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Hola a tothom,

Aquest any ja arribem a la 15a. edició de la Festa Major 
i això és una gran notícia! Els costums i tradicions no es 
creen d’un dia per l’altre. Poc a poc la festa va creixent 
i també s’adapta als nous temps.

Aquest any tindrem alguna novetat, com no pot ser 
d’altra manera, a continuació us convido a llegir-vos tot 
el programa de festes per conèixer de primera mà en 
què consisteixen, però aquí ja us n’avanço unes quan-
tes.

El cartell de la festa l’ha fet en Miquel Callís, un artista 
local del municipi. Estem segurs que l’obra agradarà 
ja que és una imatge de Santa Maria de Porqueres 
que els més grans recordaran. En els propers anys la 
intenció és tornar a fer visible l’església des de l’altra 
vora de l’estany. La història d’en Miquel és una història 
de voluntat i de superació personal que us convido a 
conèixer.

Pel que fa a la festa, començarà el divendres amb el 
pregó. Enguany tornem a tenir un pregoner de primera 
línia: en Pere Vinyoles, més conegut com a “Selvatà”. 
Ens fa una il·lusió especial que el pregó de la 15a. edi-
ció el faci en Pere: un home tant vinculat a la festa de 
les Pedreres i a la festa en general.

El dissabte tornarem a homenatjar als octogenaris del 
municipi amb la inauguració de l’exposició de flors. 
Mentrestant, el GAP estarà al pavelló fent la seva ex-
hibició de gimnàstica artística; doncs també estan de 
festa grossa, ja que aquest any celebren el seu 10è. ani-
versari. Al vespre el teatre tindrà una altra ubicació i és 
que es farà al Centre Cívic, ja que reservem el pavelló 
per una altra activitat d’aniversari, en aquest cas, el de 
la cobla La Principal de Porqueres, que celebren que 

fa 20 anys que passegen el nom 
de Porqueres per tota la provín-
cia. Per celebrar-ho com cal ens 
faran un concert de sardanes 
gratuït al pavelló.

El diumenge també tindrem ac-
tivitats tradicionals com l’ofici; i a la tarda, a la zona de 
barraques, hi actuarà El Pot Petit, que faran ballar als 
més menuts i a tota la família, arrelant, així, aquesta 
activitat familiar de diumenge a la zona de barraques.

Finalment, el dilluns també farem el ganut i la vedella-
da, però enguany hi haurà un petit canvi amb la música 
de la vedella per fer una vetllada diferent, i és que no 
menjarem al ritme de country sinó al vaivé de les hava-
neres de les Anxovetes. 

Com veieu, en aquesta edició són moltes les dates que 
coincideixen amb celebracions d’aniversaris i altres 
efemèrides. A l’Ajuntament també ens trobem amb un 
“aniversari”, o més ben dit, amb un final de mandat, 
doncs la setmana següent de la festa hi haurà les elec-
cions municipals i les europees. De fet, és una situació 
que es repeteix cada quatre anys. Amb tot, aquests 
dies farem un petit parèntesi de la campanya per cele-
brar com toca la nostra festa major. 

No voldria acabar aquesta salutació sense donar les 
gràcies a totes les entitats i persones a nivell particu-
lar que fan possible aquesta festa. També aprofito per 
convidar a tothom als diferent actes que organitzen, 
doncs és la millor manera de recompensar tot l’esforç 
que fan.

Francesc Castañer i Campolier
Alcalde de PorqueresSALUTACIÓ

15a FESTA MAJOR  
DEL MUNICIPI DE PORQUERES
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FARMÀCIA
JOSEP Mª TORRES

Sant Andreu, 20 - Tel. 972 57 27 99 - 17834 MATA (Porqueres)
e-mail: joseptorres@cofgi.org

EL PREGO
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Va néixer a Puigpalter el 15 de gener del 1951, on hi va viure la seva 
infantesa.

Era el segon de nou germans de Can Selvatà. El seus pares eren en 
Jaume i la Lola. 

L’any 1975 es va casar amb la Rosa Bonvaventura i va venir a viure a 
Porqueres. Un any més tard, va néixer la seva filla Montse.

Als anys 80 va començar a implicar-se amb la festa de Sant Joan 
de Les Pedreres on encara hi segueix activament.  A més a més, 
col·labora amb moltes activitats que es fan el poble de forma vo-
luntària. 

EL PREGÓ
PERE VIÑOLAS RAMIÓ
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CARTELLISTA
MIQUEL CALLÍS I MASÓ

En Miquel Callís i Masó va néixer a Banyoles l’any 1940, però ja en 
fa més de quaranta que viu a Porqueres, concretament al veïnat 
d’Usall.

Va ser empresari dins el ram de l’alimentació i, mentre va estar en 
actiu, la seva feina li absorbia gran part de les seves hores. La resta 
les dedicava a la família i a les aficions que tenia aleshores; una de 
les més importants, la fotografia. De fet, el cartell que enguany em-
marca les festes de Porqueres és la versió que fa en pintura d’una de 
les seves fotografies de joventut. 

Quan es va jubilar va poder començar amb una de les seves pas-
sions latents: la pintura. Amb en Gonzalo Tabuenca van establir una 
bona relació professor-alumne-amics fins que el 2007 un ictus el va 
tenir convalescent gairebé un any.

L’any 2008, malgrat la paràlisi de la part dreta del seu cos, va de-
cidir reprendre la pràctica de la pintura, aquesta vegada de la mà 
d’en Paco Daranas. El repte de pintar amb la mà esquerra li permet 
estar ocupat un munt d’hores i mantenir atenta la seva capacitat 
d’observació.

Cada any té dues grans fites en el món de la pintura: pintar una rosa 
per Sant Jordi i pintar la felicitació de Nadal per als seus familiars i 
amics. 

Enguany ha estat un regal i una motivació extres la responsabilitat 
d’haver de pintar el cartell de les festes de Porqueres 2019. 

En Miquel i tota la seva família volem dedicar aquest quadre a una 
gran enamorada de Porqueres, la Carme Masmitjà. Carme, volies el 
cartell signat i el cartell és teu...

Llum al cel i bona Festa Major!!! 
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Us desitgem una bona festa major

Registra`t a l’oficina virtual i activa la factura electrònica a:

972 58 00 58

oficina@agrienergia.com

www.agrienergia.com

Av. Països Catalans, 140 · Banyoles

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
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PROGRAMA
15a FESTA MAJOR DEL MUNICIPI DE PORQUERES

Divendres 17 de Maig
A les 9 del vespre, al Centre Cívic, pregó a càrrec del 
senyor Pere Viñolas. 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: 

Malhumorats - Pupil·les - PelukAss

Dissabte 18 de Maig
A les 9 del matí, a la pista de la zona esportiva, sorti-
da botànica a càrrec de Flora Catalana per observar 
i identificar les plantes dels voltants de Miànigues.

