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Hola a tothom,

A punt de complir el primer any d’aquest mandat ens 

trobem a les portes d’una nova edició de la Festa Major. 

És un esdeveniment que ens fa molta il·lusió i a la vegada 

respecte. 

Enguany arribem a la 12a edició de la Festa. A poc a poc i 

amb força, la Festa ha anat arrelant en la vida quotidiana 

del municipi. Un dels grans èxits ha estat la capacitat de 

fer del dilluns un dia més festiu. Són molts els veïns que 

al matí fan una escapada per compartir un bon esmorzar 

amb companyia o vénen al vespre a sopar, amb la vede-

llada. Tot i que la majoria de gent de Porqueres treballa 

el dilluns de la Festa, els actes sempre són molt conco-

rreguts. Aquesta és una de les victòries de la Festa.

Aquest any la fortuna ens ha fet un petit regal. A causa 

de la distribució de les festes anuals, l’Onze de Setembre 

cau en diumenge i és per aquest motiu que a Catalunya 

la substituïm pel 16 de maig, festa major de Porqueres i 

també Pasqua Granada. Per tant, el dilluns de la festa no 

només farem festa els de Porqueres sinó tota la comar-

ca i tot Catalunya. No patiu, doncs, perquè els responsa-

bles de l’esmorzar del ganut i la vedellada ja han previst 

aquest possible augment de comensals i estan treballant 

per estar a l’alçada de la situació.

Però aquesta no és l’única novetat d’enguany. En 12 anys, 

la Festa ha anat evolucionant i ha anat trobant els seus 

espais. En aquesta ocasió la zona esportiva de Miànigues 

també presentarà modificacions. Amb la construcció 

dels nous vestidors, disposarem de millors instal·lacions 

per donar suport a les activitats que hi realitzem. Però 

el canvi més important 

és que ja no hi haurà una 

sola entitat al capdavant 

de l’organització dels con-

certs sinó que diverses 

entitats del municipi ens 

ajudaran a fer una millor 

Festa. Durant les activitats 

de la zona de concerts 

n’hi haurà 4 que oferiran el servei de bar i dinamitza-

ran l’espai. L’objectiu principal és que no sigui una zona 

majoritàriament de nit, sinó que també hi hagi activitat 

durant el dia. La introducció d’un sopar popular el dissa-

bte és iniciativa seva.

Tot i el risc de semblar un tòpic, no volem deixar d’agrair 

la col·laboració a totes les entitats i persones que ajuden 

a fer la Festa. Sense ells, i només amb el pressupost de 

l’Ajuntament, en faríem una de molt més petita. També 

volem donar les gràcies a totes les empreses que un any 

més ens ajuden a finançar la Festa en forma d’anunci en 

aquest cartipàs. 

Espero que un any més la Festa sigui un espai de trobada 

i esbarjo on puguem trobar-nos en alguns dels actes i 

compartir una bona estona tots plegats.

Que passeu una molt bona Festa Major. 

Francesc Castañer i Campolier
Alcalde de Porqueres

SALUTACIÓ
12a Festa Major del Municipi de Porqueres
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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



EL PREGO

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

FARMÀCIA
JOSEP Mª TORRES

Sant Andreu, 20 - Tel. 972 57 27 99 - 17834 MATA (Porqueres)
e-mail: joseptorres@cofgi.org
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Va néixer a Sabadell l’11 de gener del 1956. El 1976 aca-

ba magisteri a Sant Cugat del Vallès, centre pilot en 

l’ensenyament en català, i un any més tard finalitza els 

estudis d’interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelo-

na. Assisteix a classes de llenguatge musical i acordió. 

Participa en moltes activitats d’esplai com a nena i com 

a monitora. El 1979 inicia la seva feina de mestra, primer 

a la província de Barcelona (Bagà i Sant Julià de Cer-

danyola), i després a la de Girona: Navata, Besalú i final-

ment, a partir del 1994, treballa com a mestra i anima-

dora teatral al Frigolet 

de Porqueres, on ocupa 

el càrrec de directora de 

l’escola durant 10 anys. 

És mare de 3 fills.   Ac-

tualment gaudeix tant 

com pot de la seva ju-

bilació. 

LA PREGONERA
Anna Maria Balsach Casablancas
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L‘AUTOR DE CARTELL
Rapha Dehesa

Quadre

exposició  

de pintura  

2011

Dibuix

de l’Exposició  

“Memòria  

en pedra”, 2014

Darrere el nom artístic de Rapha Dehesa hi ha Rafel De-

hesa, un pintor de Ripoll que fa 44 anys que viu al Pla de 

l’Estany, un entorn que el fascina i li encanta.

Als 10 anys comença a dibuixar a llapis i a carbó, una 

afició que serà una constant al llarg de la seva vida i li 

servirà tant per a realitzar-se com per a relaxar-se. No 

és fins al 2003 que decideix introduir-se en el món de la 

pintura empès per la família, pels amics i especialment 

pel pintor Gonzalo Tabuenca. A partir d’aquest moment, 

assisteix a les seves classes per adquirir tècnica i apren-

dre els secrets de la pintura acrílica i la tècnica pictòrica 

de la pintura a l’oli.

