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Hola a tothom,

Com diu la dita: qui dies passa, anys empeny; i en el nostre 
cas: qui festes majors gaudeix, anys celebra. La festa major 
d’un poble i per extensió, la d’un municipi, és un dels trets 
d’identitat més importants que pot haver-hi. Actualment, 
Porqueres gaudeix d’una identitat ben viva, doncs són va-
ris els pobles que tenen la seva festa major plena d’energia 
com són Les Pedreres, Mata, Miànigues, Pujarnol i Usall. 
Sempre és important saber qui som i d’on venim.

Enguany arribem a la 13a. edició de la Festa Major del 
municipi. Una festa jove, amb grans reptes per endavant 
perquè, tot i que pot semblar una festa ja arrelada, ho 
és gràcies a la gent que la treballa dia a dia. De totes 
maneres, encara no hem aconseguit que sigui un es-
deveniment tradicional. Durant els anys que fa que la 
celebrem, la resta de festes han anat adequant-se als 
nous temps, mantenint la seva essència i en algun cas, 
tornant als orígens. No oblidem que fins i tot n’hem re-
cuperat alguna.

Com us deia, la nostra festa encara no està arrelada del 
tot i a vegades, el calendari planteja dubtes sobre quin 
dia l’hem de celebrar. Exceptuant el primer any, la Festa 
Major de Porqueres sempre s’ha fet el tercer diumenge 
de maig, de manera que el cap de setmana de la festa 
es pot escaure el dia 21, com aquest any, o el dia 15, en 
el cas que l’1 de maig sigui diumenge. Enguany, aquesta 
situació ha fet que la data no quedés clara. Per tant, a 
partir d’ara, quan algú us pregunti quan és la festa de 
Porqueres podeu respondre sense cap dubte que és el 
tercer diumenge de maig.

Aquest any són poques les innovacions que fem, però 
no per això són menys importants. Els concerts es du-
ran a terme a la zona de Miànigues i la barra anirà a 
càrrec de vàries entitats. El diumenge apostarem per 

reforçar la programació in-
fantil que tant va agradar 
l’any passat. D’altra banda, 
també tenim novetats pel 
diumenge, i és que el con-
cert de música catalana el 
farà una concentració de 
corals vingudes de tot Gi-
rona, amb un espectacle 
anomenat Seny i rauxa; 
el pavelló farà goig amb tants cantaires. Un cop acabat 
aquest acte, també hi haurà ball. El dilluns tindrem els 
actes més emblemàtics i genuïns: l’Esmorzar del Ganut, 
l’entrega de premis del Concurs de Flors i la Vedellada. 
Aprofito per donar les gràcies a Vedella Bencriada per 
continuar, un any més, col·laborant amb la festa obse-
quiant-nos amb la vedella. 

Amb tot, no me n’oblido del pregoner i el cartellista. Tot 
i que sempre són especials, aquest any tenen un repunt. 
El cartell serà un petit recopilatori de les obres de Carles 
Fontserè, que servirà per reflexionar sobre la polèmica 
que ha sorgit sobre la seva figura aquest darrer any. Fi-
nalment, dir que el pregó anirà a càrrec de Lucía Pelle-
jero, representant de l’Escola Casa Nostra que enguany 
celebra els seus 50 anys de tasca educativa i el centenari 
de la fundació Magdalena Aulina.

No voldria acabar sense donar les gràcies a la gent que 
fa que la festa sigui un èxit i que provenen de molts àm-
bits diferents, ja siguin col·laboradors –que preparen 
moltes de les activitats de manera desinteressada—, les 
entitats i com no, les empreses que amb la seva parti-
cipació al cartipàs fan possible aquesta festa que ens 
estimem tant perquè és la nostra!

Moltes gràcies a tothom! Ens veiem a la festa!

Francesc Castañer i Campolier
Alcalde de Porqueres

SALUTACIÓ
13a Festa Major del Municipi de Porqueres
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L’Obra Social i Apostòlica fundada per Magdalena Au-
lina va néixer a Banyoles el maig del 1916. Durant el 
Concili Vaticà II va ser reconegut com a Institut Secular 
Operàries Parroquials.

La seva tasca apostòlica inicial es va centrar a l’entorn 
del barri de les Rodes, en uns locals de la parròquia de 
Banyoles. Aviat, però, la institució va tenir la necessi-
tat de buscar altres espais per acollir i facilitar millor 
l’atenció a la infància i la joventut, per això van co-
mençar a utilitzar els equipaments que s’ubiquen a la 
zona de Porqueres. Gran part de les activitats progra-
mades abans de la Guerra Civil es van dur a terme en 
aquest recinte, el que avui es coneix com Escola Casa 
Nostra, a la carretera de Mieres.  

L’any 2007, Magdalena Aulina va rebre un homenatge 
dels ajuntaments de Banyoles i de Porqueres per ator-
gar-li la màxima distinció en agraïment per la seva tasca 

educativa i el seu compromís amb els dos municipis. 

Entre el 2016 i el 2017 se celebrarà el centenari dels inicis 
apostòlics de Magdalena Aulina així com el 50è. aniver-
sari de l’Escola Casa Nostra.

EL PREGÓ
Institut Secular Operàries Parroquials - Magdalena Aulina

Magdalena Aulina entrant a la finca Casa Nostra l’any 1934.

 Al costat de Porqueres
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CARTELLISTA
Carles Fontserè

Sovint les memòries escrites per novel·listes poden te-
nir un gran valor literari, però confonen el lector que 
no pot discernir la frontera entre la veritat històrica i 
l’imaginari.

....................................

Per al meu germà i per a mi la manca de cambra de bany 
no era cap problema, des de petits la nostra mare ens 
havia acostumat a banyar-nos amb una regadora. Per 
prevenir malalties no hi ha res com una dutxa d’aigua 
freda, deia la meva mare. Si tenim en compte que quan 
ella era jove la norma d’higiene del «Manual de Urba-
nidad» que calia seguir era «Te lavarás la cara y las 
manos todas las mañanas y los piés una vez al mes», 
prendre una dutxa era una mostra de modernitat, i per 
molts, fins cosa de ximples. ... les mares dels altres nens 
s’apressaven a fer-los entrar a casa per aixoplugar-se, la 
nostra, amb gran escàndol d’aquelles, ens deixava jugar 
fent xip-xap sota la pluja. Això sí, després tenia la pre-
caució d’eixugar-nos bé i canviar-nos la roba.

......................................................

El fet d’haver deixat el col·legi relativament despullat de 
coneixements ha estat per a mi un avantatge. Mentre la 
major part dels que se sabien la lliçó de memòria en 
sortiren amb un saber prefabricat “made” en l’Espanya 
“Una Grande y Libre», jo, lliure d’ortodòxies encotilla-
dores i de coneixements oficials, vaig cabussar-me en 
l’aventura vivencial disposat a veure, comprendre i ela-
borar la meva pròpia escala de valors. 

..............................................................

L’esclat cartellista del juliol de 1936 és un dels fenòmens 
de la guerra civil espanyola que ha estat valorat més po-
sitivament. A mi personalment, el que més m’interessa 

pel fet d’haver-ne estat un dels protagonistes és l’impuls 
vital d’uns artistes, joves la major part, que renunciant 
a la convencional torre d ivori de l’art per l’art, varem 
apressar-se a participar, al costat del poble, en la lluita 
contra els militars sollevats.

..........................................................

... el gest vigorós del segador de bronze empunyant la 
falç i la bandera, que forma part del grup escultòric d’en 
Llimona, va quedar-me gravat per sempre en la ment 
amb tanta intensitat, que quan la revolució del 36 vaig 
pintar un cartell per a la FAI representant un camperol 
empunyant la falç davant una bandera roja i negra pro-
clamant «Llibertat!», vaig inspirant-me en el record del 
segador català d’en Llimona.

.......................................

Jo no estava disposat a jurar bandera. Sortosament, a 
l’Exèrcit Popular Regular al qual poc més tard ingressa-
ria, no es feia jurar la bandera als reclutes. La cerimònia 
d’aquesta submissió al poder de l’estat, d’arrel feudal, 
repugnava el meu concepte humanista de la vida. «Sa-
beu d’on ve l’Estat? —es preguntà el nostre gran poeta 
Joan Maragall— de la vostra debilitat, del vostre no voler 
neix l’Estat, i neix l’entitat, i neix la societat, és a dir, la 
cadena d’emissaris i d’explotadors de la qual tots aca-
ben per formar part.» Influït per Tolstoi, jo em negava a 
formar part d’aquesta cadena opressora.

..........................................................

Moltes d’aquelles persones s’havien refugiat al mas des 
de feia dies, i abandonarien la pàtria pensant morir tris-
tament a l’exili. Jo, en canvi, a punt de complir 23 anys, 
sortiré del país disposat a viure una gran aventura. En 
aquells moments però, la meva obsessió era dormir. De 

FRAGMENTS EXTRETS DELS TRES VOLUMS DE 
MEMÒRIES DE CARLES FONTSERÈ
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manera que, en un rampell d’arrels dalinianes, vaig tor-
nar a la sala gran, vaig col·locar la motxilla a terra a ma-
nera de coixí i em vaig posar a dormir sota la llum com-
prometedora de la bombeta. La meva falta de respecte 
va molestar en Tarradellas el qual em va fer despertar i 
sortir de la sala.

