
Ens en sortirem!
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La humanitat hem tingut moments de tot: períodes de bonança, 
crisis econòmiques, guerres, epidèmies... Si estudiem la història, 
molts d’aquests períodes ens sonen distants i ens sembla que 
aquests fets no van amb nosaltres. Que l’estat del benestar 
que van aixecar els nostres avis i àvies ens protegirà de tot mal. 

Doncs bé, en aquesta ocasió ens ha tocat viure un fet històric 
i és que tots plegats haurem viscut la propagació d’un virus 
que possiblement ocuparà la primera posició com a pandèmia 
d’àmbit global. Tot el món està patint la sotragada d’un virus 
que va començar semblant no gaire més que una grip normal i 
que, amb poc temps, ha posat en quarantena diferents estats. 

En aquests moments Catalunya, i per tant també Porqueres, va un 
pas per endavant en les mesures a prendre per fer que l’afectació 
sigui la mínima. La millor actuació que podem fer és promoure 
el confinament i quedar-nos a casa. Evitar els contactes depèn 
únicament de nosaltres. Mai hem tingut tant al nostre abast com 
ara l’oportunitat de fer una lluita global i tenir èxit. Si tallem de soca-
rel les situacions de contagi, acabarem amb aquest virus. Sembla 
fàcil de fer, però la dificultat només està en el fet que tots i totes 
ho hem de fer. Per tant, mirem que tot el nostre entorn practiqui 

aquest confinament i evitem al màxim les situacions de risc. 

No voldria acomiadar-me sense valorar el que som capaços 
de fer com a poble. En els últims dies són moltes i diverses 
les iniciatives que estem posant en marxa tots plegats per 
ajudar-nos. En l’àmbit cultural estem organitzant activitats a 
distància, sigui amb mòbils o ordinadors; un bon exemple és “el 
cívic a casa” i em consta que hi ha diverses iniciatives de veïns 
per ajudar a passar aquestes hores de confinament. També 
tenim molta gent del municipi col·laborant en la confecció de 
mascaretes, ja que ara com ara encara en falten. Altres fan 
màscares de protecció per als hospitals i aviat també farem 
bates. Estem mirant com ens podem organitzar perquè cap 
família quedi sense aliments, tant des de serveis socials com 
des del mateix ajuntament. És una gran força que tenim i que 
moltes vegades oblidem, però que ja vàrem viure en moments 
com l’1 d’octubre. Només ens tenim a nosaltres, però hem de 
ser conscients que tenir-nos és molt! 

Cuideu-vos molt tots i no dubteu ni un moment que serà 
difícil, serà dur, però ens en sortirem! Tothom tancat a casa i 
endavant!!!

Francesc Castañer
A LCA L D E D E P O R Q U ER ES



Per als més 
vulnerables
L’Àrea de Serveis Socials 
de l’Ajuntament repartirà 
a targetes a les famílies 
amb pocs recursos 
econòmics o en situació 
de vulnerabilitat, i amb 
menors que tenien servei 
de menjador a l’escola. 
D’aquesta manera podran 
mantenir aquests àpats.

   SERVEIS SOCIALS

ELS SERVEIS SOCIALS DEL PLA DE L’ESTANY I L’ÀREA DE SERVEIS 
SOCIALS DE L’AjUNTAMENT TREbALLEN PER QUE TOThOM PUgUI 
PASSAR AQUESTA CRISI AMb LES MILLORS CONDICIONS POSSIbLES

No ens oblidem 
de ningú
Aquests dies tan complicats, amb la crisi del coronavirus, cal que tinguem una cura 
molt especial envers la gent gran. Per això des dels Serveis Socials del Pla de l’Es-
tany i  l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament hem tirant endavant diferents mesu-
res perquè estiguin ben atesos.

Així doncs, dins el programa Fem Companyia, s’ha activat un servei alimentari que 
porta dos àpats al dia a aquelles persones que no poden cuinar. També s’han posat 
en marxa grups de whatsapp i línies de telèfon, perquè les persones grans puguin 
mantenir el contacte social. A més, s’ha habilitat un telèfon atès per psicòlogues, 
perquè les persones que se sentin soles hi puguin parlar. 