En l’actualitat, la majoria de quadres estan pintats a l’oli, 

tot i que continua realitzant dibuixos al carbó on aparei-

xen pedres que formen ermites, cases pairals o masies.

Ha realitzat diverses exposicions individuals, entre les 

quals destaquen la de Can Jan de la Farrés de Fontco-

berta (2009), en la qual s’exposaven 26 pintures i 4 di-

buixos al carbó; la celebrada amb motiu de la Festa Ma-

jor de Cornellà del Terri (2009), en la qual va mostrar una 

vintena d’obres; la de l’Ajuntament de Banyoles, amb 20 

olis (2012); la de la Sala de l’Església de Santa Maria de 

Porqueres (2014), amb carbons i grafit; o la del Castell 

de Montesquiu (2014).

També va participar a l’exposició “L’òrbita d’un viatge” 

(2014), amb 10 quadres de 92 x 65 cm que, valent-se de 

la tècnica de l’oli sobre tela, mostraven la volta al món 

que l’Helena Dehesa i en Marc Grabuleda varen realitzar 

durant 6 mesos.
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PROGRAMA
12a 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 
és: zona esportiva – Ctra. de Camós – plaça Ramon 
Llull - Centre Cívic – plaça Estació – Ajuntament. 
La ruta també es farà a l’inversa. 

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 

Porqueres, Colla Castellera Esperxats de l’Estany, Flo-

ra Catalana, Coral les Estunes del Centre Cívic, Co-

missió de Festes de Sant Joan de les Pedreres, Es-

cambell, Cor de St. Andreu de Mata i tota aquella gent 

que desinteressadament fan possible aquesta festa. 

Divendres 13 de maig

A les 7 de la tarda, a la biblioteca, exposició “Porqueres, 

grans artistes”.

A les 9 del vespre, al Centre Cívic, pregó a càrrec de la 

Sra. Anna Maria Balsach i Casablancas.

A continuació, focs artificials amb Gàrgoles de Foc.

A les 11 de la nit, a la zona esportiva, concert a l’aire 

lliure amb els grups:

Krit - Auxili - Albercocks

Dissabte 14 de maig

A 2/4 de 10 del matí, a l’Ajuntament, sortida botànica a 

càrrec de Flora Catalana.

A 2/4 d’11, al pavelló, exhibició de gimnàstica artística a 

càrrec del GAP. 

A 2/4 de 12, a l’Ajuntament, inauguració de l’11a Expo-

sició de Flors i 7a Festa d’Homenatge a la Vellesa. En 

finalitzar, hi haurà refrigeri per a tots els assistents. 

A partir de les 4 de la tarda i fins a les 7, a la plaça Ma-

jor, actuació de la Colla Castellera Esperxats de l’Estany 

amb les colles convidades: Marrecs de Salt i els Caste-

llers de Castelldefels.

A les 5 de la tarda, a l’Ajuntament, 12è Aplec de Prima-

vera amb les cobles: la Principal de Porqueres i la Prin-

cipal de Banyoles. 

A 2/4 de 9 del vespre, al pavelló, espectacle teatral de 

Quim Masferrer amb l’obra Temps. Aforament limitat.

A les 11 de la nit, a la zona esportiva, concert a l’aire 

lliure amb els grups:

Pelukass - Germà Negre - Smoking Souls

Diumenge 15 de maig

A les 9 del matí, al pavelló, concentració de la VIII Tro-

bada de Vespes. A les 10, sortida amb recorregut pels 

carreres de Porqueres.

A les 10 del matí, a l’Ajuntament, trobada de Puntaires.
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Exposicions: 

Exposició  a la Biblioteca: “Porqueres, grans artistes”. 

Exposició dels alumnes més joves de l’escola d’Art 

Gonzalo Tabuenca de Porqueres.

Del 13 de maig al 30 de Juny.

Exposició Centre Cívic de Porqueres: “Calça’t”. Pau 

Homs exposa una sèrie inspirada en el quadre de Van 

Gogh Un parell de botes. 

Activitats de pagament: 

Teatre Temps de Quim Masferrer:  13 € anticipada i 
15 € taquilla.

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

Vedellada: 4 € el mateix dia (Inclou vedella i pa).

Les entrades anticipades es podran comprar fins al 12 
de maig als següents llocs del municipi: Ajuntament, 
Centre Cívic, Biblioteca, quiosc i pavelló.  

#
FM
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Dilluns 16 de maig

A  2/4 de 9 del matí i fins les 11, a la zona esportiva, es-

morzar del Ganut. Tiquets limitats. 

A les 11 del matí, taller familiar fins a la 1 del migdia a 

càrrec de l’Escola de Natura.