......................................................

Després d’uns moments de desorientació desmoralitza-
dora, vaig pensar que millor seria guillar al més aviat 
possible. Els companys de calabós amb els quals vaig 
arribar al camp pensaven el mateix. “Organitzarem 
una fugida plegats” van dir.  “No compteu amb mi. Jo 
m’escaparé sol”- els vaig respondre-. Quan en un afer 
t’hi pots jugar la vida sols em fio de mi, la responsabili-
tat no es pot deixar en mans dels altres.

.....................................................

Jo feia el mateix, en qualque indret al voral del Errobi 
em capbussava en les seves aigües gelades o exposava 
el cos nu als quatre vents al cim d’un dels pics que en-
volten la plana de Cize. Els verds frescos dels prats, els 
ocres, els  terres i els roigs profunds de les falgueres 

seques que cobreixen els cimals em tenien captivat. La 
pintura ha estat sempre per a mi un mitjà d’expressió 
sentimental més que cerebral, i mai una finalitat en si. 
No m’han interessat els dogmatismes, sempre excloents, 
ni en art, ni en política, ni en religió.

..........................................................

Jo vaig decidir tornar a París via Nova York i quedar-me 
quinze dies de turista a la ciutat dels gratacels. Tenia cu-
riositat per veure aquelles edificacions gegantines que 
sols coneixia per alguna fotografia esparsa.

.....................................................

Així, l’aspecte que oferia el Centre aquell dia, malgrat 
que l’orquestra era un simple tocadiscs, era d’una folgo-
sitat corprenedora: un alegre i vistós voleiar de faldilles 
--llavors la moda, el New Look,  era portar-les amples 
i llargues; com les popularitzarà la pel·lícula de Frank 
Sinatra i Ann Miller On the Town-- emplenava l’espai 
reduït del local. Jo no podia ballar perquè anava coix 
i caminava amb bastó per mor de la torçada de peu al 
Central Park. El Met Miravitlles, amb la seva galante-
ria habitual, em va presentar la que ell anomenava “la 
maca” del Centre. El substantiu va ofuscar i fer riure a la 
noia... però el Met havia dit la veritat. La noia era maca. 
Es deia Terry, semblava intel·ligent.

...................................................

Vàrem banyar-nos en un ampli i profund gorg d’un riuet 
que travessava la propietat dels Sanchis. Menjàrem 
molt bé a la catalana , practicàrem tota mena de jocs a 
l’aire lliure al vespre hi hagué ballarugues en una sala 
de l’hostal. Per a la Terry i jo fou un ball històric. Sense 
grans paraules ni petites, nasqué, tot ballant, un desig 
íntim d’amistat que les vicissituds de la vida i els anys 
han segellat.

Can tista
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PROGRAMA
13a Festa Major del Municipi de Porqueres

Durant els dies de la festa: 
A la zona esportiva hi haurà atraccions de fira. 
Hi haurà servei de Tren Pinxo per desplaçar-se. La 
ruta serà la següent: Zona esportiva – ctra. de Camós 
– Plaça Ramon Llull – Centre Cívic – Plaça Estació – 
Ajuntament
Hi haurà servei de bar a totes les activitats del Pavelló
La comissió de festes es reserva el dret de modificar 
l’hora i el lloc d’alguns actes.

Organització i agraïments a: 
Comissió de Festes de Porqueres, Casal de la Gent 
Gran, Porqueres Motor Club, Gimnàstica Artística Por-
queres, Flora Catalana, Coral Les Estunes del Centre 
Cívic, Comissió de Festes de Sant Joan de les Pedre-
res, Cor de St. Andreu de Mata, Bàsquet Porqueres, 
Escambell, Assemblea de Joves del Pla de l’Estany i a 
tota aquella gent que desinteressadament fan possi-
ble aquesta festa. 

Divendres 19 de Maig
A les 9 del vespre, al Centre Cívic, pregó a càrrec de 
l’Escola Casa Nostra.

A continuació, focs artificials amb les Gàrgoles de Foc.

A les 11 de la nit, a la zona esportiva, concert a l’aire 
lliure amb els grups: 
Nearby - Atupa - Orquestra Maribel

Dissabte 20 de Maig
A les 10 del matí, a l’església de Sta. Maria de Porqueres, 
sortida botànica per observar i identificar les plantes 
dels voltants de Can Morgat, a càrrec de Flora Catalana. 

A 2/4 d’11 del matí, al pavelló, exhibició de gimnàstica 
artística a càrrec del GAP. 

A 2/4 de 12 del matí a l’Ajuntament, inauguració de la 
12a. Exposició de Flors i 8a. Festa d’Homenatge a la Ve-
llesa. En finalitzar, hi haurà refrigeri per a tots els assis-
tents. 

A les 5 de la tarda, a l’Ajuntament, 13è Aplec de Prima-
vera a càrrec de La Principal de Porqueres i La Principal 
de Banyoles. 

A 2/4 de 8, al pavelló, espectacle teatral de Tortell Pol-
trona i Albert Pla amb l’obra PP. Aforament limitat.

A les 11 de la nit, a la zona esportiva, concert a l’aire 
lliure amb els grups:  
Trast - Doctor Prats - La Bambula

Diumenge 21 de Maig
A les 10 del matí, a la Plaça Major, concentració de l’IX 
Trobada de Vespes i recorregut per la comarca amb arri-
bada a la mateixa plaça major. A l’arribar hi haurà una 
exhibició d’habilitats.

A les 10 del matí, a l’Ajuntament, trobada territorial de 
puntaires amb participants de tota la província.

A les 12 del migdia, pels carrers de Porqueres cercavi-
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Activitats de pagament: 
Teatre PP de Tortell Poltrona i Albert Pla:

 
 #F
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Dilluns 22 de Maig
A les 7 del matí, a la zona esportiva, penjada de la ve-
della. 

De 2/4 de 9 i fins les 11, a la zona esportiva, Esmorzar 
del Ganut. 

De les 11 del matí a la 1 del migdia, a l’Ajuntament, taller 
familiar dins la setmana de l’energia.

A les 12 del migdia, a can Tista, lectura dramatitzada 
d’homenatge a Carles Fontseré, en motiu del centenari 
del seu naixement, sota el títol d’Objectes trobats.

A 2/4 de 7 de la tarda, a l’Ajuntament, concert a càrrec 
de la Coral les Estunes del Centre Cívic de Porqueres. A 
la mitja part, lliurament de premis de la 12a. Exposició 
de Flors. 

A 2/4 de 9 del vespre, a la zona esportiva, country amb 
el grup The Revival Farmers. 

A 2/4 de 10 del vespre, a la zona esportiva, sopar amb la 
Gran Vedellada. 

la de gegants i capgrossos de Porqueres i de Banyoles. 
L’acompanyament anirà a càrrec de la banda “txiqui” de 
Gàrgoles de Foc. El recorregut anirà des de Can Carreres 
fins a la Plaça Major. 

A les 12 del migdia, a l’església de Sta. Maria de Porque-
res, ofici solemne presidit per Mossèn Amic, acompan-
yat pel Cor de St. Andreu de Mata. A la sortida hi haurà 
refrigeri. 

A les 5 de la tarda, al pavelló, concert de corals amb 
l’espectacle Seny i rauxa dels catalans. Al nostre aire! on 
hi participaran més de 15 corals d’arreu del territori gi-
roní. Al finalitzar, ball a càrrec del grup Cafè Trio. Entrada 
gratuïta.

A les 18 h, exhibició del grup de hip-hop Ducoraçao del 
Centre Cívic de Porqueres.

A les 7 de la tarda, al zona esportiva, concert familiar a 
l’aire lliure amb els grups:  
Heavy per Xics - Nunca Mais Band - Roko Banana

Les entrades anticipades es podran 
comprar fins el 15 de maig als següents 
llocs del municipi: Ajuntament, Centre 
Cívic, Biblioteca, Quiosc i Pavelló.  

Infantil: De 3 a 11 anys

Esmorzar del Ganut:  
4€ anticipada i 5€ el mateix dia  
(Cal portar plats i coberts).

Vedellada: 4€ el mateix dia a partir  
de 2/4 de 9 del vespre.
Inclou bol de vedella, forquilla i pa.

8€ infantil anticipada
10€ infantil a taquilla  
12€ adults anticipada 
15€ adults a taquilla
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CONCERTS

NEARBY: Neix com a grup de rock dur l’any 2013 a Banyoles, en una ha-
bitació de 2 m2 de la casa particular d’un dels músics. Van començar fent 
versions de cançons dels seus grups de referència (Berri Txarrak, Nirvana, 
Motörhead…) i al cap de poc temps van començar la producció de cançons 
pròpies. El seu objectiu és tornar a fer créixer la popularitat del rock’n’roll.