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

A 2/4 de 12 del matí, a l’Ajuntament, inauguració de 
la 14a. Exposició de Flors i 10a. Festa d’Homenatge 
a la Vellesa. En finalitzar, hi haurà refrigeri per a tots 
els assistents. 

A les 5 de la tarda, a la plaça Major, trobada cas-
tellera a càrrec de la Colla Castellera Esperxats de 
l’Estany, els Castellers de l’Alt Maresme i els Caste-
llers de Santpedor. Al finalitzar, concert a càrrec de 
Bufant Fort

A 2/4 de 5 de la tarda, a l’Ajuntament, 15è. Aplec de 
Primavera a càrrec de La Principal de Porqueres i 
Foment del Montgrí. 

A 2/4 de 8 del vespre, al Centre Cívic, espectacle tea-
tral de Tortugues. Aforament limitat.

A les 10 de la nit, al pavelló, concert de sardanes po-
pulars en motiu del 20è. aniversari de La Principal 
de Porqueres. Entrada gratuïta.

A les 11 de la nit, a la zona esportiva, concert a l’aire 
lliure amb els grups: 

Micos i Koalas - Auxili - Senyor Oca
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Diumenge 19 de Maig
A les 9 del matí, a la Plaça Major, concentració de 
11a. Trobada de Vespes. A les 11:00h la comitiva es 
posarà en marxa per retornar al punt d’inici a les 12 
h, on es compaginarà un refrigeri amb una exhibició 
acrobàcies. 

A les 10 del matí, a l’Ajuntament, trobada de pun-
taires.

A les 2/4 de 12 del migdia, sortida a Can Carreres, 
cercavila dels capgrossos de Porqueres pels carrers 
dels municipi. L’acompanyament anirà a càrrec de la 
banda “txiqui” de Gàrgoles de Foc.  

A les 12 del migdia, a l’església de Sta. Maria de Por-
queres, ofici solemne presidit per Mn. Josep Puig, 
acompanyat pel Cor de St. Andreu de Mata. A la sor-
tida hi haurà refrigeri. 

A 2/4 de 6 de la tarda, al pavelló, concert i ball a cà-
rrec del grup Boogie Woogie. Entrada gratuïta.

A les 7 de la tarda, a la zona esportiva, concert fami-
liar a l’aire lliure amb els grups: 

El Pot Petit - Pla B - PD ni Fava.
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Dilluns 20 de Maig
A les 7 del matí, a la zona esportiva, penjada de la 
vedella. 

De 2/4 de 9 fins 2/4 d’11 del matí, a la zona esporti-
va, esmorzar del Ganut. 

De les 11 del matí a la 1 del migdia, a l’Ajuntament, 
taller familiar “Reutilització de materials” a càrrec 
de l’Escola de Natura de Banyoles.

A les 6 de la tarda, al pavelló, xou i balls de patinat-
ge artístic a càrrec del CPA Porqueres.

A 2/4 de 7 de la tarda, a l’Ajuntament, concert a cà-
rrec de la coral Les Estunes del Centre Cívic de Por-
queres. A la mitja part, lliurament de premis de la 
14a. Exposició de Flors. 

A les 9 del vespre, a la zona esportiva, concert 
d’havaneres amb Les Anxovetes.

A 2/4 de 10 de la nit, a la zona esportiva, sopar amb 
la Gran Vedellada. 
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ACTIVITATS DE PAGAMENT:

Teatre  “Tortugues”
10 € anticipada i a taquilla. 

Aforament limitat, no es garanteix la disponibilitat d’entrades a taquilla.

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. 

Les entrades anticipades es podran comprar fins el 15 de maig al Centre Cívic.

ORGANITZACIÓ I AGRAÏMENTS A:
Comissió de Festes de Porqueres, Casal de la Gent Gran, Porqueres Motor Club, Gimnàstica Artística Porqueres, 
Flora Catalana, Coral Les Estunes del Centre Cívic, Comissió de Festes de Sant Joan de les Pedreres, Cor de St. 
Andreu de Mata, Bàsquet Porqueres, Escambell, Colla Castellera Esperxats de l’Estany, CPA Porqueres i a tota 
aquella gent que desinteressadament fan possible aquesta festa. 

DURANT ELS DIES DE LA FESTA:
A la zona esportiva hi haurà atraccions de fira. 
Hi haurà servei de Tren Pinxo per desplaçar-se. 
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.
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CONCERTS

MALHUMORATS
Des del Vallès Occidental (Terrassa), Mal-Humorats són un jove grup de 
punk rock en català amb clares influències californianes. Amb un directe 
molt contundent i enèrgic, han portat arreu de Catalunya el seu àlbum de-
but “Herència Ofegada”. Cançons curtes, ràpides i reivindicatives, amb les 
quals demostraran la seva essència i actitud “gamberra” dalt els escenaris.

PUPIL·LES
Neix a València l’any 2014 per oferir-nos rap electrònic feminista amb ba-
ses de reggaeton. Amb unes lletres molt reivindicatives amb missatges 
feministes arriben aquest any a Porqueres per portar una festa lliure de 
sexisme. 

PELUKASS
Les millors  versions  de tots els estils des dels anys 80 fins l›actualitat. 
Pelukass ofereix un directe de 2 h amb més de 80 cançons interpretades 
amb un estil fresc i amb aire “rockero”! Són Tot un espectacle!

Divendres, 17 de maig 



CONCERTS

15 15 

MICOS I KOALAS
Són lliures en tot moment de fer i dir el que volen, encara que sigui absurd 
o políticament i moralment incorrecte, sempre intentant (de moment) que 
no afecti o ataqui a ningú. Així que pots trobar-te que canten sobre la de-
pressió, l’obsessió i el desequilibri mental que pateixen; que, de cop i volta, 
et parlen sobre el plaer que els proporciona la felicitat eufòrica descontro-
lada i el teu gos. Així és MK: bipolaritat, incomprensió; ara son uns micos, 
ara son uns koalas.

AUXILI
És un grup valencià nascut el 2005 que opta per un estil reggae amb pinze-
llades d’ska en algunes de les seves cançons. La banda va presentar l’any 
passat el seu tercer disc Tresors després d’una imparable i meteòrica pro-
jecció que els joves valencians van tenir a partir dels seus dos primers discs.

SENYOR OCA
Senyor Oca Crew juntament amb DJ Gale i Deps Music ens transporten 
als ritmes més clàssics dels anys 90, amb una marcada evolució proce-
dent del Dub africà i el Drum ‘n’ Bass. Un dels referents del Rap de la 
Terra torna a apostar per un missatge contundent de crítica social i de 
cultiu del món intern.