A les 12 del migdia, Visita guiada a Can Tista. Casa de 

l’artista Carles Fontserè, celebrant el centenari del seu 

naixement. 

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 l’11a 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, sopar a la zona esportiva amb la 

Gran Vedellada. 

A les 12 del migdia, cercavila de gegants i caprgrossos 

de Porqueres i Banyoles i acompanyats de la banta txi-

qui de Gàrgoles de Foc. Cercavila de Can Carreres a la 

Plaça Major. 

A les 12 del migdia, a l’església de Santa Maria de Por-

queres, ofici solemne, acompanyat pel Cor de St. An-

dreu de Mata. A la sortida hi haurà refrigeri. 

A les 5 de la tarda, a la zona esportiva, activitats adreça-

des a fer passar una bona estona als més petits (de 6 a 

12 anys). A càrrec d’Escambell. 

A les 6 de la tarda, al Pavelló, concert de música i ball a 

càrrec del grup  CAFÈ TRIO amb quintet.

A les 6 de la tarda, a la zona esportiva, exhibició del grup 

de hip hop  Ducoraçao del Centre Cívic de Porqueres.

A les 7 de la tarda, a la zona esportiva, concert familiar a 

l’aire lliure amb el grup: Reggae per Xics. 

A les 9 del vespre, a la zona esportiva, concert amb Cesk 

Freixas.
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CONCERTS

KRIT. Krit som un projecte musical format per sis joves de Banyoles i ro-

dalies amb ganes de passar-ho bé i expressar el que sentim fent música. El 

nostre estil va des del rock fins a l’ska, passant pel punk, el rap i el reggae. 

AUXILI. Des d’Ontinyent, i amb una evolució musical cap al reggae, l’ska, 

passant pel ragga i el rap, Auxili s’ha convertit en una de les bandes valencia-

nes amb més projecció i amb més concerts cada any, ja que han passat pels 

festivals més importants del país (Festivern, Rototom Sunsplash, Feslloch...) i 

també més enllà, com el Viña Rock. En marxa des de 2005, tenen 3 discos: 

Existirem...? (2009), Dolç Atac (2014), i Instants Cremats (2016), el seu nou 

treball. 

ALBERCOCKS. Qui no recorda aquelles cançons tan emblemàtiques de 

Disney? Les melodies d’El Rei Lleó, La Sireneta, El llibre de la selva, Pocahon-

tas o Tarzan segur que ens vénen a la memòria. Ara és possible rememorar-

les de la millor manera possible: ballant-les i cantant-les a ple pulmó.

Albercocks és la banda musical creada per a tots aquells que sempre han 

volgut sentir les cançons de Disney d’una forma més animada. A través 

d’estils com la rumba, el reggae o l’ska, el grup fa un repàs dels clàssics més 

escoltats.

Divendres, 13 de maig 

#FMP2016
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PELUKASS. PelukAss som un grup format per 5 joves  vegetarians que 

quan plou no ens mola el pebre a l’amanida. Si de cas, vine a preguntar, ens 

trobaràs amb calçotets dins la teva banyera. Fem tot tipus de versions de Pop 

Rock nacional i internacional des dels 80 fins a l’actualitat (des de Queen 

fins a Shakira, passant pel Chaval de la Peca, Eminem, Pont Aeri i Spice Girls). 

No som només un grup de versions sinó que dalt de l’escenari fem un show 

d’allò més boig i divertit. Te’l perdràs?

GERMÀ NEGRE. Ara que s’acosta el bon temps i els músics i els enve-

lats es preparen per fer sortir la gent al carrer, els Germà Negre posem fil a 

l’agulla per ocupar les places i presentar el que serà el tancament del nostre 

primer disc Els àngels fan torrades. La gira porta per nom “A tomar vent”,  co-

mençarà a l’abril amb molta bufera i hi podreu cantar, ballar i xiular les can-

çons d’abans i de sempre. Un espectacle que promet alliberar l’alegria dels 

balladors i balladores a glops de vi i també algun somriure esbiaixat digne de 

ser retratat. Prepareu bé les orelles que engreixarem la família de bufadors i 

les tenores poden rebentar algun timpà despistat!

SMOKING SOULS. El creixement d’Smoking Souls sorprèn, però té unes 
arreles profundes. Són representants d’una generació de joves que des de 
menuts han explorat els territoris ocults de la música. Joves crescuts als 
temps de la incertesa, però que han après a guanyar-la a colp de cançó. Ho 
han mamat als paisatges de la seva Marina Alta, la terra on ha germinat bona 
part de l’escena musical del País Valencià. Amb Mark Dasousa als controls, 
els Smoking Souls han sabut esprémer aquesta essència, però amb formes i 
inquietuds pròpies. Els seus directes en són una prova. Les cançons neixen 
de dins i l’allau sonora crea una atmosfera única. Autenticitat, humilitat i ho-
nestedat en majúscules. I pura adrenalina. Unes sensacions que han corregut 
de boca a orella fins a convertir-los en una referència emergent de la nostra 
música. Aprenent i creixent cada dia. Perquè ells són ells: Smoking Souls. 
Nòmades dels nostres temps. Nòmades vencent la por.