Amb les voluntaris de la Creu Roja es van a comprar aliments i medicaments per a 
totes les persones grans que no tinguin familiars o veïns que els hi puguin fer. També 
estant fent vídeos de relaxació, respiració i exercicis asseguts en cadires per passar 
via electrònica i xarxes socials a tots els usuaris i usuàries. Des del Casal de la gent 
gran es passen diàriament i via whatsapp exercicis d’hipopressius.

Per a més informació us podeu adreçar al benestarsocial@plaestany.cat, al telèfon 
972 580 388 o al web www.benestarsocial.plaestany.cat

   CULTURA

A SITUACIONS ExCEPCIONALS MESURES 
ExCEPCIONALS: EL CíVIC ES TORNA DIgITAL! 

El Cívic a casa
Des del Cívic de Porqueres, volem que passeu el confinament de la millor manera i, 
per això, hem aplicat una sèrie de mesures:

1. Per compensar el tancament del Cívic, la majoria de tallers tindran una versió di-
gital. Si estàs inscrit a un taller, rebràs les classes en format digital en els pròxims 
dies perquè continuïs amb la formació. El nostre equip de professors continuarà 
treballant des de casa perquè no perdis les classes.

2. Estem preparant deu càpsules de vídeo perquè ningú s’avorreixi durant el confi-
nament. Deu propostes per trobar un espai per cuidar-te en moments de molta 
tensió, per fer una activitat en família ara que se’ns acaben les idees i per descon-
nectar una mica de la tele.

3. Aquests dies siguem més CíVICS que mai! Volem agrair als treballadors i usuaris 
del Cívic la seva implicació per fer que el #cívicacasa sigui una realitat!

Si ets usuari del Cívic, estigues atent al correu electrònic, a través del qual t’informa-
rem de com seguir amb la formació. Si no fas cap taller al Cívic, estigues atent a les 
nostres xarxes socials per gaudir de les #càpsulesconfinades.

Esperem que estigueu 
tots bé i que ens tornem 
a veure i abraçar
ben aviat!
#cívicacasa 
#soccívic 
#joemquedoacasa

Seguiu les nostres 
activitats a instagram 
@civic_porqueres
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https://www.centrecivicporqueres.cat/
http://benestarsocial.plaestany.cat/inici


   ENSENYAMENT

L’ENTORN, EL FRIgOLET I ELS TRAPELLES INTENTEN SEgUIR TREbALLANT A 
DISTÀNCIA PERQUè L’ALUMNAT NO PERDI EL RITME DE TREbALL

Escoles que se les 
empesquen totes
Les escoles de Porqueres volen que el seu alumnat segueixi actiu aquests dies de confinament: la ment, 
com el cos, cal exercitar-los per no perdre la pràctica. Per això, se les empesquen totes per mantenir els 
nens i nenes en forma! Tant a L’Entorn com al Frigolet, la bona voluntat i les ganes d’ensenyar dels equips 
educatius propicien que l’alumnat pugui anar seguint el curs, tot i estar a casa.

Escola L’Entorn
A l’escola L’Entorn, tenien previst fer el dia de portes obertes però com que es van suspendre, l’equip de 
mestres ha fet un vídeo, juntament amb l’Ampa i l’Ajuntament, donant la benvinguda a l’alumnat a la seva 
futura escola. 
Pel que a les tasques per a l’alumnat, els i les mestres treballen online, fent a través de la xarxa les sessions 
d’avaluació i els informes del segon trimestre, i preparant propostes de tasques i activitats per a l’alumnat 
que després fan arribar digitalment. A més, els i les metres continuen fent formació.

Escola El Frigolet
A l’escola El Frigolet, els i les mestres (que també es reuneixen per vídeo-conferència cada setmana) han 
preparat un seguit d’activitats i propostes per fer a casa per a l’alumnat segons el seu nivell i seguint les 
directrius del departament d’Ensenyament. Aquestes propostes es fan arribar a l’alumnat a través del cor-
reu electrònic i el Whatsapp.  

El Pla de Treball per als més grans, que és la planificació setmanal de totes les assignatures, a més d’envi-
ar-se a cada alumne, també es penja al blog. Per als més petits, es proposen ambients i propostes que han 
d’anar contestant. Les propostes preparades pels mestres s’havien previst fins a finals de març, però com 
que el confinament s’ha allargat dues setmanes més, els mestres estan preparant una segona entrega 
d’activitats.