ATUPA:  Atupa neix l’any 2012 amb la seva primera referència discogràfica: 
Quatribarap, un disc pensat per a un directe diferent i que va tenir molt bona 
acollida en directe. Dos anys després ‘Desobedients’ va suposar el tret de 
sortida cap a la segona referència, Expansion Pack, publicat l’any 2014. Un EP 
que volia complementar les cançons del primer disc i fer un pas més enllà en 
la varietat de gèneres musicals que el grup toca. ‘Poble’ va ser el videoclip que 
va precedir aquesta sortida i que ha estat un punt d’inflexió per a la banda. 
Actualment, presenten el seu nou treball Quasi res porta el diari i cada dia 
guanyen més seguidors.

ORQUESTRA MARIBEL: Des de finals del 2013 oferint el nos-
tre còctel: agafem música –des dels anys 80 fins ahir—, li fiquem tres   
parts de bon rotllo i un xic d’humor, ho sacsegem tot molt ben sacsejat i el 
servim amb aire fresc. Les nostres versions es distingeixen per la festa i el 
bon rotllo que creen!

Divendres, 19 de maig 
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TRAST: Després de la presentació del segon disc titulat El Detonant, aquest 
2017 arranquem la gira Junts, amb dues cançons que seran imprescindibles 
en els nostres concerts. A mig camí entre l’ska i el pop-rock ballable, presen-
tem ‘Junts’ i ‘Ara vine amb mi’, una versió de ‘Still young’ del grup australià 
The Cat Empire. Aquesta nova línia consolida el que hem anat mostrant per 
pobles i ciutats: que no només som un grup festiu i contundent, sinó que 
volem llançar un missatge positiu, fresc i engrescador perquè tothom s’hi 
senti partícip.

DOCTOR PRATS: És un grup de fusió de Terrassa. Tenen ja dos discos a 
la seva discografia i la seva popularitat no para de créixer dins del territori 
català amb participació a grans festivals com el Clownia, l’Acampada Jove i 
fins i tot van aparèixer en el disc de la marató de TV3. El seu és un estil que 
fusiona la rumba i ska. Amb ells, la festa està assegurada. 

LA BAMBULA: La Bambula neix a finals del 2015. La idea era formar una 
banda potent i festiva, però que al mateix temps escopís missatges de crítica 
social sense deixar de banda l’humor. L’any 2017, La Bambula ha gravat 366, 
el seu primer disc, que presentaran en una gira extensa que els portarà per 
tot el territori. El seu objectiu és fer saltar i ballar a tothom que s’acosti a les 
seves actuacions. 

Dissabte, 20 de maig

#FMP2017
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CONCERTS CONCERTS
Diumenge, 21 de maig 

#FMP2017

HEAVY PER XICS: El heavy i el rock són uns dels estils musicals més po-
pulars del món. Han generat grapats d’himnes que tots hem cantat alguna 
vegada. També ha creat una sèrie de tendències com: deixar-se cabells llargs, 
portar jaquetes de cuir… els concerts heavy estan farcits de llargs solos de 
guitarra, de bateria, de veu… de focs d’artifici… tot això és el que d’una ma-
nera divertida explicarem en aquest espectacle. Musicalment s’interpretaran 
grans himnes del heavy rock fusionats amb el cançoner català en versió rock. 
Heavy per xics serà capaç d’enllaçar la frase de ‘Smoke On the Water’ amb 
en ‘Joan petit’ o de fer una versió de Raimon a ritme d’Iron Maiden. Viu en 
família un concert heavy de veritat, aprenent la història del rock i passant 
una estona divertida. 

NUNCA MAIS BAND: Som un grup d’arreplegats de les comarques gironi-
nes que toquem ska, reggae i rumba! 

ROKO BANANA: Des de Banyoles, amb molta il·lusió i sense més preten-
sions que mostrar-nos al món tal com som, neix el projecte musical Roko 
Banana, format per l’Àlex a la bateria, l’Edu al baix, i en Maki a la veu i a la 
guitarra. Roko es basa sobretot en la bona connexió entre els tres músics i en 
la creació de sinèrgies positives que puguin arribar i emocionar el públic. No 
és fàcil definir l’estil musical de Roko Banana segons els cànons més clàssics. 
Les nostres cançons són una barreja d’estils que van des de l’indie rock, el 
funky o el rock més contundent; una amalgama dels nostres gustos musicals. 
Pel que fa a les lletres de les cançons (en anglès), parlen de temes tan diver-
sos com l’amor i el desamor, l’enveja, la crítica a la societat, la reivindicació 
política o l’ansietat. En essència, entenem la música com a un canalitzador, 
i a la vegada catalitzador d’emocions, però també la puta millor manera del 
món de passar una tarda amb els teus col·legues.



CONCERTS



SARDAN
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SARDANES
Dissabte, 20 de maig, a les 17 h
Als Jardins de l´Ajuntament de Porqueres

13a FESTA MAJOR MUNICIPAL DE PORQUERES 

XIII APLEC DE PRIMAVERA

Amb la participació de les cobles:

LA PRINCIPAL DE PORQUERES
LA PRINCIPAL DE  BANYOLES

P R O G R A M A

01.- BA       JOVES LLEONS  ................................................  Jordi Paulí

02.- PO      TOTA UNA HISTÒRIA  ...................................... Carles Santiago

03.- BA       MERCÈ  ..............................................................  Josep Saderra

04.- PO       EL BON HEREU  .............................................. Ricard Viladesau

05.- BA       TAMBORÍ  ..........................................................  Ramón Vilà 

06.- PO        EN XAVIER PETIT  .......................................... Josep Saderra 

07.- BA       LA CANÇÓ DE LA MARTA  ............................... Francesc Mas Ros

08.- PO      BAIXANT DE LA FONT DEL GAT   .................. Enric Morera

09.- BA       ÍDOLS DE FANG  .............................................. Jaume Ventura Tort

10.- PO      L´ERMITA DE COLLBAS   ................................. .Francesc Mas Ros

11.- (Conjunt) EL NOSTRE BARRI  .................................... Manel Saderra i Puigferrer

La Principal de Porqueres (PO)            La Principal de Banyoles (BA)

Servei de megafonía: Josep Güell

NOTES:

L’entrada serà lliure 

La comissió es reserva el dret 
de modificar aquest programa si 
causes imprevistes li obliguessin 
a fer-ho.

#FMP2017



SARDAN COBLA
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La Principal de Banyoles
Ja al segle XVII es té notícia de l’existència d’una cobla 
a Banyoles i se suposa que per l’època devia ser una 
cobla de tres quartans. Al segle següent també hi havia 
algunes cobles conegudes, com la dels Coromines i la 
dels Juncans.

La Principal de Banyoles es va fundar al segle XX però 
als anys 50 va desaparèixer. A principis dels anys 80 es 
va promoure la recuperació de la cobla. Al capdavant 
d’aquesta tasca hi havia en Pere-Joan Coll, la Mercè 
Planas i dos dels banyolins que la componien: en Josep 
Branyes i en Nico Ejarque. El debut de la renascuda co-
bla va ser el 19 de febrer de 1983, a la plaça Major de 
Banyoles.

Actualment, està formada per alguns veterans i per nois 
i noies joves –nois, la majoria dels quals s’han format 
gràcies a la feina de les escoles de cobla. 

CO
BL

A

Cobla La Principal de Porqueres
Arriba la Festa Major de Porqueres i, com en tota cele-
bració, no hi poden faltar les sardanes. Millor dit:  “No hi 
ha festa major sense sardanes”. Doncs aquest any tor-
nem a recuperar les dues cobles del Pla de l’Estany: la 
Principal de Porqueres i la Principal de Banyoles.

Podríem dir que la cobla la Principal de Porqueres es 
va fundar el segle passat, el 1999. Ja fa, doncs, una co-
lla d’anys que fem audicions de sardanes, aplecs, oficis 
solemnes, cercaviles, etc. Són 16 anys en què cada cap 
de setmana anem de poble en poble, majoritàriament 
a la comarca del Pla de l’Estany, per celebrar la seva 
festa major, tocant i gaudint de la nostra música per 
excel·lència, la sardana.

Si ens remuntem a 30 o 40 anys enrere, la preocupació 
de la majoria de sardanistes era que tots els músics que 
eren sobre la tarima ja tenien una edat bastant avança-
da; en canvi, de sardanistes que anessin a les audicions 
a ballar n’hi havia de totes les edats. Avui dia tot ha can-
viat: de jovent que vingui a les ballades n’hi ha molt poc; 
en canvi, de músics joves cada dia en surten més, o bé 
del conservatori o d’escoles de cobla i precisament molt 
ben preparats. A la cobla la Principal de Porqueres, els 
darrers anys hem apostat pel jovent, ja que tenim un 
equip amb una edat realment molt jove, no arribem als 
30 anys.  



TEATRE

MÚSICA

TEATRE
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CERCAVILA
Tortell Poltrona i Albert Pla - PP
Hi ha un escola perduda allà al mig del Montseny, on només hi estu-
dien els nens...

On només hi estudien els nens que somien amb truites, és l’escola 
dels somiatruites...

Tortell Poltrona i Albert Pla fa temps que estudien en aquesta escola.

No sabem si volen ser pallassos i cantar, o ser cantants i fer el pallasso.

PLA: Dota les seves cançons d’una particular personalitat extrema, de vegades de 
cert contingut polèmic, i en altres ocasions amb un toc infantil.