Dissabte, 14 de maig
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REGGAE PER XICS. The Penguins tornen amb el segon disc del seu pro-

jecte “Reggae per xics” amb la mateixa filosofia de sempre: apropar la música 

jamaicana als més petits de la casa i, a la vegada, recuperar temes populars i 

tradicionals de Catalunya.

Amb la voluntat de seguir passant-ho bé ballant i cantant amb el públic fami-

liar, The Penguins conviden la gent a pujar al Tren del Reggae. La locomotora 

ens durà per un viatge on presentaran els diferents ritmes musicals de l’illa 

de Jamaica a ritme de ska (Pere Gallerí), reggae (La Mosca), calypso (El Poll 

i la Puça) o rhythm & blues (Peix, Peixet). Són les cançons de tota la vida to-

cades amb els arranjaments dels grans clàssics de la música jamaicana per 

una banda impecable de 10 músics capaços de contagiar nens i pares amb 

un espectacle fresc i ple de vida. 

CESK FREIXAS. Cesk Freixas (Sant Pere de Riudebitlles, 1984) va iniciar 

la seva activitat com a cantautor el 2004. Des d’aleshores, i fins a dia d’avui, 

ha editat cinc treballs discogràfics i ha dut a terme més de 1.200 actuacions. 

El febrer de 2015 va guanyar el Premi Disc Català de l’Any que organitza 

l’emissora Ràdio 4, guardó aconseguit a través de votació popular, que va 

considerar el seu últim disc Protesta com el millor disc en català del 2014.

Protesta és el cinquè treball discogràfic de Cesk Freixas, i apareix en el desè 

aniversari de la seva activitat damunt dels escenaris. Aquest nou disc compta 

amb els arranjaments i la producció musical de Víctor Nin, guitarrista al cos-

tat de Cesk Freixas des de l’any 2006. Protesta és el disc més rítmic i con-

tundent de la seva discografia, que s’acostant a una estètica propera al rock.

Diumenge, 15 de maig 

#FMP2016
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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 filtres 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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SARDANES
Dissabte, 14 de maig

12a FESTA MAJOR MUNICIPAL DE PORQUERES 

XII 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 LA MEMÒRIA DELS CARGOLS  .............  Josep Cassú

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

03.- BA NANI  ..........................................................  Enric Gratacós

04.- PO L´APLEC DE TARDOR ............................  Conrad Saló

05.- BA TIANA  ........................................................  Francesc Mas Ros

06.- PO AIRES AMERENCS ...................................  Pere Fontàs 

07.- BA AIGUA XELIDA  .........................................  Ricard Viladesau

08.- PO LA FLAMA DE LA SARDANA  ..................  Tomàs Gil i Membrado

09.- BA JOIOSA ANGELINA  ................................  Josep Saderra

10.- PO VILANOVA DE LA MUGA  .......................  Rossend Palmada 

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.

#FMP2016
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La Principal de Banyoles

Ja al segle XVIII es té notícia de l’existència d’una cobla a 

Banyoles. Devia ser, per l’època, una cobla de tres quar-

tans. Al segle següent també hi va haver algunes cobles, 

com ara els Coromines i els Juncans.

Ja al segle XX, l’any 1927 es va fundar la Principal de 

Banyoles, que va desaparèixer als anys 50. A comença-

ments dels 80 es va promoure la recuperació d’aquesta 

coble, els capdavanters de la qual van ser en Pere-Joan 

Coll i la Mercè Planas, o dos dels banyolins que la com-

ponien, en Josep Branyes i en Nico Ejarque. El debut de 

la cobla recuperada va ser el 19 de febrer de 1983, a la 

plaça Major de Banyoles.

Actualment, està formada per alguns veterans i per joves 

-nois i noies-, la majoria dels quals s’han format a les 

escoles de cobla que tan bona feina fan.

C
O

B
LA

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.  
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Quim Masferrer - Temps

Li acaben de comunicar que li queden 90 minuts de vida. Una hora i mitja. 5.400 

segons de batecs. Ni un més. No res i tot alhora. 

Una hora i mitja de la més autèntica i plena llibertat que mai podrà gaudir un és-

ser humà. La llibertat de passar comptes, de dir de veritat tot el que pensa, de ser 

sincer per una vegada. La llibertat de saltar-se les normes polítiques, socials i mo-

rals. La llibertat de qui no es pot empresonar, ni multar, ni imputar, ni castigar. La 

llibertat de riure’s del mort i de qui el vetlla. Una hora i mitja d’intensa tristesa, de 

certesa de la mort, de comiats, planys, records, olors, amics, paisatges, amors... 

que mai més no sentirà. Desitjos insatisfets, tot allò que no ha pogut fer ni podrà 

fer mai. Un cúmul de ràbia, rancúnia, venjança... la llibertat de riure’s del mort i de 

qui el vetlla. La tragicomèdia de la vida en 90 minuts.