Els Trapelles
L’Equip Educatiu d’Els Trapelles orga-
nitzen petites sorpreses per als seu 
alumnat i els envien vídeos amb contes, 
cançons o consells. També proposen 
activitats per fer a casa amb família, 
pengen al blog articles d’interès, en-
llaços a dibuixos... Idees per mantenir 
actius els més menuts i passar millor el 
confinament.

Pel que fa a les famílies més vulnera-
bles, l’Ajuntament ha repartit 26 targe-
tes menjadors per garantir els àpats de 
la mainada.
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   ESPORTS

ELS CLUbS DE PORQUERES SE LES EMPESQUEN PER 
MANTENIR ELS SEUS ESPORTISTES EN FORMA

#joentrenoacasa
El món de l’esport s’ha vist obligat a reinventar-se i molts clubs 
de Porqueres han ideat un sistema d’entrenaments online per 
mantenir els seus esportistes en forma, mentre dura el confi-
nament derivat de l’estat d’alarma decretat per les autoritats 
competents com a mesura preventiva de contenció del CO-
VID-19.

La majoria  d’entitats que han optat per aquest mètode per 
continuar el programa entrenaments són clubs que promo-
uen esports individuals. Un dels pioners en aplicar el sistema 
ha sigut el gAP, que envia cada dos o tres dies un entrenament 
específic per a cada grup de gimnastes, acompanyat d’un full 
explicatiu i un vídeo tutorial.

També han utilitzat les noves tecnologies per mantenir actius 
als seus esportistes el club d’atletisme, de tennis i el de pati-
natge. Aquest darrer, amb el problema afegit de no poder uti-
litzar un element bàsic com els patins.

Dels clubs amb esports d’equip, els que han optat per envi-
ar programes específics d’entrenament han estat el vòlei i el 
futbol; la resta ha recomanat exercitar-se en solitari per no 
perdre la forma física i el to muscular, però sense marcar unes 
pautes específiques.

La condició física o com s’anomena col·loquialment “estar en 
forma”, és la capacitat de rendiment psico-física d’una per-
sona, associada a les quatre condicions físiques bàsiques; 
resistència, velocitat, 
força i flexibilitat, i a les 
psicomotrius; agilitat, 
coordinació i equilibri. 
Un esportista d’alt nivell, 
a partir d’una setmana 
d’inactivitat va perdent 
progressivament la seva 
condició física. hi ha es-
tudis que demostren 
que vuit setmanes d’in-
activitat suposen perdre 
el 100% de la condició 
física.

https://agora.xtec.cat/ceip-entorn-mata/
https://agora.xtec.cat/ceipfrigolet/
http://escolabressoltrapelles.blogspot.com/
http://escolabressoltrapelles.blogspot.com/
https://agora.xtec.cat/ceipfrigolet/
https://agora.xtec.cat/ceip-entorn-mata/


   MEDI AMBIENT

Consells 
per anar 
a passejar 
el gos
Aquests dies un dels motius que tenim per sortir al 
carrer és treure a passejar el nostre animal de com-
panyia. Cal respectar, però, les mesures de protecció 

i seguretat i mantenir 
les distàncies. Des de 
l’Ajuntament volem 
aprofitar per insistir 
en les bones practi-
ques i responsabilitats 
que tenim amb la nos-
tra mascota.

Així doncs:

1. Cal tenir vacunat, xipat censat en el registre de 
l’ajuntament el nostre animal de companyia.

2. Si és un gos perillós s’ha de sol·licitar la llicència cor-
responent. Al carrer ha d’anar lligat, portar morrió i 
l’ha de passejar un major de 18 anys.

3. S’han de recollir els excrements i evitar que orinin 
en els edificis i mobiliari urbà.

4. S’ha de portar lligat.

5. No és permesa la seva presència en zones de parcs 
i jocs infantils.

6. Evitar causar molèsties als veïns per sorolls, olors, 
etc.

No complir alguna d’aquestes normes 
suposarà una sanció econòmica.

   MEDI AMBIENT

Es manté 
el servei de 
recollida 
d’escombraries
Un dels serveis que NO s’ha vist afectat per les res-
triccions que hi ha hagut pel COVID-19 és la recollida 
de residus. Per tant, tant la recollida porta a porta als 
habitatges com a les àrees tancades en disseminats 
continuaran fent-se amb normalitat. Pel que fa la mi-
nideixalleria manté el seu horari habitual però recoma-
nem no anar-hi sinó és imprescindible.