POLTRONA: Tendre, contundent i ferotge, amb una càrrega d’energia inesgotable que 
combina la innocència i la trapelleria.

Dissabte, 20 de maig

Cafè Trio
Som un grup musical del Berguedà i el Bages format per dos cantants (Marcel 
Casellas i Eva Solà), un tenor i una soprano respectivament, i un pianista (Jordi 
González), tots tres amb una àmplia formació en música clàssica i moderna i 
amb més de vint anys d’experiència en el món del ball i del concert.

La nostra formació està pensada per cobrir totes les necessitats musicals de 
pràcticament qualsevol festa, esdeveniment o celebració.

Vols “veure” un bon cafè?

ORQUESTRA
Diumenge, 21 de maig



MÚSICA
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CERCAVILA

MÚSICA
The Country Revival Farmers
Es tracta d’un original i engrescador grup que porta a escena un especta-
cle que recull tot l’esperit de l’autèntica festa country, amb música en viu i 
animació gràcies als seus 6 músics i 12 ballarins i ballarines, que es fiquen 
en el paper de texans, mexicans, hawaians…

En el seu espectacle trobareu diferents tipus de músiques i danses fo-
lklòriques de les zones rurals dels EUA i Canadà, originàries dels colons europeus: el ball en línia (line dance), pol-
ques, ball en contradansa, vals texà i mexicà, corridos de la frontera (Tex Mex), foxtrot (Two Step), Rock’n’roll… 

El show comença amb una exhibició de les danses més espectaculars i,  a continuació, animen tot el públic a par-
ticipar de la festa, ensenyant-los, des de l’escenari i el centre de la pista, els balls més senzills i divertits, cosa que 
converteix l’espectacle en una autèntica festa camperola d’unes 2 hores i mitja de durada.

Dilluns, 22 de maig

CERCAVILA #FMP2017
Diumenge 21 de Maig
Cercavila de capgrossos i gegants
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LABORATORI D'AIGÜES DE BANYOLES, S.A.U.

Registrat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Gene-
ralitat de Catalunya. Autorització R4-101-96. Inscrit en el Registre de 
Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya, reconeguts per l’anàlisi 
d’aigües 388.

ANÀLISIS D’AIGÜES: POUS, PISCINES, XARXES, FONTS...

ANÀLISIS BACTERIOLÒGIQUES.

ANÀLISIS DE LEGIONEL·LA.

ANÀLISIS QUÍMIQUES I FÍSICO-QUÍMIQUES.

ANÀLISIS OFICIALS. 

Al Laboratori d’Aigües de Banyoles, autoritzat pel Depar-
tament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de 
Catalunya, oferim per només 4 € una anàlisi de control de 
funcionament dels aparells d’osmosi particulars per que el 
client pugui optimitzar la important despesa que suposa el 
canvi de � ltres o membranes. També els recordem que se-
guim oferint-los les anàlisis de pous, piscines i xarxes. 

Passeig de la Puda, 70 - 17820 BANYOLES
Tel. 972 57 01 01 - Fax 972 57 31 06 
info@aiguesdebanyoles.com
www.aiguesdebanyoles.com



Hi col·laboren:  
àrees de Joventut dels 
ajuntaments de la 
comarca

Organitza: 

BUS NIT 
FESTES DE PORQUERES

On has d’anar a buscar el bus?

P

ESCENARI

FIRES

Dia: Dissabte 14 de maig 
Hora: 5h 
Preu: 1 euro  
Lloc: Rambla Xavier Cugat 
Parades: Recorregut variable segons 
afluència de gent
· Serinyà
· Melianta
· Banyoles - Vila Olímpica
· Banyoles - Centre
· Banyoles - Pl. Països Catalans
· Camós
· Porqueres - Centre Cívic
· Porqueres - Mata
· Borgonyà - Xocolates Torras
· Cornellà del Terri
· Palol de Revardit - La Banyeta
· Palol de Revardit - Riudellots
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Com els darrers anys, us animem a utilitzar el servei de Tren 
Pinxo per desplaçar-vos pels diversos espais de la Festa 
Major.

HORARI. dissabte: tarda / diumenge: matí i tarda / dilluns: tarda

* La ruta de diumenge al matí serà per anar a l’ofici de Sta Maria de Porqueres

Parades a:

· Zona Esportiva
· Ctra.Camós
· Centre Cívic
· Plaça Estació
· Ajuntament





GENT GRAN
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Guernica és un cèlebre quadre de Pablo Picasso que explica el bombardeig que 
va dur a terme la legió Còndor sobre la ciutat de Guernica. El Govern de la Segona 
República Espanyola va encarregar al pintor malagueny un quadre que decorés 
el Pavelló Espanyol durant l’Exposició Universal de 1937 a París i Picasso va rea-
litzar un quadre cubista expressant el seu punt de vista sobre el bombardeig i el 
va anomenar “Guernica”. Amb els anys, aquest quadre ha esdevingut una obra 
fonamental de la història de l’art.

GENT GRAN

El dissabte 20 de maig a les 11.30 h, als jardins de l’Ajuntament, 
tindrà lloc la VIII Festa d’Homenatge a les persones del munici-
pi que durant aquest any compleixen 80 anys.

Aquesta festa és també la cloenda del projecte A Porqueres, 
Grans Protagonistes, a través del qual alguns dels homenatjats 
han compartit, durant aquests últims mesos, experiències, 
anècdotes, jocs i sentiments amb els nois i noies de les escoles 
de primària del municipi.

Durant tots els dies de la Festa Major, en els horaris de l’exposició 
de flors, hi haurà una carpa als jardins de l’Ajuntament amb 
fotos, dibuixos i escrits… fruit del treball que s’ha dut a terme 
entre generacions. 

L’homenatge és possible gràcies a la col·laboració d’entitats del municipi. Fruit d’això, s’han pogut preparar diversos 
parlaments i actuacions per convertir l’acte en una esdeveniment festiu. A més a més, s’entregarà un obsequi realit-
zat pel grup de manualitats.

Esperem els trenta homenatjats juntament amb les seves famílies, amics i veïns.

Memòria històrica 1937

Dissabte, 20 de maig

VIII Festa d’Homenatge a la Gent Gran

Foto del grup de l’any passat



SERVEI OFICIAL
PEL PLA DE L’ESTANY

SERVEI OFICIAL
PEL PLA DE L’ESTANY

PROPERA OBERTURA

ROMANS AUTOMOCIÓ SL
Carrer Indústria, 10-14 - PORQUERES - Tel. 972 57 68 64



LOCAL SOCIAL
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Local Social Jove
Des de l’1 de març, a Porqueres, hi tenim un nou espai: 
el Local Social Jove, que s’ubica al pis de sobre del Local 
Social del carrer Pere Calders. Aquest equipament està 
impulsat per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Por-
queres.

L’espai es vol convertir en el punt de referència pels 
joves d’entre 11 i 16 anys i, al mateix temps, que aculli 
activitats per a joves de fins a 29 anys. D’altra banda, 
també serveix de lloc de consulta i d’orientació laboral, 
d’acompanyament acadèmic o de suport psicològic, etc.

Algunes de les opcions que ofereix l’espai són: 

Punt d’Informació Juvenil: La funció del PIJ és informar, 
orientar i assessorar als joves d’entre 11 i 29 anys sobre 
tots els temes que siguin del seu interès: ensenyament i 
formació, temes laborals, participació, associacionisme, 
salut, lleure i cultura.

Cursos i tallers: Es fan cursos i tallers per a joves d’entre 
11 a 29 anys sobre els temes que més els interessen. 

Participació activa: És important que els joves tinguin 
veu en les activitats que es realitzen al municipi. Aquest 
és, doncs, un punt on poder opinar i expressar les pro-
postes per millorar el municipi.

Espai de reunions: Qualsevol entitat juvenil pot dema-
nar els locals per fer-hi reunions i, al mateix temps, re-
bre informació i assessorament per a la seva entitat.

Aula d’estudi: Un lloc on s’impulsen els treballs i la coo-
peració a l’hora de realitzar tasques, ja sigui en grups o 
individuals.

El Local Social Jove fa dos mesos que funciona i la pro-
posta ha tingut molt bona acollida: més de seixanta jo-
ves han passat ja a conèixer les instal·lacions i a gaudir 
de l’espai. 

Si teniu qualsevol pregunta, no dubteu a dirigir-vos 
al Local Social Jove que estarà obert de dimarts a 
divendres, de 16 a 20 h. Si ho preferiu, també podeu 
contactar amb nosaltres a través del correu electrònic  
dinamitzadorajuvenil@porqueres.cat o al telèfon 670 
550 729. 



LA GRAN



LA GRAN

27 

LA GRAN VEDELLADA I
L’ESMORZAR DEL GANUT
Dilluns, 22 de maig
L’esmorzar del ganut
El dilluns de Festa Major, com ja va sent tradició, serà un 
dia pensat especialment per als veïns i veïnes de Por-
queres.

Des de 2/4 de 9 del matí i fins a les 11, tothom que vulgui 
podrà venir a esmorzar de forquilla i ganivet. La dinàmi-
ca és molt senzilla: hi haurà diverses graelles i diferents 
carns com botifarres, llom, xuies... acompanyades de to-
rrades i vi servit amb porró (fins a un màxim de 5 peces). 