S’obre el teló. Comença el compte enrere. 

Dissabte, 14 de maig

Cafè Trio (amb quintet)

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, 15 de maig
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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), polques, 

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, 16 de maig

#FMP2016
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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



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
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El 1936, el 

retaule barroc 

(realitzat el 

1792) que 

s’alçava al 

presbiteri 

de l’església 

de Santa Maria de Porqueres va ser cremat 

durant els aldarulls de la Guerra Civil, la qual 

cosa va deixar al descobert  la primitiva belle-

sa de la capella, tal com ara la podem veure.

GENT GRAN

El dissabte dia 14 de maig, a 2/4 de 12 del migdia, als jardins de 

l’Ajuntament, tindrà lloc la VII Festa d’Homenatge a les perso-

nes del municipi que durant aquest any fan 80 anys.

Aquesta festa és també la cloenda del projecte “A Porqueres, 

Grans Protagonistes”, a través del qual alguns dels homena-

tjats han compartit experiències, anècdotes, jocs i sentiments 

amb els nois/es de les escoles de primària del municipi durant 

aquests últims mesos.

Durant els tres dies de la Festa Major, seguint els hora-

ris de l’Exposició de Flors, hi haurà una carpa als jardins de 

l’Ajuntament amb fotos, dibuixos, escrits... fruit del treball entre 

generacions que s’ha dut a terme.

L’homenatge  és possible gràcies a la col·laboració  d’entitats del municipi. S’han preparat diversos parlaments i ac-

tuacions per fer l’acte més festiu, i també s’entregarà un obsequi realitzat pel grup de manualitats.

Esperem els 25 homenatjats juntament amb les seves famílies, amics i veïns.

Memòria històrica 1936

Dissabte, 14 de maig

VII Festa d’Homenatge a la Gent Gran

Foto del grup de l’any passat amb la data (1915)

Himne de 

l’Olimpíada 

Popular que 

s’havia de celebrar 

a Barcelona el 

1936; dos dies 

abans es va 

frustrar per l’esclat 

de la Guerra Civil. 

“No és per odi, no és per guerra

que venim a lluitar de cada terra;

sota el cel blau

l’únic mot que ens escau

és un crit d’alegria: la pau.

(...)

Contra els baixos crits innobles

aixequem cap al cel les nostres mans!

Vibrin els cants

perquè es tornin més grans

i més lliures els pobles!”

Josep M. de Segarra
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SIE LA PEDRA

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

El desembre de 2015 es va iniciar el SIE La Pedrera al 

municipi de Porqueres. El Servei d’Intervenció Educativa 

(SIE) ofereix suport acadèmic a infants i joves gràcies a 

un petit grup de voluntaris i voluntàries. 

Dos dies a la setmana, infants i joves amb dificultats 

acadèmiques i una situació social i/o familiar complexa 

vénen al SIE La Pedrera, on els donem un cop de mà 

amb les tasques escolars i intentem reforçar aquelles as-

signatures en què tenen més dificultats perquè puguin 

aprovar tots els exàmens. A més del treball acadèmic, 

en aquest espai disposen d’un temps en el qual es fan 

activitats de caire més lúdic: jocs de taula, tallers... 

Periòdicament contactem amb escoles i instituts per 

poder fer un treball el més personalitzat possible i adap-

tat a les necessitats de cada infant. Així, si treballem 

tots conjuntament per un objectiu, aquest és més fàcil 

d’assolir. 

El projecte ha estat molt ben acollit per la comunitat 

educativa i per les famílies dels infants i joves. Actual-

ment, atenem una vintena d’infants i joves d’edats com-

preses entre els 6 i els 15 anys. 

Per tal de poder fer un acompanyament el més indivi-

dualitzat possible necessitem incorporar nous volunta-

ris i voluntàries. Si tens 90 minuts a la setmana i ganes 

d’involucrar-te en el projecte, només cal que concertis 

una entrevista trucant al 972 58 30 55 o enviant un co-

rreu electrònic a banyoles@caritasgirona.cat.
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Av. Països Catalans, 207 · 17820 BANYOLES (Girona)
Tel. 972 57 60 55 · Mòb. 639 018 299

administracio@reciners.cat
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LA GRAN VEDELLADA I
L’ESMORZAR DEL GANUT
Dilluns, 16 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 dinà-

mica és molt senzilla: hi haurà diverses graelles i dife-

rents carns com botifarres, llom, xuies... acompanyades 

de torrades 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 

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 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 ve-

della desinteressadament.   