Dissabte, 18 de maig

#FMP2019
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CONCERTS
Diumenge, 19 de maig

#FMP2019

FAMILIARS
PLA B
Son un grup de música que va néixer a partir d’un 
simple combo de l’escola de música de Besalú i que ja 
fa 3 anys que van composant cançons. Però ara, amb 
aquest “simple combo”, no en tenen prou. Per això 
han gravat el seu primer disc: Dis-C-ontinu.

NI FAVA
Un punxa discos que no en té ni fava de fer servir 
una taula de so però de ben segur que farà moure 
l’esquelet a tots aquells que tinguin fred!
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FAMILIARSCONCERTS FAMILIARS
Diumenge 19 de maig
A les 19 h a la zona esportiva.

EL POT PETIT
La Jana i en Pau s’han proposat que no quedi cap nen 
i nena, cap mare, pare, avi i àvia i animals haguts i per 
haver, sense poder viure una aventura! Res de que-
dar-se tancats a casa i davant d’una pantalla, ens toca 
sortir al carrer, a les places dels pobles i ciutats a com-
partir noves aventures. I és que les aventures d’en 
Pau, la Jana i la seva banda són unes aventures d’allò 
més musicals, que us faran bellugar sense parar!

Un espectacle que combina la música, els titelles, les 
danses i amb el que petits i grans passaran una molt 
bona estona. No te’l pots perdre!

Dilluns 20 de maig 
A les 21.00 h a la Zona Esportiva

LES ANXOVETES
Les Anxovetes són un grup d’havaneres nascut l’estiu 
del 2013 a Girona. Amb un repertori cantat ínte-
grament en clau femenina, el grup està format per 
l’anxoveta Tona Gafarot (veu greu), l’anxoveta Montse 
Ferrermoner (veu aguda / mitja) i l’anxoveta Marta Pé-
rez (veu aguda / mitja), així com el guitarrista Salva 
Gallego, el contrabaixista Xevi Pasqual i el tècnic de so 
Xevi Salvatella, els seitons del grup.

ACTIVITAT GRATUÏTA ACTIVITAT GRATUÏTA
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SARDANES
15a FESTA MAJOR DE PORQUERES
XV APLEC DE PRIMAVERA
Dissabte, 18 de Maig de 2019

A 2/4 de 5 de la tarda

Als jardins de l’Ajuntament de Porqueres

Amb la participació de les cobles:

En cas de mal temps, l’aplec 
es farà a “Can Carreras”

NOTES: L’entrada serà lliure. 
La comissió es reserva el dret 
de modificar aquest progra-
ma si causes imprevistes li 
obliguessin a fer- ho.

Servei de megafonía:  
JOSEP GÜELL

#FMP2019

LA PRINCIPAL DE PORQUERES  
FOMENT DEL MONTGRÍ
P R O G R A M A

01.- FM PETONS DE MATINADA ........................Enric Ortí

02.- PO MELANGIA  ............................................ Josep Mª Tarridas

03.- FM GAVINA  ..................................................  Jaume Roca i Delpech

04.- PO XXX (obligada) 

05.- FM RIPOLL,  XXV  APLEC  ............................ Miquel Tudela

06.- PO ARENYS DE MUNT .................................Ricard Viladesau

07.- FM EL GOLFET..............................................Ricard Viladesau      

08.- PO COM TU LA VOLIES  ..............................  Florenci Mauné

09.- FM A L´OMBRA DE LA RECTORIA ..............Joan Lluís Moraleda

10.- PO MONTBLANC, CAPITAL DE LA SARDANA Alfred Abat

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

FOMENT DEL MONTGRÍ (FM) - LA PRINCIPAL DE PORQUERES (PO)
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ESCRIT COBLA PRINCIPAL DE 
PORQUERES
Un any més arriba el bon temps i amb ell el tradicional Aplec 
de Primavera de Porqueres. Any rere any, la Cobla Principal 
de Porqueres ha posat el seu granet de sorra en mantenir la 
tradició de les sardanes per la Festa Major, i aquest any no 
podia ser menys. Hem preparat un programa viu, amb sar-
danes engrescadores que animaran a ballar a tothom, tant 
als més grans i experimentats, com als joves i nouvinguts 
que en vulguin aprendre.

La Principal de Porqueres celebrem enguany el nostre 20è. 
aniversari. Per celebrar l’efemèride, aquest any hem renovat 
tot el nostre repertori, tant a la plaça, als concert i als oficis, 
on hem incorporat arranjaments per a tots els instruments 
de cobla. A més, comptem amb la incorporació com a tible i 
director musical de Jordi Vila, instrumentista de renom amb 
una llarga i brillant trajectòria a la Catalunya Nord.

Al llarg d’aquests 20 anys han passat músics de totes 
les edats, provinents de molts racons de Catalunya: des 
d’instrumentistes professionals, amb tota una carrera musi-
cal a les seves espatlles, fins a músics joves acabats de sortir 
de les escoles de cobla. Persones que han anat configurant 
al llarg dels anys la nostra cobla, fent-la créixer i millorar de 
manera contínua. Aquesta cooperació, companyonia i amis-
tat entre diferents generacions de músics és el que creiem 
que ha caracteritzat i definit la nostra cobla.

Esperem compartir aquesta alegria i bon ambient amb 
tots vosaltres el dissabte de la Festa Major als jardins de 
l’Ajuntament de Porqueres i al concert que ferem al pavelló!

ESCRIT COBLA FOMENT 
DEL MONTGRÍ
Per primera vegada, des de la cobla Foment 
del Montgrí assistirem al tradicional Aplec 
de Primavera de Porqueres, que arriba ja a la 
seva 15a. edició. Ens fa molta il·lusió venir i com-
partir l’aplec amb els companys de La Principal 
de Porqueres, que celebra enguany el seu vintè 
aniversari. Precisament dos músics de la nostra 
formació van ser també membres fundadors de 
la cobla de Porqueres, per la qual cosa, la il·lusió 
per venir és doble.

La cobla Foment del Montgrí es va crear fa més 
temps, concretament el 1976, a Torroella de 
Montgrí, població amb gran tradició sardanista. 
El nom inicial fou cobla Foment de la Sardana. 
El 2006 es va canviar a l’actual, afegint-hi el nom 
de la muntanya tan característica de Torroella, i 
visible des de la majoria de punts de l’Empordà. 

Les nostres ballades estan encarades tant al 
públic que ve a plaça a escoltar sardanes com 
al que ve a ballar-les. Mirem de variar molt el 
repertori i fer sardanes de les anomenades clàs-
siques i també d’autors més actuals. També rea-
litzem oficis, cercaviles i aplecs. 