Tot això pel mòdic preu de 4 € anticipadament i 5 € el 
mateix dia. Cal dur plats i coberts. Tiquets limitats. 

La gran vedellada
Com cada any, durant tot el dia podreu gaudir de la coc-
ció sota la supervisió de la gent del Casal de la Gent Gran 
de Porqueres i col·laboradors.

Al vespre, podreu assaborir la carn acompanyada de pa 
pel mòdic preu de 4 €. Els tiquets es vendran durant tot 
el vespre i són limitats.

Un any més aquesta vedellada és possible gràcies a la 
col·laboració de Vedella BENCRIADA, que dóna la vedella 
desinteressadament.   



C/ Rotes, 36 Banyoles tel. 972 58 04 44 www.vedellabencriada.cat



www.vedellabencriada.cat



12a EXPOSICIÓ DE FLORS
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PORTA LES 
TEVES FLORS

A L’EXPOSICIÓ!!

Organització:
Ajuntament de Porqueres

Col·laboracions:
PEUGEOT (Romans 
Automoció)
BIG MAT
INSTAL·LACIONS ALBERT 
SIBECAS
MAFONSA
CAN COSTABELLA

Trofeus:
SIGRAV
GERMANS QUINTANAS, SL
OXITERRI, SL
LA CAIXA

BASES DEL CONCURS

1. El concurs tindrà les seccions 
següents: Rams i Centres de Flors, 
Testos amb Flor, Testos de Fulla i 
Cactus.

2. Les plantes es poden portar a 
l’Ajuntament:

-Dijous dia 18: matí, de 9 a 14 h, i tarda, 
de 16 a 21 h

 -Divendres dia 19: matí, de 9 a 14 h, i 
tarda, de 16 a 19 h

 Si teniu problemes per portar-les, 
truqueu abans del dimecres 17 al 
telèfon 972 570 102, i passarem per 
casa vostra a recollir-les. 

3. La retirada de les plantes es podrà 
fer el dilluns després de la clausura 
de l’Exposició o el dimarts (cal 
comunicar-ho a l’Organització).

4. Podrà participar-hi tothom qui vulgui.

5. La selecció de les plantes premiades 
serà a càrrec d’un jurat qualificador 
format per persones vinculades al 
món cultural i florístic.

HORARI DE VISITA DE 
L’EXPOSICIÓ:

Dissabte 20 de maig: d’11.30 a 14 h i de 
17 a 21 h

Diumenge 21 de maig: de 10 a 14 h i de 
17 a 21 h

Dilluns 22 de maig:  de 11 a 14 h i de 17 
a 20 h

MUNTATGES ARTÍSTICS  
O FLORALS 

AEiG PLA DE L’ESTANY

SIC

BONSAIS (Centre Excursionista 
Banyoles)

INSTITUT PLA DE L’ESTANY

ESCOLA L’ENTORN

ESCOLA EL FRIGOLET

LLAR D’INFANTS ELS TRAPELLES

COIET

FUNDACIÓ ESTANY

CENTRE DE RECURSOS DE LA GENT 
GRAN

MAS CASADEVALL

FLORA CATALANA

CAN PRAT

20, 21 i 22 de maig de 2017  (als jardins de l’Ajuntament de Porqueres)

12a EXPOSICIÓ DE FLORS
DEL MUNICIPI DE PORQUERES



12a EXPOSICIÓ DE FLORS
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ACTIVITATS AL RECINTE DE 
L’EXPOSICIÓ: 

Dissabte, 20 de maig:

A 2/4 de 12 del migdia, obertura de l’11a Exposició de 
Flors i de la 8a Festa d’Homenatge a la Gent Gran

A les 5 de la tarda, 13è Aplec de Primavera amb les 
cobles:

La Principal de Porqueres

La Principal de Banyoles

Diumenge, 21 de maig:

A les 10 del matí, Trobada de puntaires

Dilluns, 22 de maig:

Al matí, d’11 a 1 del migdia, tallers familiars.

A 2/4 de 7 de la tarda, Concert de la Coral Les 
Estunes del Centre Cívic de Porqueres. A la mitja part, 
lliurament de premis de totes les categories. 

És primavera i com cada 
any (i ja en fa 5!) toca pen-
sar quina serà la nostra 
participació a l’exposició 
de flors de la Festa Major 
de Porqueres. Per a tots 
nosaltres és important 
estar vinculats al muni-
cipi, per això, aquest any 
serem els encarregats de 
realitzar el cartell de la 
12a. Exposició de Flors. 
L’elaboració artesanal és 
el nostre fort i pensant en 
l’estació de l’any on ens 
trobem, hem preparat flors de llana amb l’ajuda un teler.

20, 21 i 22 de maig de 2017  (als jardins de l’Ajuntament de Porqueres)

Cartell de la 12a Exposició de 
Flors de Porqueres 
Realitzat per la gent gran del Centre de 
Serveis de Porqueres

La Comissió de Festes es  
reserva el dret de modificar 
l’hora i el lloc d’alguns actes.

S’exposarà el quadre original del cartell de la Festa Major 
2017, una mostra de Cartells de Carles Fontseré. També 
hi podreu veure els capgrossos de Porqueres: en Morgat, 
el Prehistòric que va perdre la mandíbula, la goja Adia, el 
bou Jou d’en Morgat, l’Allet i el Drac. 

Com els darrers anys, us animem a utilitzar el servei 
de Tren Pinxo per desplaçar-vos pels diversos espais 
de la Festa Major. Parades a:

-Zona Esportiva -Ctra. de Camós
- Centre Cívic - Plaça Estació - Ajuntament







Pol. Ind. La Farga - C/ Bassa del Cànem, s/n

17820 BANYOLES - Tel. 972 57 30 14 - Mòb. 678 56 18 13

albertmetalls71@gmail.com



Pol. Ind. La Farga - C/ Bassa del Cànem, s/n

17820 BANYOLES - Tel. 972 57 30 14 - Mòb. 678 56 18 13

albertmetalls71@gmail.com



Av. Països Catalans, 207 · 17820 BANYOLES (Girona)
Tel. 972 57 60 55 · Mòbil 639 018 299

admin@reciners.com

Josep Jordà Martí



CAMINS A
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CAMINS A PEU
Itinerari 4

ITINERARI 4

Recorregut

El puig de 
Miànigues - El 
matamors - Vil·la 
romana de Vilauba 
- Aiguamolls de la 
Puda

Distància/
temps

2 h



F L E C A - PA S T I S S E R I A
Artesans des de 1896

Us desitja bona festa major

Carrer Sant  Andreu, s/n · Tel: 972 574 082
Carrer Ramon Avellana, 26 · Tel: 972 572 373   
Tel. Oficines: 972 594 283 · info@calflequer.com

US DESITGEM MOLT BONA FESTA MAJOR!

...i per celebrar-ho amb vosaltres

Vine a veure la nostra exposició

promoció vàlida fins el 17/06/2017 presentant aquest anunci

10% dte.
en mobiliari de jardí

Tel. 972 57 01 82 - banyoles@manxa.com
Avda. Països catalans, 92. 17820 Banyoles (Girona)



F L E C A - P A S T I S S E R I A
Artesans des de 1896

Us desitja bona festa major

Carrer Sant  Andreu, s/n · Tel: 972 574 082
Carrer Ramon Avellana, 26 · Tel: 972 572 373   
Tel. Oficines: 972 594 283 · info@calflequer.com

US DESITGEM MOLT BONA FESTA MAJOR!

...i per celebrar-ho amb vosaltres

Vine a veure la nostra exposició

promoció vàlida fins el 17/06/2017 presentant aquest anunci

10% dte.
en mobiliari de jardí

Tel. 972 57 01 82 - banyoles@manxa.com
Avda. Països catalans, 92. 17820 Banyoles (Girona)

Limits, 9 - 17834 PORQUERES (Girona)
Tel. (34) 972 57 03 19 - Fax (34) 972 57 27 54
www.comema.com - comema@comema.com

FABRICACIÓ DE MÀQUINES PER A

FLEQUES I PASTISSERIES

I MECANITZACIÓ DE PECES

Us desitja
Bona Festa Major!

Ctra. Circumval·lació de l’Estany
Tel. +34 972 57 03 05
Fax +34 972 57 69 93
info@campingllac.com
17820 BANYOLES (Girona)

c/ Alfores, s/n 
Tel 972 76 93 32

17133 PARLAVÀ
(Girona)

J. ESTARRIOLA, S.L.

Ctra. Camós, 16
Tel. 972 57 05 67
Fax 972 57 08 77
17834 PORQUERES - BANYOLES
(Girona)

Pol. Ind. SAU-3
PontXetmar
C/L núm. 10

Tel. 972 57 35 85
Fax 972 58 13 60
Cornellà del Terri



RACONS SINGULA
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Els costums canvien molt de pressa. No fa gaire temps, 
però ja quasi no recordem quan recorríem a alguna font 
per buscar aigua per cuinar i beure. No teníem tanta 
pressa, i moltes vegades ens esperàvem pacientment 
quan davant nostre teníem gent que havia decidit fer el 
mateix: emplenar la garrafa d’aigua. Les fonts eren con-
corregudes i la del Salt d’en Vila també era un lloc molt 
freqüentat. Fins i tot hem de recordar que entre els anys 
cinquanta i seixanta es comercialitzava l’aigua del Molí, 
una font uns pocs metres més amunt, però que també 
forma part del vessant de la vall del Matamors. A Can 
Tomàs Teixidor, una botiga que havia estat situada a la 
plaça Major de Banyoles, es proveïen d’aigua a la font 
del Molí, l’envasaven i la venien per algunes cases de 
Banyoles i comarca. Sí, realment les coses ara són dife-
rents i la societat ha canviat molt.