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:
PEUGEOT (Romans 
Automoció)
BIG MAT
INSTAL·LACIONS ALBERT 
SIBECAS
VIDRESIF
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 12: matí, de 9 a 14 h, i tarda, 
de 16 a 21 h

 -Divendres dia 13: matí, de 9 a 14 h, i 
tarda, de 16 a 19 h

 Si teniu problemes per portar-les, 
truqueu abans del dimecres 11 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 14 de maig: d’11.30 a 14 h i de 
17 a 21 h

Diumenge 15 de maig: de 10 a 14 h i de 
17 a 21 h

Dilluns 16 de maig:  de 10 a 14 h i de 17 
a 20 h

MUNTATGES ARTÍSTICS  
O FLORALS 

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

14, 15 i 16 de maig de 2016  (als jardins de l’Ajuntament de Porqueres)

11a EXPOSICIÓ DE FLORS
DEL MUNICIPI DE PORQUERES
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ACTIVITATS AL RECINTE DE 
L’EXPOSICIÓ: 

Dissabte, 14 de maig:

A 2/4 de 12 del migdia, obertura de l’11a Exposició de 
Flors i de la 7a Festa d’Homenatge a la Gent Gran

A les 5 de la tarda, 12è Aplec de Primavera amb les 
cobles:

La Principal de Porqueres

La Principal de Banyoles

Diumenge, 15 de maig:

A les 10 del matí, Trobada de puntaires

Dilluns, 16 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. 

Als infants de 1r cicle 

d’educació infantil els en-

tusiasma manipular, ex-

perimentar i fer nous des-

cobriments. Aprofitant 

que la nostra escola havia 

de crear el cartell per a 

l’11a Exposició de Flors, 

vàrem fer una nova pro-

posta al infants: estampar 

amb pintures de diferents 

colors, rodets i bastonets 

per a les orelles.

Els nens i nenes varen 

produir moltíssimes, ge-

nials i suggeridores “obres d’art”, entre les quals hi ha la 

que hem presentat per a l’Exposició de Flors d’enguany.

14, 15 i 16 de maig de 2016  (als jardins de l’Ajuntament de Porqueres)

Cartell de la 11a Exposició de 
Flors de Porqueres 
Realitzat pels nens i les nenes de la Llar 
d’infants Els Trapelles

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 2016, de Rapha Dehesa. 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
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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

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

17820 BANYOLES (Girona) - amsa@amsa.es
www.amsa.es
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Estalviï en la seva factura elèctrica, contractant amb Agri-Energia, S.A.
la tarifa de discriminació horària *

(*) Per a contractes de fins a 10kW de potència.
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CAMINS A PEU
Itinerari 3

Enguany, us presentem el tercer itinerari que transcorre 

pel nostre municipi, ric en patrimoni natural, cultural i 

arquitectònic. 

Itinerari circular, d’unes 2 h aproximadament, que 

s’inicia al peu de la carretera de Rocacorba, al poble de 

Pujarnol, format per diferents cases disperses. En des-

taca l’església parroquial de Sant Cebrià, el cementeri 

i la Torre de Pujarnol, declarada Bé d’Interès Nacional. 

La caminada ens portarà a Sant Patllari, l’ermita situada 

a més alçada del municipi (647 m). Sembla que aquesta 

ermita es va construir com a capella d’una antiga torre 

de guaita que va fer construir el comte Borrell durant 

les disputes amb el comte de Besalú. Els vells expliquen 

que sovint els llamps feien malbé el campanar i que dos 

ermitans foren abatuts per les descàrregues elèctriques. 

El lloc on es troba esdevé un mirador natural de 360º, 

des d’on es contemplen els contraforts de Rocacorba, 

els Pirineus i el golf de Roses. Baixarem fins al collet de 

Pujarnol per una carena sorprenentment humida, i po-

drem gaudir de la frescor del bosc obac d’alzines, pins i 

d’arboços grans. 

Una manera de saber més d’aquest itinerari és a través 

del llibret editat anomenat Itinerari 3, que ens dóna in-

formació dels llocs, indrets i patrimoni que podem tro-

bar al llarg del camí, sense deixar-se cap detall. El podeu 

adquirir a l’Ajuntament per l’import d’1,5 €.

ITINERARI 3

Recorregut

Pujarnol  - les 

Comes – serrat de 

Can Camós – el 

Mirador – Sant 

Patllari – puig 

Cabrit – collet de 

Pujarnol – camí de 

Missa -  Pujarnol

Distància/
temps

2 h
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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!
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Quan tot sovint parlem de patrimoni històric no només 

hauríem de pensar o fixar-nos en les rellevants cons-

truccions d’esglésies o ponts de segles enrere. És ben 

cert que els dos exemples que hem citat tenen un valor 

històric extraordinari i fora de qualsevol dubte. Les es-

glésies van ser els nuclis al redós dels quals van créixer i 

desenvolupar-se molts dels nostres pobles; i els ponts, 

les estructures que van formar les vies de comunicació 

per poder transitar d’un lloc a l’altre i salvar passos de 

rius o altres obstacles geogràfics. Per tant, són béns cul-

turals de gran interès. No obstant això, aquestes con-

sideracions no ens haurien de privar de valorar altres 

petits elements que formen part igualment de la nos-

tra història com a poble. Els rentadors en són un bon 

testimoni, ja que són un tipus de construcció que hem 

heretat perquè no perdem la memòria d’allà d’on venim. 