Agraïm a l’Ajuntament de Porqueres haver con-
fiat en nosaltres i desitgem a tots els balladors i 
amants de la sardana que tingueu un molt bon 
aplec!!
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CERCAVILA
TORTUGUES: LA DESACCELERACIÓ DE 
LES PARTÍCULES
“Tortugues: La desacceleració de les partícules” és una comèdia de la ban-
yolina Clàudia Cedó, que ens transporta a un univers d’allò més particular i 
proper al de les pel·lícules de Wes Anderson o Jean-Pierre Jeunet.

Fa temps que en Joan i la Marta s’han adonat que no van al mateix ritme. 
S’estimen, però es trepitgen quan ballen i la neurosi d’en Joan s’està a punt 
de carregar la seva relació. Empesos pel desig de sincronitzar-se i portar un 
ritme de vida més tranquil, es traslladen al camp per prendre’s les coses 
amb més calma. Però quan les seves vides s’entrecreuen amb les de l’Òscar 
i l’Àgata, una parella de joves científics que viuen a tota velocitat, el senzill 
estil de vida que estaven buscant acabarà complicant-se.

BOOGIE WOOGIE
El conjunt Boogie Woogie es va fundar a Banyoles l’any 1990. Durant els 
primers 8 anys vam funcionar com a duet, teclats i bateria. Actualment el 
grup el formem cinc músics: David Soteras, guitarres i veu; Xavier Roger 
“Richi”, saxos i veu; Josep Reig, bateria i veu; Marc Mas, teclats i veu i la 
cantant Montse Creus.

Tots els components tenim una llarga experiència en el món de la música, 
especialment en grups i orquestres de ball.

TEATRE

ORQUESTRA

Dissabte, 18 de maig

Diumenge, 19 de maig

Premi Butaca al 
millor text 2015



Tots els nens i nenes a partir de 3r de primària poden 
participar en la cercavila portant un capgròs, només 
cal que vinguin una estona abans.

ORQUEST
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CERCAVILACERCAVILA #FMP2019

Diumenge 19 de Maig

CERCAVILA DE CAPGROSSOS
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ELS CAPGROSSOS 
DE PORQUERES
Els capgrossos de Porqueres van néixer fruit 
de la participació i col·laboració entre les dues 
escoles del municipi. Un grup d’alumnes de les 
escoles l’Entorn i El Frigolet van dibuixar els cap-
grossos amb la temàtica de diferents llocs i per-
sonatges llegendaris del municipi. Un cop esco-
llit aquests dibuixos es van portar a un taller de 
construcció de capgrossos. 

Els capgrossos de Porqueres es diuen així:

• Drac • Morgat
• Bou Jou • Prehistòric
• Goja Adia • Allet



EMPRESA D’OBRA PÚBLICA I CONSTRUCTORA

Pla de la Coromina, s/n - 17820 BANYOLES
Tel 972 571 458 - Fax 972580 133

E-mail: epsa@epsateicon.com
www.epsateicon.com
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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

Hi col·laboren:  
Àrees de Joventut 
dels ajuntaments 
de la comarca 
i Comissió 
de Festes de 
Porqueres

Organitza: 

BUS NIT 2019
FESTES DE PORQUERES

On has d’anar a buscar el bus?

P

ESCENARI

FIRES

Dia: Dissabte 18 de maig 
Hora: A les 3 h i a les 5h 
Preu: 1 euro  
Lloc: Rambla Xavier Cugat
Parades: Recorregut variable segons afluència de gent



GENT GRAN
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GENT GRAN

El dissabte 18 de maig a les 11.30 h, als jardins de l’Ajuntament, es durà a terme la X Festa d’Homenatge a la Gent 
Gran, dedicada a les persones del municipi 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 ho-
menatjats 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 diver-
sos parlaments i actuacions per convertir l’acte en un esdeveniment festiu. A més a més, s’entregarà un obsequi 
realitzat pel grup de manualitats.

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

Dissabte, 18 de maig

X FESTA D’HOMENATGE A LA GENT GRAN



GENT GRAN

TALLER FAM
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El febrer de 1939 les tropes de Franco fan la seva entrada a la comarca. Enfront troben les últimes restes d’un 
exèrcit derrotat i exhaust, el republicà, que va fent via cap a les terres de la frontera, columnes de militars i civils 
inicien la retirada en direcció a França i passen per les nostres contrades. 

En la fugida cap a França, l’exèrcit republicà dinamitarà el pont d’Esponellà per facilitar la fugida, i altres grups tra-
vessaran la comarca i es dirigiran cap a la zona de Tortellà; entre els que es retiren hi havia el general Líster, que, 
segons fonts orals, estava acampat prop de Cornellà del Terri, i que fou protagonista directe dels últims moments 
de repressió republicana.

L’entrada dels nacionals a la comarca suposa el lliurament dels darrers combats i la mort de les últimes víctimes 
de la guerra. S’explica que en una fossa comú del cementiri de Pujarnol s’enterraren aproximadament uns vuit ho-
mes morts en els combats d’última hora, entre els que hi havia tres soldats republicans que marxaven en retirada 
dalt d’un carro i que foren abatuts prop del balneari de la Puda.

Memòria histórica 1939

Dilluns, 20 de maig
A les 11.00 h als Jardins de l’Ajuntament de Porqueres

Mosquits, libèl·lules, marietes, cuques i bestioles de 
tota mena es passegen pel jardí.

Taller familiar amb material de rebuig.

Dinamitza: Escola de Natura de l’Estany de Banyoles.

TALLER FAMILIAR

Gratuït

REUTILITZACIÓ DE MATERIALS



LA GRAN

26 



LA GRAN

27 

LA GRAN VEDELLADA I
L’ESMORZAR DEL GANUT
Dilluns, 20 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 
Porqueres.

Des de 2/4 de 9 del matí i fins a 2/4 d’11, tothom que 
vulgui podrà venir a esmorzar de forquilla i ganivet. 
La dinàmica és molt senzilla: hi haurà diverses grae-
lles i diferents carns com botifarres, llom, xuies... 
acompanyades de torrades i vi (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 
cocció 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 a 
partir de 2/4 de 9 del vespre i són limitats.

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

Cal dur coberts de casa, l’organització només servirà 
plats.



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



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

FLORS A
L’EXPOSICIÓ!!

ORGANITZACIÓ:
Ajuntament de Porqueres

COL·LABORACIONS:
BIG MAT

INSTAL·LACIONS ALBERT 

SIBECAS

MAFONSA

CAN COSTABELLA

SIGRAV

TROFEUS:
SIGRAV

GERMANS QUINTANAS, SL

OXITERRI, SL

CAIXA BANK

14a EXPOSICIÓ DE FLORS
DEL MUNICIPI DE PORQUERES

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

BASES DEL CONCURS
1. Al concurs seleccionarem les 

millors 12 plantes.