Però el Salt d’en Vila no només és la font. És tot el con-
junt del paratge. En èpoques de pluja tenim l’oportunitat 
d’observar la notable caiguda del salt i, especialment a 
l’estiu, es converteix en un esplèndid lloc de repòs i fa 
de bon estar. Justament el que va ser el popular aplec de 
Sant Maurici, que tenia lloc cada 22 de setembre, reunia 
una notable concurrència de veïns de Banyoles, Camós, 
Miànigues i Pujarnol al redós de la font, el lloc on des-
prés d’oficiar la missa a la petita ermita es ballaven les 
sardanes. Existeixen fotografies dels primers anys del 
segle XX en què es veuen els marges ben concorreguts 
de participants a l’aplec. De més cap aquí, coneixem el 
testimoni de gent de Banyoles, com Jaume Oller Hereu, 
que extreu bons records de la seva infància quan expli-
ca “amb el carro de casa hi anàvem a fer una fontada, 

RACONS SINGULARS
El paratge del Salt d’en Vila de Pujarnol, un espai recuperat

i, plegats amb els pare i germans, hi menjàvem el conill 
amb samfaina que havia cuinat la mare”. O més recen-
tment, alguna família o grups de joves amics que, al pic 
de l’estiu, hi trobaven el seu espai per celebrar-hi la fes-
ta o passar-hi una tarda. Era quan encara no coneixíem 
la paraula pícnic, però l’ombra de les alzines o els roures 
del paratge del Salt d’en Vila ens servia per fer-hi un 
divertit dinar o berenar.

No és gens estrany, doncs, que el 1884, amb motiu de 
l’estada de Jacint Verdaguer a Banyoles i abans de con-
tinuar el seu camí cap a la Mare de Déu del Mont, fos un 
dels indrets escollits pel poeta per venir-hi amb els seus 
amics de Banyoles. Entre el 19 i 23 de juliol d’aquell any, 
Pere Alsius, Joaquim Hostench i mossèn Josep Simon, 
capellà de les Carmelites, entre d’altres, van acompan-
yar Verdaguer a la font del Salt d’en Vila. Aquells ban-
yolins van tenir la primícia de poder escoltar del mateix 
poeta els primers versos del poema Canigó, que estava 
escrivint en aquells anys. Assegut al costat de la font i 
sota la frondositat i calma de l’indret, Verdaguer tam-
bé va conèixer fets i llegendes de la nostra comarca. El 
juliol de 1986, amb la col·laboració dels Ajuntaments de 
Banyoles i Porqueres, es va inaugurar el monòlit que 
perpetua aquest record. 

Desbrossament de la bardissa, neteja i recuperació 
de l’entorn 

El Grup de Treball i Recuperació del Patrimoni del Pla 
de l’Estany, que periòdicament treballa en diferents ac-
cions de recuperació del patrimoni de la comarca, en 
aquesta ocasió, i de comú acord i amb la col·laboració 
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de l’Ajuntament de Porqueres, va voler netejar i orde-
nar aquest emblemàtic espai. El fet que no s’utilitzi com 
abans i es vagi molt poc a buscar aigua a la font provoca 
que tot l’entorn s’abandoni ràpidament; la vegetació hi 
havia crescut desordenadament i, per tant, calia fer-hi 
una actuació de desbrossament de la bardissa. Amb la 
col·laboració dels tècnics de la brigada de l’Ajuntament, 
es va restaurar la pedra dels bancs situats al costat de 
la font, es va netejar el monòlit de mossèn Cinto Verda-
guer, i es van col·locar graons de fusta i pedra per millo-
rar l’accés tant a la font com al camí cap a la gorga del 
Matamors. Alguns, també, es van dedicar a recollir restes 
de deixalles de tot l’indret: llaunes, papers, vidres, pneu-
màtics, plàstics i, fins i tot i amb esforç, es va aconseguir 
treure una nevera que s’havia llençat a tocar la riera. 
Una mostra de l’incivisme més descontrolat! Després de 
quatre jornades de treball, el paratge convida de nou a 
ser visitat. Fa més de trenta anys, darrere de la taula de 
pedra havia existit una tanca de fusta d’uns 8-10 metres 
que servia de protecció i, alhora, de mirador del saltant 
i del curs de la riera. Una actuació que restituís aquesta 
tanca amb la col·laboració de l’Ajuntament de Porqueres 
completaria notablement la millora del paratge.

Amb l’actual funcionament de la societat, se’ns fa difí-
cil pensar que es torni a anar a dinar amb el cistell i la 
taula al voltant de la font o que algun grup es decideixi 
a passar-hi una tarda d’estiu, però hi ha una dita antiga 
que ens recorda “No diguis mai d’aquesta aigua no en 
beuré”. La història ens ensenya que el món dóna moltes 
voltes, i les circumstàncies a vegades canvien. Per tant, 
serà convenient que donem a aquesta fresquívola i bo-

nica fondalada prou valor per conservar-la i mantenir-
la degudament endreçada, no fos cas que en un futur 
ens fes falta per esbargir-nos-hi durant els dies d’estiu.

Miquel Rustullet Noguer
Grup de Treball i Recuperació del Patrimoni del Pla de 
l’Estany

Agraeixo a Isabel Roura, del Consorci per a la Normalització Lin-

güística del Pla de l’Estany, la revisió i correcció d’aquest text

Les famílies dels basters Frigola i Soler en un dels calorosos 
dies del mes d’agost a començaments de la dècada del sei-
xanta, asseguts en un dinar al voltant de la font del Salt d’en 
Vila.D’esquerra a dreta, Jordi Nogué,Joan Frigola Planas, Josep 
Frigola Juncà, Caritat Juncà Canals que té a la falda la Martina, el 
nen Josep Reverter, dreta la Carme Morata Canals, (?), Enriqueta 
Ors, Pere Frigola Juncà, Enriqueta Frigola Juncà, Pere Soler, Car-
me Malagelada amb el seu fill Llorenç Soler Malagelada. (Foto: 
Cruells. Col·lecció familiar de Llorenç Soler Malagelada. Descrip-
ció a càrrec d’Enriqueta Frigola Juncà).



· Bugada particular i industrial
· Restaurants, hotels
· Mantes, edredons, cobrellits
· Servei a domicili
 de recollida de catifes

www.quicksecbanyoles.cat
quicksecbanyoles@gmail.com

C/ Les Pedreres, 18 - Tel. 57 54 40 - 17834 PORQUERES
PLA DE L’ESTANY - CATALUNYA

C/ Salvador Dalí, 15
Tel. 972 57 43 07 - 972 58 01 27

Fax. 972 57 43 07 - info@pquintanas.com
17834 - PORQUERES

Proconstruc Quintanas, S.L.

c/ Puigpalter, 82
17820 Banyoles (Girona)

T. 972 576 510
info@cristalleriamagisa.com

www.cristalleriamagisa.com
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Ingredients per a 6 persones:     
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Poseu oli i llard en una cassola. A continuació, salpebreu la vedella i poseu-la al foc uns 7 minuts, fins que quedi rossa. Tot 
seguit, afegiu-hi un raig de brandi i deixeu-lo evaporar. Traieu la llata i reserveu-la. Una vegada estigui freda, talleu-la.  
Feu un sofregit a la mateixa cassola amb la ceba, els tomàquets i la pastanaga. Un cop cuit, tritureu-ho i reserveu-ho. 

Enfarineu els bolets i coeu-los una mica a la mateixa cassola. Després, afegiu-hi la llata, el sofregit i l’aigua (o brou). 
Deixeu-ho coure a foc lent fins que la vedella quedi tova. Rectifiqueu-ho de sal, si cal. 

Feu una picada amb avellanes, ametlles, all, julivert i una galeta. Afegiu-la a la cassola i deixeu-ho coure 5 minuts 
més. 

Ja la podeu servir.

BON PROFIT DES DEL MINAIRONS!

CUINA

1 Llata De Vedella 
2Kg De Bolets Variats 
1 Ceba 
2 Tomàquets
2 Pastanagues 
1 C/S De Llard
Oli
Sal
Brandi

Vedella amb bolets

 Bar restaurant Minairons

Farina 
Aigua 

Per a la picada:
Avellanes
Ametlles
1 Galeta
All i julivert
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CLUB ATLETISME PORQUCLUB ATLETISME PORQUERES

El mot Atletisme prové de la paraula grega “athlon” que 
significa lluita, competència, combat. L’atletisme és con-
siderat l’esport més antic del planeta, així com un dels 
pocs esports que mundialment s’han practicat de for-
ma tradicional, tant en l’àmbit aficionat com en l’àmbit 
competitiu. En els Jocs Olímpics, l’atletisme està consi-
derat com l’esport més important dels 28 que actual-
ment s’inclouen en el programa oficial.