A la comarca, i a Porqueres concretament, sabem de 

l’existència de rentadors o safareigs amb característi-

ques diferents. Molts decennis enrere algunes dones es 

veien obligades a anar a rentar la roba a rius, rieres o a 

l’Estany. L’extensió de la construcció dels rentadors va 

suposar un alleujament en la càrrega de treball de les 

dones perquè el tenien més a prop i el treball de rentar i 

esbandir la roba, tot i ser feixuc, el podien fer en millors 

condicions.

Els diferents usos del rentador del Castell

Tot i que no en sabem la data de construcció, el ren-

tador o safareig de Porqueres, situat sota mateix de la 

plaça de l’església de Santa Maria de Porqueres, fou fet 

a iniciativa dels propietaris del mas el Castell de Porque-

res, possiblement a l’entorn dels anys vint del segle pas-

RACONS SINGULARS
El rentador del Castell de Porqueres

sat. Els beneficiaris directes van ser les famílies dels ma-

sovers que hi vivien i, en algun moment, la gent de Ca 

l’Escolà, la casa a tocar l’església. Es va fer servir perquè 

les dones de la casa hi rentessin la roba, per portar-hi 

els animals a abeurar i per regar els horts que hi havia al 

seu voltant. També hi havia gent que anava a buscar-hi 

aigua per beure amb càntirs. L’aigua era conduïda des 

dels Tenyers, rere el col·legi El Frigolet.

Les mides són 4,05 metres de llargada per 1,90 d’am-

plada, la mateixa mida també de fondària. A uns 60 cm 

del fons hi ha un punt de sortida d’aigua per aconse-

guir aigua neta per regar els horts que hi havia hagut. 

En Joan Port Frigolé (1938) i els seus pares, Josep Port 

i Dolors Frigolé, van estar-hi de masovers fins a l’any 

1946, i recorda quan la mare hi anava a rentar la roba. Té 

ben present que l’aigua del safareig era molt neta, raja-

va quasi sempre pel desguàs. L’Esteve Ferrer, de Matella, 

explica que a mitjan anys cinquanta hi havia vist peixos. 

Els horts els menava en Joan Marquès, un antic masover 

del Castell, que fins i tot els treballava amb l’ajut d’un 

animal, diu la Carme Tarrés. Al rector, mossèn Tomàs 

Frigola, amb la sotana arromangada, se’l veia sovint ca-

vant el seu tros d’hort. Les notables dimensions que té 

el safareig ens fan pensar que des de l’inici fou pensat 

també com a abeurador per a animals, de manera que 

el bestiar (fos dels propietaris o els masovers del Castell), 

cavalls i vaques, tenien el rentador com a punt per abeu-

rar-se. Justament en Joan Port recorda que una vegada 

va caure-hi una vaca de casa; s’hi posà massa inclinada 

i caigué a dins. L’animal va estar moltes estones nerviós 

fins que el pare va aconseguir treure’l. La Carme Tarrés i 
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El rentador del Castell de Porqueres

els seus pares, que van viure al Castell com a masovers a 

partir de 1947, ja no hi anaren a rentar. Els havien fet un 

safareig dintre del pati del Castell.

Desbrossament de la bardissa entorn del safareig i la 

posterior restauració

D’acord amb l’Ajuntament de Porqueres, el Grup de Tre-

ball del Patrimoni del Pla de l’Estany, amb l’ajut de per-

sonal de la brigada d’obres de l’Ajuntament, va realitzar 

fa poques setmanes una actuació per desbrossar i posar 

novament al descobert aquest antic element. També 

se’n va netejar l’interior i es van poder valorar millor els 

danys que ha sofert en el decurs dels anys. Hi ha la pro-

posta per fer-hi una mínima restauració, ja que alguns 

trams de les parets estan trencats i la pica que servia 

com a rentador ha desaparegut, així com els esglaons 

per arribar-hi. El broc de la font i la piràmide d’obra 

que la coronava també s’han trencat totalment. L’Ajun-

tament de Porqueres té el compromís de realitzar els 

treballs d’obra en els propers mesos i, un cop acabats, 

poder-lo senyalitzar i instal·lar-hi un plafó explicatiu per 

recordar quins n’havien estat els usos.

Les circumstàncies i el pas dels anys han volgut que 

aquest element patrimonial hagi quedat situat en un 

punt estratègic des del punt de vista sociocultural. El 

camí que voreja l’Estany és un pas molt transitat i, a més 

a més, el fet que estigui situat a prop de l’església ro-

Una fotografia de 1963 on veiem la Meri Sitjà i en Mateu Butinyà 

passejant un diumenge del mes de març, al costat del rentador 

del Castell. (Col·lecció de Mateu Butinyà).