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

• Dijous dia 16: matí, de 9 a 13 h,  
i tarda, de 16 a 20 h

• Divendres dia 17: matí, de 9 a 
13 h,  
i tarda, de 16 a 19 h

Si teniu problemes per portar-les, 
truqueu abans del dimecres 15 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 di-
marts (cal comunicar-ho a l’Orga-
nització).

4. Podrà participar-hi tothom qui 
vulgui.

5. La selecció de les plantes premi-
ades serà a càrrec d’un jurat qua-
lificador format per persones vin-
culades al món cultural i florístic.

HORARI DE VISITA DE 
L’EXPOSICIÓ
Dissabte 18 de maig:  
d’11.30 a 14 h i de 17 a 21 h

Diumenge 19 de maig:  
de 10 a 14 h i de 17 a 21 h

Dilluns 20 de maig:   
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h

MUNTATGES ARTÍSTICS 
O FLORALS 
SIC
INSTITUT PLA DE L’ESTANY
ESCOLA L’ENTORN
ESCOLA EL FRIGOLET
LLAR D’INFANTS ELS TRAPELLES
CENTRE EL PUIG
FUNDACIÓ ESTANY
CENTRE DE RECURSOS DE LA 
GENT GRAN
MAS CASADEVALL
FLORA CATALANA
CAN PRAT 
SIE LA PEDRERA
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El cartell ha estat creat a partir de les 
il·lustracions que han fet les alumnes 
del taller d’il·lustracio infantil del Cívic 
de Porqueres que imparteix en Xavier 
Vilagut.

Autoria: Irina Carreras, Babiche Nobel, 
Neus Pujol, Berta Durán, Bai, Tania i Laura 
Arpa i Xavier Vilagut.

CARTELL DE LA 14a 
EXPOSICIÓ DE FLORS 
DE PORQUERES

S’exposarà el quadre original del cartell de la Festa 
Major 2019, de l’autor Miquel Callís i Masó i el car-
tell de la 14a Exposició de Flors. 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. 

ACTIVITATS AL RECINTE  
DE L’EXPOSICIÓ
Dissabte, 18 de maig:
A 2/4 de 12 del migdia, obertura de  
la 14a Exposició de Flors i de la  
10a Festa d’Homenatge a la Vellesa

A 2/4 de 5 de la tarda, 15è Aplec de Primavera 
amb les cobles:

• La Principal de Porqueres

• Foment del Montgrí

Diumenge, 19 de maig:
A les 10 del matí, Trobada de puntaires

Dilluns, 20 de maig:
Al matí, d’11 a 1 del migdia, tallers familiars a 
càrrec de l’Escola de Natura de Banyoles.

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.  



Avda. Països Catalans, 123 
Tel. 972 57 00 63 - Fax 972 57 43 75

17820 BANYOLES (Girona) - amsa@amsa.es
www.amsa.es

AGITMIM
Agitación y mezcla

FLUIDMIM
Sistemas de bombeo

c/ Rubió i Ors, 32
17834 PORQUERES (Girona) SPAIN
T. +34 972 58 20 40
F. +34 972 57 47 93

www.inoxmim.com

Fabricant d’equipaments pel
sector alimentari i cosmètic
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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
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!

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
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CAMINS A PEU
ITINERARI 4. RUTA PER MIÀNIGUES I ENTORN

Distància: 11 km.
Temps: 2 h.
Dificultat: fàcil.
Punt de sortida: estanyol del Vilar.
Senyalització: fletxa de color morat.

Itinerari circular amb possibilitat de dividir-lo en 2 rutes, 
que s ’inicia a l’estanyol d’El Vilar.

1. El Puig de Miànigues (20 min.)

El poble de Miànigues, situat damunt un petit turó, està 
constituït per un conjunt de cases i masies antigues centra-
des per l’església parroquial de sant Romà (s. X). A un costat 
i a l’altre hi trobem Can Guardiola (amb pou i mina) i Can 
Xargai. A la plaça de Miànigues, per Sant Llop, s’hi celebra 
la festa major. Sortint del poble trobarem la masia de Can 
Campolier (s.XI), que durant segles ha viscut de la terra i del 
bosc. Tot i que s’han perdut alguns olivets, seguint el camí, 
just deixar la casa, passem a fregar de la bonica i revellida 
olivera del Catau.

Continuarem el camí en direcció al terme municipal de Ca-
mós, on ens podrem desviar per visitar l’església de santa 
Magdalena de Noves. 

2. El matamors (1 h.)

Creuem aquest curs d’aigua per un passadís. El Matamors 
és un riu petit que neix als voltants del collet de Pujarnol. 
El cabal d’avui dia baixa tan minvat que posa en perill la 
continuïtat de la vegetació de ribera. Antigament, era un riu 
que proporcionava abundància de crancs i peixos dolços a 
tota la ribera.

3. Vil·la romana de Vilauba (1 h 40 min.)

Tal i com el nom el seu nom llatí indica, eren cases blanques 
de camp, corresponent a una explotació pagesa de l’època 
romana que es dedicava a obtenir oli i altres elements. El ja-
ciment fou descobert l’any 1932 en obrir-se la carretera de 
Rocacorba. Fins avui, s’hi han realitzat diverses excavacions 
arqueològiques.

4. Itinerari de la Puda i les Estunes (2 h.)

Abans de tornar al punt d’inici, podem desviar-nos i se-
guir un petit itinerari senyalitzat que ens permetrà visitar 
l’estanyol de la Cendra i l’estanyol d’en Montalt. Les aigües 
que circulen pel paratge de la Font Pudosa fan una olor forta 
a causa dels gasos sulfhídrics que alliberen, però tenen pro-
pietats curatives, motiu pel qual es va construir el balneari. 
L’estanyol de la Cendra (format per enfonsament càrstic) té 
el seu nom pel seu aspecte, degut als sediments del fons 
que queden en suspensió a causa de l’entrada d’aigua sub-
terrània. Des del mirador de l’estanyol d’en Montalt podem 
observar l’extensió d’aiguamolls, amb presència de vegeta-
ció característica de les jonqueres i dels boscos de ribera. 

Un cop visitat, podem continuar l’itinerari fins al paratge de 
les Estunes (zona d’alt interès geològic per la presència de 
baumes de travertí i de la vegetació que s’hi ha adaptat). 
Direcció al Frigolet ens desviarem a la dreta, seguint la riera 
del Vilar, fins  a l’estanyol del Vilar; o retrocedir sobre les 
passes tot repetint el camí sobre el Passeig Dalmau fins el 
punt d’inici de l’itinerari 



Ctra. de Pujals, s/n · 17834 Porqueres (GIRONA)
Tel. 972 57 15 35 · Fax 972 58 11 98 · e-mail: gestio@salvadorserra.es
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BONXAI®

XAI DE RAMAT

Compri qualitat al millor preu

 Tel. 972 57 34 74

CARNS trias
Carnisseria Sala d’especejament

Bona Festa Major

Portem els paisatges del Pla de l’Estany a la vostra taula
Productes de proximitat d’alta qualitat al millor preu.

