílies, que hauran de  confi ar 
en el personal educador i  en la seva experiència 
i professionalitat. El personal educador  
acompanyarà aquelles emocions que l’infant 
expressa i vetlla perquè, de  mica en mica, l’infant 
es vagi sentint millor a l’escola i estableixi nous 
vincles entre totes les persones implicades en 
aquest procés.

Equip de mestres dels Trapelles

El Frigolet

L’estiu canvia el nostre dia a dia, el sol ens carrega de 
vitalitat, coneixem llocs nous, compartim amb els amics 
i la família moments bonics, el mar, la muntanya, el riu... 
ens ajuden a desconnectar del curs passat i ens aporten 
energia per connectar amb el nou a petits i a grans.
El Frigolet aquest curs ha tornat a acollir nens i nenes el 
dia 5 de setembre. Aquest any presenta novetats, ja que 
la jornada lectiva intensiva fi nalitzarà a les 13h i les tardes 
de lleure seran programades pels monitors i monitores de 
l’empresa Recrea’t de Fontcoberta. El servei de menjador 
que gestiona l’AFA continuarà amb normalitat.
Aquest any el Frigolet  comptarà amb 78 alumnes que 
tornaran a viure i compartir el dia a dia de l’escola, els nous 
projectes, les sortides, els aprenentatges nous... Sempre 
acompanyats per l’equip de mestres i les famílies. Aquest 
any la Festa de Benvinguda que organitza l’AFA ha estat 
dimarts 6 de setembre a les 11h. Han preparat un esmorzar 
per rebre totes i tots els alumnes i donar la benvinguda als 
nous i a les noves.
Agraïm a l’Ajuntament de Porqueres la seva dedicació i 
mirada cap al Frigolet al llarg del curs escolar. Aquest estiu 
han fet millores i manteniment: porta lateral nova, pintar el 
pavelló, anivellar la zona de pàrquing, canviar la ubicació 
dels contenidors...
Entre tots fem que el Frigolet sigui una gran escola.
Bon inici de curs a tothom!!!

Equip de mestres del Frigolet

—Quines activitats dinamitzes?
Des d’activitats puntuals com projectes de llarga durada. El meu dia a dia consisteix 
a obrir l’Espai Jove i escoltar i atendre les peticions dels i les joves. Fem jocs de taula, 
espai d’estudi, partidetes de ping-pong...

—Com defi niries el jovent de Porqueres?
És complicat perquè, com a pertot arreu, està ple de tipologies de gent diferent. 
Penso que són un grup dinàmic actiu i participatiu en l’àmbit associatiu.

Més informació: dinamitzadorajuvenil@porqueres.cat
Horari: dimarts i dijous de 4 a 20h; divendres i dissabte determinats (consulteu 
Instagram) de 4 a 20h
Segueix-nos a l’instagram: localjovedeporqueres

ENSENYAMENT



ESPORTS

La piscina recupera els nivells de prepandèmia
 Després de dues temporades de restriccions, aquest 
estiu la piscina de Porqueres ha recuperat l’afl uència 
d’usuaris d’abans de la pandèmia, i amb 21.963 accessos 
a la instal·lació, ha quedat molt a prop del rècord registrat 
l’estiu del 2018 amb 22.471 entrades. 

Al mateix temps que es restablia la normalitat d’usuaris, 
també s’han recuperat amb èxit i sense restriccions 
totes les activitats extraordinàries que s’organitzen 
paral·lelament, com el Mulla’t, Caminada amb Banyada 
Nocturna i la Festa Aquàtica Nocturna.

Edita: Ajuntament de Porqueres
Disseny:  Glam Coop.

Impressió: Lith Gràfi ques
Dip. Leg.: GI. 1670-1995

Concurs per al Quiosc de Porqueres
El mes d’octubre l’Ajuntament iniciarà els tràmits per una nova concessió 
del quiosc de Porqueres. Les persones interessades poden enviar una 
instància genèrica a través de la seu electrònica de la pàgina web a www.
porqueres.cat.

Nova llei per protegir les mascotes
El Ministeri d’Afers Socials està treballant en un avantprojecte de 
Llei de Protecció i Drets dels Animals. Aquestes són algunes de les 
mesures que contempla el text:

— Esterilitzar les mascotes per evitar el sacrifi ci de les cries no 
desitjades.

— Obligació dels propietaris dels animals de contractar una 
assegurança de responsabilitat civil.

— Prohibit deixar les mascotes soles a casa més de tres dies, o 24 
hores en el cas dels gossos.

—Deixar el gos lliure, sense vigilància,  a qualsevol espai públic.

—Recollir els excrements de la via pública.

— No donar menjar als animals a la via pública o espais públics, per 
evitar la proliferació d’aquests.

BON VEÏNATGE

Èxit de porta a porta
El servei porta a porta de recollida de residus és un èxit a la nostra 
vila. I això és gràcies a la col·laboració de totes les veïnes i veïns que 
compleixen amb els horaris i dies establerts per a la recollida. Cada 
any augmenta la quantitat de residus selectius i això ens ajuda a 
conservar els recursos naturals i a disminuir la contaminació. A tots 
els que ho feu possible, moltes gràcies!!

Recordeu també que si detecteu alguna incidència relativa al servei 
del porta a porta, podeu trucar al 637 403 668.

Bonifi cació de l’IBI
Si sou família nombrosa, recordeu que teniu 
temps fi ns al 31 de desembre per sol·licitar la 
bonifi cació sobre l’Impost de Béns Immobles 
(IBI). La sol·licitud s’ha de fer online, a través 
de la seu electrònica del web de l’Ajuntament 
www.porqueres.cat
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