L’atletisme es divideix en tres grans disciplines:

1. Curses
2. Concursos (salts i llançaments)
3. Proves combinades (heptatló i decatló)

Tot i que la majoria de competicions es concentren a 
la pista, les curses en ruta sempre han tingut molt de 
protagonisme a la nostra societat, amb l’organització de 
moltes proves que van dels 1.609,34 metres de la milla 
als 42.195 metres de la marató, que és considerada la 
prova de fons per excel·lència.

Aquests últims anys les curses i marxes de muntan-
ya han entrat amb molta força en el calendari atlètic, 
una modalitat que està regulada per les federacions de 
muntanya. Tota la resta de disciplines les gestiona la 
IAAF (International Association of Athletics Federations). 
A Catalunya, la màxima autoritat és la Federació Catala-
na d’Atletisme.

El Club Atletisme Porqueres va néixer el 12 de novem-
bre de 2012 de la mà d’un grup d’aficionats a l’atletisme, 
amb l’objectiu principal de promocionar aquest esport 
a Porqueres i facilitar que tots els nens i nenes de la 

comarca puguin practicar-lo.

És per aquest motiu que des dels nostres inicis ens hem 
dedicat a oferir a tots aquells joves que ho desitgin, la 
possibilitat de practicar aquest esport tres dies a la set-
mana, durant una hora cada dia, dividint les sessions en 
quatre parts:

1. Escalfament
2. Tècnica de carrera
3. Part específica de cada modalitat
4. Estiraments

A part d’oferir la possibilitat de practicar l’esport, des 
dels nostres inicis també hem col·laborat en diferents 
activitats atlètiques que es duen a terme a Porqueres, 
així com l’organització de diferents esdeveniments:

1. Col·laboració en el Cros Escolar organitzat pel Con-
sell Esportiu del Pla de l’Estany

2. Col·laboració en la Run 4 Càncer que organitza 
l’Oncolliga.

3. Organització de la Milla Urbana de Porqueres, que 
enguany ha arribat a la seva 5a. edició.

4. Participació en competicions federades a Olot, Pala-
frugell, Girona etc. per donar a conèixer el Club Atle-
tisme Porqueres; proves on els nostres atletes han 
aconseguit posicions destacades i han finalitzat, en 
moltes ocasions, entre els 3 primers classificats.

Hem de dir que l’atletisme és un dels esports més reco-
manables, no només en edat escolar, sinó també per la 
gent de totes les edats que tinguin ganes de fer esport. 
És així per diferents motius:



FARMÀCIA
JOSEP Mª TORRES

Sant Andreu, 20 - Tel. 972 57 27 99 - 17834 MATA (Porqueres)
e-mail: joseptorres@cofgi.org
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CLUB ATLETISME PORQU
1. Durant els entrenaments estan presents tant la 

companyonia com els valors del treball en equip.
2. No es discrimina a ningú per qüestions de sexe, 

edat, forma física, etc. 
3. És considerat com un esport bàsic, ja que en ell s’hi 

treballen totes les habilitats que després poden 
servir per a la pràctica de qualsevol altre esport.

Properament, l’Ajuntament posarà a disposició del Club 
Atletisme Porqueres unes noves instal·lacions a la zona 
esportiva que milloraran la qualitat del entrenaments, 
sobretot en salts i llançaments, amb un fossat pels salts 
llargada i triple, i un cercle pel llançament de pes. 

Des del club animem a tots els nens, nenes, pares, 
mares i a tothom que ho desitgi, que vinguin a provar 
l’atletisme i comprovin la grandesa d’aquest esport. 

Aprofitem per desitjar una molt bona Festa Major a 
tothom!



Cal Veler, s/n - 17834 Camós
670 440 587 - 670 73 14 78
Jordi Serra
www.clubalforges.com
clubalforges@gmail.com

QUALITAT, PREU I DISSENY EN CUINES
PRESSUPOSTOS A MIDA SENSE COMPROMÍS

xevi.nadal@guifi.net  -  609 381 066

c/ Víctor Balaguer 18-20 PORQUERES
Tels. 972 57 61 55 - 617 323 057

CLASSES DE PINTURA I DIBUIX

HORARI FLEXIBLE

Can Soler de Merlant 
17834 PORQUERES
Pla de l’Estany
Tels.: 972 57 38 85
619 821 940 
info@ruralcansoler.com
www.ruralcansoler.com



Decoració d'Interiors
Mobles a mida personalitzats
Parquets . Armaris . Cuines . Portes 
SHOWROOM 
C/Indústria 6. 17834 Porqueres
(Polígon Industrial del Terri)

info@zonafusta.com
T. 972 57 58 10 - T. 617 748 593

Avda. Països Catalans, 240-242 · Tel. 972 572 369 · Fax 972 572 369
17820 BANYOLES (Girona) 

FRED INDUSTRIAL i COMERCIAL · AIRE CONDICIONAT
MUNTATGES ELÈCTRICS, AIGUA, GAS i CALEFACCIÓ

MANTENIMENT INDUSTRIAL

Pol. Ind. del Terri
C. Indústria, s/n
17820 Porqueres

Tel. 972 57 67 04
Fax 972 57 40 23

porqueres@mafonsa.cat

Subministres l’Estany, SL

C/ Cami Terri, s/n
Tel. 972 57 47 55
Fax 972 57 62 63

C.P. 17834
PORQUERES (Girona)
E-mail: oxiterri@grn.es

www.oxiterri.net

Cal Veler, s/n - 17834 Camós
670 440 587 - 670 73 14 78
Jordi Serra
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EL COMERÇENTREVISTA A LA PERRUQUERIA 
MARIA GIFRA
Amb motiu del 50è aniversari 
Des de quin any està oberta la perruqueria Maria Gifra? 
Sempre ha tingut el mateix nom? La meva mare va obrir 
la perruqueria al c/Balmes l’any 1967 i en aquell mo-
ment tenia el nom de Perruqueria Ca la Matilde. Va ser 
l’any 1985 quan jo hi vaig començar a treballar i al cap 
de cinc anys es va fer el canvi a perruqueria Maria Gifra, 
l’any 2000 ens vam traslladar al c/ les pedreres , 19, on 
estem actualment.

Quants anys vau treballar juntes “amb la teva mare”? 
Vam estar 8 anys juntes, fins al 1993 que va néixer el 
meu primer fill i la meva mare em va ajudar a cuidar-lo. 
Durant els 8 anys que vam treballar juntes vaig aprendre 
molt sobre la professió, gràcies a ella era estricta i exi-
gent. També em va ajudar a poder ser perruquera i mare 
a la vegada, a compaginar treball i família, que és el que 
més m’agrada fer!

Quantes perruqueries hi havia en aquell moment a Por-
queres? L’any 1967 no hi havia cap perruqueria a Por-
queres, actualment n’hi ha 6.

Com vas decidir ser perruquera, per vocació o per se-
guir el negoci familiar? Jo em vaig criar a la perruqueria, 
l’ambient m’encantava!
Cada dia veia com la mare treballava, pentinant a les clien-
tes, conversant amb elles… Això m’agradava moltíssim!
Amb quinze anys ja tenia clar que seria perruquera i ara 
actualment, m’apassiona la meva professió. 

Com van ser els teus primers passos a la professió? Com 
et vas formar? Pel que fa a la formació, primer vaig anar 
a l’Institut Narcís Xifra i després a la Revlon i als 19 anys 
vaig anar a Barcelona a l’Institut Llongueras. Marxava els 
dilluns i tornava els divendres, encara no entenc com els 
meus pares m’hi deixaven anar!. Tornava els divendres 
de Barcelona amb moltes ganes de fer coses i innovar a 
la perruqueria.

Què és el que més t’agrada de la teva feina? El que més 
m’agrada de la meva professió, és el tracte amb els 
clients que surtin contents i veure com tornen. M’agrada 
fer-me amiga d’elles i fins i tot tinc una gran amistat amb 
alguna. M’agrada el contacte amb la gent i cada clienta 
és única!. La confiança de que una núvia et demani pen-
tinar la el dia més important de la seva vida o que una 
clienta faci cas de les meves recomanacions, això em fa 
sentir molt bé!

En aquests 50 anys, com ha evolucionat el negoci i ac-
tualment com et vas mantenint al dia de les noves ten-
dències? Hi ha moltes coses que han canviat, quan jo 
era petita la meva mare no donava hores. Recordo que 
pel festival d’Eurovisió que era de 10 a 12h de la nit en-



C/ Les Pedreres, 19 
Hores convingudes
Tel. 972 571 189
Mob. 677027124

perruqueriamariagifra@gmail.com
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cara les clientes eren a la perruqueria, el meu pare els hi 
posava la tele mentre la mare les pentinava i nosaltres 
jugàvem amb els seus fills. Així eren alguns dissabtes al 
vespre I normalment també es treballava els diumenges 
al matí.
Per sort actualment ha canviat, tots els clients demanen 
hora per telèfon o WhatsApp.
Actualment m’intento mantenir fent cursos, anant a les 
fires de Barcelona, París, Madrid… Comprant revistes de 
moda.