Vedella, xai, cabrit, bou, poltre,
porc, porc Duroc 100%, conill, aviram,...

Elaboració pròpia de botifarres, hamburgueses,
pinxos, mandonguilles, carn de perol,
botifarra blanca i negre, canelons,...

Compra online a:
www.carnstrias.com
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Després de celebrar el desè aniversari l’any 2018, el 
Porqueres Motor Club vol començar la segona dèca-
da de la Trobada de Vespes d’una manera molt espe-
cial: incorporant un espectacle STUNT a la diada, amb 
dos pilots professionals fent acrobàcies amb motos 
de gran cilindrada.

La jornada s’iniciarà a les 9 del matí, on tots els inte-
ressats en participar a la trobada de vespes podran 
formalitzar la seva inscripció a la Plaça Major fins a les 
10.00 h. Després es donarà la sortida amb un primer 
recorregut de 10 km previ a l’aturada per esmorzar 
de forquilla i ganivet en un conegut restaurant. Tot 
seguit, es continuarà la marxa per carreteres secun-
dàries de la comarca fins a completar el recorregut, 
que acabarà en el mateix lloc de sortida a les 12.45 h.

Seguidament s’oferirà un refrigeri als participants, 
que juntament amb la resta de gent aplegada a la 
Plaça Major, podran gaudir de les acrobàcies de Mar-
tin Kral i Xus Stunt, en un espai reservat al carrer 
Jaume Balmes.

La jornada finalitzarà amb un sorteig de regals cedits 
per diferents cases comercials relacionades amb el 
món del motor.

Diumenge, 19 de maig

XI TROBADA DE VESPES / ESPECTACLE STUNT 
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www.bassolsenergia.com

Av. Girona, 2 - 17800 OLOT - 972 260 150  |  C. de la Llibertat, 143 - 17820 BANYOLES  - 972 570 314

SERVEI DE BAR · SOPARS PER GRUPS
PARTITS DEL BARÇA

Diumenge migdia:
 arròs, postres i beguda 7€!

Truca i reserva! 669 832 857

                /bzonaesportiva

bugaroura@gmail.com
Tel. 972 58 07 70

Servei a domicili
Fem arrenjaments

més de 25 anys
al seu servei

C /  Sa n t  An d r e u ,  3 9  -  1 7 8 34  Po r q u e r e s  -  Te l .  9 7 2  5 8 0 2  7 7

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/ Rubió i Ors, 34 - 17834 Porqueres  ·  Tel. 972 57 18 96
info@carnsfrigole.com ·  www.carnsfrigole.com

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. SAU-3
PontXetmar
C/L núm. 10

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

C/ Puigpalter, 82 (UP-4) · 17820 BANYOLES
Tel. 972 576 510 · www.cristalleriamagisa.com www.debosa.com

Raimundo Sagué Maymí, S.A.
Camí del Terri, 54-56

17834 PORQUERES (Girona) Spain
Tel. +34 972 57 17 71
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Tots els aficionats del bàsquet a Porqueres estem 
d’enhorabona: aquest estiu el nostre club complirà 
25 anys, que no és poc.

Cal recordar els orígens del club: un grup d’eixelebrats 
que estimàvem l’esport i algunes casualitats van fer 
que per dos camins diferents comencés el bàsquet 
al municipi.

Per un costat, l’afició que sentia en Jaume Albertí cap 
a aquest esport va fer que un grup de nois, portats 
per ell mateix, vingués a Porqueres a iniciar aquest 
projecte.

Gràcies això, i des d’un altre vessant, un grup de pa-
res que volien inculcar als seus fills l’esperit de joc en 
equip i companyonia, uns dels pilars del nostre esport, 
vam trobar l’excusa perfecta per buscar una persona 
–amb l’ajuda de l’antiga APA de L’Entorn i d’en Miquel 
Massanes, responsable d’esports de l’Ajuntament—, 
per entrenar els equips de l’escola. De seguida va tro-
bar un jovenet Àngel Marín, a qui tots coneixeu.

Aviat va arrelar aquest esport i a la pista de l’Entorn, 
l’any 1994, s’hi van començar a jugar els primers par-
tits federats. Els nois els portava en Jaume i l’equip 
femení era entrenat per l’Àngel i per mi mateix. Men-
trestant, els dissabtes al matí la mainada de l’Entorn 
feien trobades amb d’altres escoles de la comarca i 
participaven a la lliga escolar organitzada pel Consell 
Esportiu del Gironès.

Durant els primers 6 anys, el bàsquet a Porqueres 
era una secció de la Unió Esportiva Porqueres, que 

llavors presidia en Joan Parés. El constant creixement 
va portar a “la independència” de la secció l’any 2000, 
en el que un grup de pares i mares de jugadors, pre-
sidits per en Jaume Albertí, creàrem la primera junta 
del Bàsquet Porqueres A.E.

Aquests 25 anys representen per Porqueres la con-
solidació d’aquest magnífic esport. Són centenars els 
jugadors que durant aquests anys han passat pels 
equips del nostre club i també ho estan fent els seus 
fills. Ja s’ha donat la circumstància d’un partit en el 
que han jugat pare i fill en el mateix equip. També 
comptem per desenes els entrenadors que ens han 
ajudat en la formació dels nostres jugadors. Alguns 
d’aquests ara formen part de l’equip tècnic del club.

Els reptes que hem d’afrontar a partir d’ara són di-
versos. La comarca on vivim  és petita i a la vegada 
molt rica en oferta esportiva, això fa que, cada vegada 
sigui més complicat trobar jugadors i jugadores que 
vulguin començar a practicar aquest esport. D’altra 
banda, les normes i lleis, cada cop més rígides, han 
fet que practicar esport federat sigui cada vegada 
més difícil i menys accessible a la gent. La darrera 
crisi econòmica ha fet davallar els ingressos de tots 
els clubs i trobar noves maneres d’aconseguir-ne s’ha 
convertit el principal repte de les juntes directives.

Tot això, però, no hauria sigut possible sense l’ajuda de 
molta gent que ha col·laborat amb il·lusió i desinteres-
sadament en aquest repte, sobretot els que han par-
ticipat en les juntes directives durant aquests 25 anys. 
Gràcies a tothom. Els hi estarem sempre més agraïts.
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També vull fer un agraïment especial a les empre-
ses que ens han ajudat com a patrocinadors durant 
aquesta etapa, moltes gràcies.