   CULTURA

La biblioteca 
en format 
digital
Com ja sabeu, la biblioteca Carles Fonserè està tan-
cada per la crisi del Coronavirus. Però tot i això, podeu 
seguir llegint a través de la plataforma eBiblioCat. 
Amb el vostre carnet de la biblioteca, podreu accedir 
a llibres electrònics, revistes, pel·lícules, audiollibres, 
documentals, música, enciclòpia i cursos d’idiomes. 

Pel que fa la nos-
tra biblioteca, us 
convidem a se-
guir-nos el Face-
book en aquest 
enllaç. Us anirem 
informant de to-
tes les novetats 
que tinguem. I us 
convidem a jugar 
a jocs literaris 
per a adults i a les 
audicions de con-
tes per a infants. 

I si amb això encara no en feu prou, 
us recomanem unes quantes 
lectures per a aquests dies:

PEr a aduLTs 
(també consultar el nostre bloc del CLuB): 

Patria. Aramburu, Fernando
El conte de la serventa. Atwood, Margaret
Queda’t amb mi. Adébáyò, Ayòbámi
Capvespre. haruf, Kent

PEr a jovEs:
Herba negra. Macip, Salvador i Ruiz garzón, Ricard
El Mur: una faula moderna. Sutcliffe, William
El diari d’un búnquer. brooks, Kevin
El sótano. Preston, Natasha
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https://biblioteques.gencat.cat/ca/biblioteques/catalegs/eBiblio/
https://www.facebook.com/biblioteca.carlesfontsere
https://www.facebook.com/biblioteca.carlesfontsere


   FEM POBLE

LA MARIONA CANTA DES DE LA FINESTRA DE LA SEVA hAbITACIó AL CARRER jAUME PAhISSA DE PORQUERES 
PER DONAR UNA MICA D’ALEgRIA ALS VEïNS I VEïNES

Música per combatre el confinament
La Mariona Callís té 13 anys i una gran passió: la música. En aquests moments de confinament, en els quals la gent busca el contacte no físic amb les altres persones per resistir 
l’aïllament, la Mariona ha decidit seguir el repte proposat per les Cases de la Música i cantar tres o quatre cançons des de la finestra de la seva habitació cada dia a les 7 de la 
tarda.  En aquesta proposta hi participa tota la família: la Mariona canta, en Roc (el seu germà gran) l’enregistra i fa els directes a l’instagram, en Quim (el seu pare) porta la part 
tècnica de la música i el micro, i la Laura (la seva mare) la penja a les xarxes i dona resposta als comentaris. “La gent ja espera la cançó de l’endemà”, explica la Mariona. La versió 
que va fer de “M’és igual si avui plou” de la Clara Peya, ha superat les 1.000 visualitzacions a Twitter.

Quines cançons cantes?
Depèn del dia... N’hi ha de més animades, n’hi ha de menys... però sempre intento 
que siguin positives i que aixequin l’ànim de la gent que les escolta.

T’agrada la música?
Moltíssim. El que m’agrada sobretot és cantar. Estic en la black Music big band 
junior de girona i vaig a l’Escola de Música de banyoles. També hem fet un grup 
amb uns amics que es diu Sound On (@soundonband a Instagram i Sound on 
band al Youtube). Tenim algunes actuacions contractades, però amb això del 
coronavirus, ja veurem com queda tot plegat!

Com va sorgir la idea de sortir a cantar al balcó durant el confinament?
Vaig veure que Cases de la Música proposaven a través del hastag #confinamu-
sic fer música als balcons cada dia a les 7 de la tarda. La idea és que la gent, tot i 
estar confinats, ens sentim acompanyats amb la música.

I ho vas fer!
Sí, i ha tingut força èxit! Ara molts veïns i veïnes ja m’esperen a les 7 per escol-
tar-me. I també hi ha gent que m’escolta a través de les xarxes.

I la idea és continuar?
I tant! Seguirem acompanyant la gent amb música!!

Si no sou a prop del carrer jaume Pahissa, podeu seguir 
les actuacions que fa la Mariona a través de les xarxes: 

dIrECTE INsTaGraM: @roccallis__ 

INsTraGraM aMB ELs vídEos: @laurinya39

FaCEBooK aMB ELs vídEos: Laura López sastre

TWITTEr aMB ELs vídEos: @laurinya77

INsTaGraM dE La MarIoNa: @mcaloart
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https://www.facebook.com/llopez39
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