Algunes anècdotes de tots aquests anys? A l’any 1996 
quan el meu fill tenia 3 anys vaig tenir la idea de fer una 
desfilada de moda i pentinats enfocada al nens i joves 
com a models.

La desfilada va sortir molt bé però vaig tenir la mala sort 
que el meu fill va agafar la varicel·la i no va poder des-
filar. Em va agradar l’experiència i per això vaig fer una 
2ona desfilada al 1998 al Centre Cívic i una 3era a Can 
Carreres al 2008 que va tenir molt d’èxit.

Què recomanaries a un professional que està fent els 
primers passos? Que si els hi agrada està amb la gent, 
endavant! Només fa falta caràcter i fer-ho bé! 
Treballar amb il·lusió, anar contenta a la feina i les penes 
deixar-les a casa. Estàs de cara al públic i cal donar una 
bona imatge!

Com veus el futur? Hi ha molta competència en aquest 
món, però la gent necessita anar a la perruqueria de 
tant en tant. El futur de Maria Gifra crec que t’he con-
tinuïtat, encara em queden uns quants anys. Quan em 
jubili m’agradaria poder ajudar als fills dels meus fills tal 
com la meva mare, m’ha fet a mi.

Hi ha relleu a la perruqueria Maria Gifra? Dons crec que 
sí. La meva filla Paula i la meva jove Nina estan estudiant 
perruqueria i els caps de setmana treballen a una perru-
queria de Girona.
Espero que la Perruqueria Maria Gifra faci molts més 
anys.

Com ha canviat Porqueres tots aquests anys? La gent 
abans es pentinava dos cops per setmana i ara son més 
tallats, colors i secats. Hores convingudes, horaris.
Agraeixo enormement la confiança de tots els clients 
perquè sense ells no hauria pogut arribar a aquests 50 
anys i orgullosa d’haver fer una gran amistat amb elles.
Expressar la meva gratitud a totes les col·laboradores: 
Carme, Isabel, Anna, Ariadna, Marta, Monica, Karina, 
Anna, Laura, Neus, Nina, Paula i en especial la meva 
mare. 
Amb tantes o més ganes continuarem els pròxim anys 
oferint els nostres clients, tota la moda que hi ha en el 
fabulós món de la perruqueria.



c. de la Llibertat, 58, baixos
17820 Banyoles
Tel. 972 58 12 37 - Fax 972 58 12 25

Ctra. de Camós, 271 · 17820 BANYOLES (Girona)
Tels. 972 58 10 57 i 972 57 09 48

Magatzem: Ctra. de Pujarnol, 6 (Pla de la Perpinyana)
E-mail: llenyesgarriga@hotmail.com

EXPLOTACIONS FORESTALS

C/Sant Andreu , 33 - 17834 Mata , Porqueres - Tel. 972 57 59 34 Fax. 972 57 51 99
e-mail : sigrav @ sigrav.net

- COPES I TROFEUS
- PLAQUES PER A BÚSTIA
- SENYALITZACIÓ PER A ARMARIS ELÈCTRICS
- GRAVACIÓ DE JOIERIA I OBJECTES DE REGAL
- IDENTIFICATIUS PER A ANIMALS DE COMPANYIA
- GRAVACIONS AMB LASER SOBRE FUSTA, PELL...

C/ Sadernes nº1 - 17834 Porqueres (Mata)
Tel. 972 57 51 38 - Mòbil 636 54 91 64
e-mail: armantercoll@gmail.com

LES TRES ERRES



c. de la Llibertat, 58, baixos
17820 Banyoles
Tel. 972 58 12 37 - Fax 972 58 12 25

Ctra. de Camós, 271 · 17820 BANYOLES (Girona)
Tels. 972 58 10 57 i 972 57 09 48

Magatzem: Ctra. de Pujarnol, 6 (Pla de la Perpinyana)
E-mail: llenyesgarriga@hotmail.com

EXPLOTACIONS FORESTALS

C/Sant Andreu , 33 - 17834 Mata , Porqueres - Tel. 972 57 59 34 Fax. 972 57 51 99
e-mail : sigrav @ sigrav.net

- COPES I TROFEUS
- PLAQUES PER A BÚSTIA
- SENYALITZACIÓ PER A ARMARIS ELÈCTRICS
- GRAVACIÓ DE JOIERIA I OBJECTES DE REGAL
- IDENTIFICATIUS PER A ANIMALS DE COMPANYIA
- GRAVACIONS AMB LASER SOBRE FUSTA, PELL...

C/ Sadernes nº1 - 17834 Porqueres (Mata)
Tel. 972 57 51 38 - Mòbil 636 54 91 64
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LES TRES ERRESLES TRES ERRES A LA FESTA 
MAJOR DE PORQUERES
La estratègia de les tres erres sobre els hàbits de con-
sum, pretén desenvolupar hàbits com el consum res-
ponsable. Aquest concepte fa referència a propostes per 
la gestió de residus que busquen ser més sostenibles 
amb el medi ambient i concretament donar prioritat a la 
reducció del volum dels residus generats.

Si reduïm, disminuïm directament l’impacte amb el medi 
ambient.

Si reutilitzem també disminuïm l’impacte amb el medi 
ambient però en aquest cas és indirectament, ja que es-
tem donant una segona vida a algun objecte.

I finalment reciclar, aquesta és una de les erres més po-
pulars degut a que el sistema de consum actual ha pre-
ferit utilitzar envasos de materials reciclables (plàstics i 
briks) però sobretot no biodegradables. D’aquesta ma-
nera es necessiten més recursos naturals en el procés.

Aquesta estratègia l’hem anat desenvolupant a mesura 
que han passat les edicions de la Festa major. 

Amb la celebració d’enguany ja seran tretze, i han anat 
canviant algunes coses, entre elles el compromís amb 
els residus que es generen durant la festa. 

Als primers anys de la festa durant la Vedellada o 
l’Esmorzar del ganut fèiem servir coberteria de plàstic 
que generava molts residus i fins i tot era dificultós el 
fet de reciclar-los. Actualment en canvi hem apostat per 
reduir i reutilitzar en el cas dels plats, gots i coberts i ja 
és ben habitual (no només durant els actes de la Festa 
major) que tothom en les celebracions d’aquest munici-

pi el ciutadà ho porta de casa. Per tant gràcies al petit 
esforç individual hem pogut reduir molt l’impacte que 
generaven els nostres àpats. En el cas de la Gran Vede-
llada el que hem fet ha sigut emprar coberteria compos-
table, és a dir que es degrada amb el temps perquè està 
fet de materials orgànics. És més fràgil però almenys ens 
assegura un millor reciclatge ja que podem llençar-ho 
juntament amb les restes de menjar.

En la majoria dels actes, sobretot on es genera un vo-
lum considerable de deixalles, hem vetllat perquè hi 
hagi contenidors de tots els residus, per tal de minimit-
zar l’impacte i poder reutilitzar els materials utilitzats, 
un clar exemple que hem pogut constatar també el seu 
canvi i ara ja forma part del passat, és el fet d’utilitzar 
gots reutilitzables en el recinte dels concerts que tenen 
lloc durant els dies de Festa major. Ningú qüestiona que 
va ser una mesura adoptada en general a tot el territori i 
va servir no només per reduir els envasos de plàstic sinó 
també per mantenir més net l’entorn on es desenvolupa 
l’activitat.

Un altre dels actes de la nostra Festa major per desta-
car on es reutilitzen molts materials és amb la decoració 
de l’Ajuntament de l’Exposició de flors, ja que la majoria 
dels recursos emprats se’ls hi ha donat un segon ús i fins 
i tot després encara han seguit servint.

Per tant, el nostre compromís en aquesta estratègia està 
ben viu i l’anem potenciant a mesura que van passant 
les edicions. Aquests objectius no serien possibles sen-
se la col·laboració de tots vosaltres, per tant entre tots 
fem una millor Festa major de Porqueres.

Reduir, Reutilitzar i Reciclar
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Ramon Puig i Planagumà
Mòbil 629 789 379

C/ S. Dusay, 40  -  Tel./Fax 972 57 47 83  -  17820 BANYOLES  -  macfred@telefonica.net

Maquinària Hostaleria
i Alimentació
Fred Comercial
Aire Condicionat

Reserves
972 580 232
609 217 302

Horari
Obert de dimecres a diumenge
12.00 - 16.00h
20.30 - 23.00h

Dilluns i dimarts tancat per
descans setmanal

c/ Sant Andreu, 59 Baixos - 17846 MATA - PORQUERES (Girona)
tel. i Fax 972 575 152 - e-mail: instal.albert97@gmail.com

INSTAL·LACIONS
ALBERT SIBECAS, S.L.

c/ Sant Andreu, 6 - Tel 972 573 403 - MATA - PORQUERES

MENÚ DIARI, FESTIU 
I PER GRUPS 

C/ Osona, 2
17834 PORQUERES
Ctra de Mieres
Tels. 972 57 52 54
 972 58 04 75

OBERT DE DILLUNS A DIUMENGE
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