La Diputació de Girona tampoc ens ha fallat mai, ni en 
temps de crisi. Moltes gràcies, també. 

Un altre actor principal en el transcurs d’aquests 25 
anys ha sigut l’Ajuntament de Porqueres, que sempre 
ha estat al nostre costat, de la mà de tots els alcaldes 
i regidors d’esports que han passat durant aquests 
anys, mostrant la seva disposició a ajudar, col·laborar 
i tirar endavant aquest projecte.

Primer van ser els vestidors de la pista l’Entorn, sense 
això no hauríem pogut començar. Després va venir 
el pavelló; sempre més recordarem com l’any 2002 
en Xavi Gifra i el president Jordi Pujol el van inaugu-
rar. Aquesta fita ha quedat a la memòria de tots els 
aficionats al bàsquet del municipi. D’altra banda, tots 
també recordem un dia negre: la inundació de la pis-
ta. Sort que la solució va ser ràpida i la següent  tem-
porada ja tornàvem a tenir el parquet en condicions. 
Una millora important també ha sigut la col·locació 
de la nova coberta, que ha fet desaparèixer les gote-
res. I, des de fa poc, els nous vestidors. Gràcies per la 
vostra feina.

Crec que durant aquests 25 anys, si una cosa ha 
aconseguit el Bàsquet Porqueres és fer poble. Sobre-
tot des de l’any 2002. El pavelló s’ha convertit en una 
mena de local social i punt de trobada, no només els 
dies de partit, sinó també abans i després dels en-
trenaments entre setmana i sobretot durant el bon 

temps. El  jovent de diverses edats es reuneix allà per 
fer-la petar i comentar les qüestions que els preocu-
pen (quantes parelletes s’han format al voltant d’una 
pilota de bàsquet? Us puc assegurar que moltes!), els 
pares, que esperant o veient la mainada comenten 
les notícies i la jugada de la nena o nen o simple-
ment parlen de quan farem la propera costellada? En 
l’àmbit esportiu, cohesionar dins d’una pista gent tant 
diversa en edat i manera de pensar és un mèrit que 
ens podem apuntar.

Aprofito l’avinentesa per animar els nois i noies a pro-
var de jugar a bàsquet. Tindreu nous reptes, us diver-
tireu fent esport, aconseguireu una millor formació 
mental i, sobretot, coneixereu gent nova i fareu nous 
amics. Us hi esperem!

El Bàsquet Porqueres fa 25 anys! Això és un motiu 
d’orgull i un mèrit de tots. Per tant, ens hem de felici-
tar que sigui així i no vull deixar de donar les gràcies a 
tothom qui ho ha fet possible.

Miquel Sala Turró
President del Bàsquet Porqueres
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• Projectes per a contractacions en MITJA TENSIÓ
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Aquest 2019 VIDRESIF celebra els 25 anys, com van 
ser els inicis?

VIDRESIF va començar l’any 1994 en una nau de llo-
guer de 1.800m2 al Polígon de Melianta. La plantilla 
inicial la formaven sis persones i els dos socis actuals, 
en Joan i la Carme.

D’on va sorgir la idea de treballar el vidre?

La idea de muntar el negoci al Pla de l’Estany va sorgir 
bàsicament per la situació geogràfica, al centre de la 
província, doncs VIDRESIF hi veia una bona oportuni-
tat de negoci a la zona, ja que per aquelles èpoques 
més del 70% del vidre venia de fora de Girona. Jo sem-
pre explico que som uns empresaris circumstancials. 
No hi ha dubte que tenim l’esperit emprenedor, però 
les circumstàncies ens portaren al sector del vidre do-
nat que abans de ser empresaris per compte pròpia 
les nostres carreres professionals prèvies s’havien 
desenvolupat en aquest sector i en el de la banca.

D’on ve el nom VIDRESIF?

El nom VIDRESIF te el seu origen en el nom genèric 
del vidre + les inicials dels tres socis fundadors S.I.F. 
De tota manera, l’any 1996 el total de les accions de 
l’empresa va a passar a la família que actualment té el 
negoci. Sempre expliquem que S.I.F.  vol dir “Sánchez 
i Família”.

Per què vau ubicar l’empresa a Porqueres? 

Actualment l’empresa està ubicada a Porqueres per 

la seva situació logística i també perquè al polígon 
del municipi hi vam trobar el tipus d’equipament que 
buscàvem. 

Quants treballadors sou i quants treballen indi-
rectament per a vosaltres?

A dia d’avui a l’empresa hi treballem 110 persones de 
manera directa i unes 10 que ho fan de manera indi-
recta. 

ENTREVISTA A L’EMPRESA
VIDRESIF
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Com ha evolucionat el món del vidre?

A partir del segle XX el vidre s’ha convertit en un ele-
ment constructiu de primer nivell; en la mesura que 
el vidre ha resolt el problema de l’aïllament, la resis-
tència i la seguretat. No hi ha cap edifici modern o 
antic que es rehabiliti en el que aquest material no hi 
tingui un paper protagonista.

Quants tipus de vidres fabriqueu?

Dins l’apartat d’aplicacions, subministrem vidres per 
a grans centres comercials, edificis d’oficines, hotels, 
edificis d’equipaments públics, biblioteques, jutjats, 
museus, escoles, habitatges particulars, residències 
de luxe o edificis industrials.

Quin és el vidre més modern o estrany?

VIDRESIF és una empresa molt especialitzada en vi-
dres de grans dimensions i d’alta gamma. Podem 
fabricar les unitats més complexes que requereixi 
el món de l’arquitectura. Com bé se sap, el principal 
atribut del vidre és la transparència. Avui podem ofe-
rir transparència amb intimitat i nivells d’aïllament 
similars al de una paret. La nostra gama de produc-
tes la componen vidres aïllants dobles i triples amb 
aplicacions d’alt rendiment tèrmic i de control solar, 
vidres trempats de grans dimensions, manufactures i 
formes complexes, vidres laminats de tots tipus –des 
d’un de molt simple fins a un laminat resistent a la 
pressió de l’aigua (aplicat a piscines, aquaris, etc.)—, 

passant pels antirobatoris, anti-bala, anti-explosió 
etc., vidres acústics, vidres trepitjables, vidres amb 
cristall líquid que funcionen amb electricitat i que 
poden ser transparents o translúcids a voluntat de 
l’usuari.

Quina és l’obra més estranya, espectacular o de la 
que us sentiu més orgullosos d’haver participat?

L’obra més important en volum que hem fabricat és 
la Ciutat de la Justícia de l’Hospitalet, que té 22.000 
m2 de vidres tèrmics i de control solar amb alt nivell 
de transparència. Recentment hem fet una obra amb 
una evolvent de vidre espectacular, és a la Garrotxa, 
a la façana de l’empresa TAVIL, on hi hem instal·lat 
uns vidres ultra clars de grans dimensions (6x3 amb 
superfície de 182m2 per unitat). El resultat final es 
una façana única amb una imatge molt clara i amb un 
nivell de transparència dels més alts possibles, però 
al mateix temps, amb una estètica minimalista i un 
nivell d’aïllament tèrmic espectacular. Si us interessa, 
a la nostre web hi ha molts dels treballs en els que 
VIDRESIF ha participat.

Per a quina comunitat autònoma treballeu més? 
A quins països exporteu?

Realitzem les nostres vendes a tot el territori nacio-
nal, amb un posicionament important a  Catalunya, 
les Illes Balears i a tot el Llevant. També estem molt 
presents a França i aquest any hem començat a ven-
dre al mercat anglès.
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Quin és el secret per tenir i mantenir els vidres 
nets?

El secret per tenir els vidres nets és la neteja i el man-
teniment, tot i que és un material molt sofert i encara 
que estiguin una mica bruts no perden la transparèn-
cia. També es pot donar un tractament superficial al 
vidre que ajuda a que s’embruti menys.

Quin consell donaríeu a un nou emprenedor?

Si haguéssim que donar un consell a un nou empre-
nedor li diria que primer observés amb profunditat 
el sector, el producte, etc. A qui volgués començar en 
el negoci li diria que fos molt curiós i preguntés molt, 
que preparés a consciència un pla de negoci de, com 
a mínim, tres anys vista i que una vegada hagués pres 
la decisió hi posés tota la passió i dedicació que segur 
que se’n sortirà. Però que sobretot no perdi mai de 
vista els consells dels qui tenen experiència demos-
trada en emprenedoria. Observar i escoltar ens fa 
savis.

Sabem que celebreu els 25 anys amb molta il·lusió, 
però quin ha sigut l’any més dur de la vostra tra-
jectòria?

Després dels primers 25 anys, i mirant enrere, recor-
dem que sempre hem estat il·lusionats amb els nous 
clients, amb aquella nova màquina, amb aquella obra 
que ens han confiat a nosaltres, amb l’estructura de 
persones –cada dia més qualificades— amb qui tre-

ballem i amb les que ens sentim com una família. En 
definitiva, el principal carburant perquè funcioni la 
màquina son les ganes renovades amb les que ens 
llevem cada dia. Fins i tot durant la crisi iniciada el 
2007, en la que el nostre sector va sortir molt mal 
parat, vàrem aconseguir il·lusionar-nos i engegar al-
gunes de les inversions més importants de la nostra 
historia, reconvertit l’empresa gràcies a una estratè-
gia de diversificació de productes i mercats i, sobre-
tot, al gran plantilla de professionals que treballa a 
VIDRESIF.

Quin és el present i el futur de VIDRESIF?

El nostre present és el d’un producte que gràcies a 
les seves propietats es troba a la majoria de projectes 
constructius. En el futur, la nostra empresa seguirà 
evolucionant per estar al dia dels canvis que vindran, 
doncs les coses evolucionen ràpidament i, gairebé 
sense adonar-nos-en, no parem d’avançar. El nostre 
valor afegit és l’obsessió per la qualitat i un equip amb 
alta formació, implicat amb el dia a dia i el futur de la 
companyia.



Plaça Estació, 7 · Tel. 972 57 19 12 · Mòbil 639 33 60 44 · 17846 MATA - PORQUERES
fusteriarj@gmail.com
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FONTANERIA
ELECTRICITAT
SANITARIS

GAS
CLIMATITZACIÓ
CALEFACCIÓS.L.

INSTAL·LACIONS

C/ Sant Pere de Roda, 4 baixos - 17846 MATA - PORQUERES (Girona)
Tel. 972 571 227

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/ 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)
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INGREDIENTS:

100 g de farina de blat de moro
60 g de formatge tendre
Aigua
Sal
Sucre

Poseu la farina de blat de moro en un bol. 

Ompliu un got amb aigua calenta. Dissoleu-hi una cu-
llerada de sal i una altra de sucre. Tasteu l’aigua i recti-
fiqueu-ho, si cal. L’aigua ha d’estar ben salada. 

A poc a poc, aboqueu l’aigua en el bol de la farina i 
barregeu-ho amb una cullera fins que quedi ben hidra-
tada. 

Quan la massa estigui ben remullada, barregeu-ho 
amb les mans fins que quedi una massa fina i sense 
grumolls. 

Ratlleu el formatge tendre. 

Feu boles i amb les mans feu que tinguin forma de bol. 
Introduïu-hi el formatge tendre i tanqueu-les en forma 
de galeta gruixuda. 

Les “arepas” es poden fer al forn o a la paella. Per 
cuinar-les feu servir oli d’oliva i una nou de mantega. 
Coeu-les fins que quedin ben daurades. Es serveixen 
ben calentes. 

CUINA
“AREPAS” SENSE GLUTEN

CUINA

Potser és una mica pretensiós 
anomenar pans a algunes 
elaboracions. És possible que sigui 
més encertat anomenar masses sense 
gluten. Hi ha opcions delicioses i molt 
versàtils que et faran gaudir d’una 
altra manera del pa, una d’aquestes 
opcions és l’arepa.



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

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

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

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

· 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.

Al vostre servei
des de 1986

www.quicksecbanyoles.cat
quicksecbanyoles@gmail.com

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

QUALITAT, PREU I
DISSENY EN CUINES

PRESSUPOSTOS A MIDA
SENSE COMPROMÍS
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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

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...

Tirgi

COMPROMESOS AMB EL MEDI AMBIENT i LES PERSONES

GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS AMB FUNCIÓ SOCIAL

TIRGI, S.L. - T. 972 494 130 - info@tirgi.com - www.tirgi.com

Emmagatzematge
Recollida
Transport

  

Separació
Valorització
Reciclatge

PINTURA

Pg. Antoni Gaudí, 3 - Banyoles
972 57 63 53

www.voraestany.com

Bona Festa Major 
de Porqueres!

Tel. 972 57 22 22 · http://www.porqueres.com
Pol. Industrial La Farga · Rda. Canaleta, 9, 13

Apartat de Correus 187 · BANYOLES · 17820 (GIRONA)

VID ART: DISTRIBUCIÓ DE VINS, 
CAVES, VERMUTS, RATAFIES, 
CERVESES ARTESANES I OLI

MATA
vinsvidart@gmail.com
Tlf móvil: 722 418 183

Plaça Major 13 17820 banyoles

Tel. 972 584 986

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
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