Alguns dels membres que formen part del Grup de Treball del 

Patrimoni del Pla de l’Estany davant el rentador del castell, el 

mateix dia del mes de febrer de 2016 que es van dur a terme 

els treballs de desbrossament de la bardissa que tapava aquest 

antic rentador.



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

sigui ben conegut. No anirà gens malament, 

perquè amb el plafó informatiu es farà memò-

ria d’un passat cultural que no tenim tan lluny: 

la feina de rentar la roba, en què tant s’havia 

de suportar el fred de l’hivern com la calor 

dels carregosos dies de l’estiu. Certament, 

eren unes condicions radicalment diferents 

de les d’ara.

Miquel Rustullet Noguer

Grup de Treball del Patrimoni del Pla de l’Es-

tany

Vista general de l’accés al nucli del Castell i a l’església de Santa Maria de 

Porqueres. Tot i que no gaire visible, hem marcat el punt on estava situat el 

rentador-abeurador del Castell de Porqueres. (Fotografia de Josep M. Mateu. 

Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany).



CUINA
Ingredients per a 4 persones:     
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CUINA

4 cues de rap
2 cebes
1/2 l de caldo de peix
1 copeta de brandi
Per al romesco:
1 cabeça d’alls
4 tomates
20 g d’ametlles

20 g d’avellanes
Oli, sal i pebre vermell

Opcional:
Unes gambetes... Va, sí, 
que sempre fan més  
Festa Major!

Primer de tot, comencem posant oli en una cassola i hi 
fregim les gambes a foc viu; les retirem (si no heu triat 
aquesta opció, passeu al següent pas). Al mateix oli on 
hem fet les gambes, hi posem les dues cebes picades 
ben petites i les deixem daurar.

Mentrestant, ja podem anar fent el romesco. Escalfem el 
forn a 200 ºC i escalivem la cabeça d’alls i les tomates. 
Un cop ho tenim escalivat, ho pelem i ho triturem junt 
amb les ametlles, les avellanes, la sal, una miqueta de 
pebre vermell i l’oli.

Quan la ceba ja és cuita hi tirem la copeta de brandi i el 
brou de peix. Quan arrenqui el bull hi posem les cues de 
rap i desfem el romesco al caldet. Ho deixem coure a 
foc lent uns 15 minuts. Hi afegim les gambes i ho deixem 

cinc minutets més. Ja ho tenim!

Com a guarnició podem fer uns encenalls cruixents de 
calçot. Per fer-los, tallem el calçot a tires ben fines i les 
fregim en una paella amb oli fins que agafin un bon to 
daurat. També es pot empolvorar una mica de pebre 
vermell per donar color i presència al plat.

Per acabar, i això ja és deformació professional, sobretot 
no us descuideu de prendre la temperatura del plat i de 
guardar-ne una mostra al congelador amb la data del 
dia... no fos cas que algun familiar s’intoxiqués!

Per sucar-hi pa! Molt bon profit!

Cuetes de rap al romesco

ANNA MARTÍ,
Cuinera de l'escola el Frigolet
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CLUB TENNIS PORQUCLUB TENNIS PORQUERES 
(CTP)
Les referències documentades més antigues de l’origen 

del tennis ens porten a la França del segle XIV, amb 

l’anomenat “esport dels reis”, que es jugava a la cort col-

pejant una pilota amb la mà per sobre d’una corda. Més 

endavant, es va adoptar una mena de pergamí, con-

siderat com la primera raqueta, i s’estengué a la Gran 

Bretanya de mans de les classes benestants, fins que al 

segle XVII se substituí la corda per una mena de xarxa i el 

pergamí per una raqueta amb cordes de tripa d’animal. 

El tennis com el coneixem avui en dia va néixer realment 

a Wimbledon, al  costat de Londres, on es va disputar 

el primer torneig de tennis del món l’any 1877, que va 

guanyar Spencer Gore. 

Aquest esport va arribar a Catalunya amb motiu de la 

primera Exposició Universal de Barcelona l’any 1888 i 

un any més tard es va fundar el  primer club de tennis 

català. A partir dels èxits del tennis català i espanyol a la 

Copa Davis als anys seixanta, juntament amb l’arribada 

de la TV, es va començar a expandir i es va convertir, 

dues dècades més tard, en un dels esports més populars 

a Catalunya.

Pel que fa al nostre municipi, a principis de 2014, un petit 

grup de practicants del tennis van fundar el Club Tennis 

Porqueres (CTP) amb la finalitat de facilitar que afec-

cionats de totes les edats poguessin practicar aquest 

esport tan divertit i saludable i gaudir-ne. Un any més 

tard, el juliol del 2015, el CTP, amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Porqueres, va construir una pista de ten-

nis de terra batuda a la zona esportiva de Miànigues. El 

passat mes de febrer, l’Ajuntament va finalitzar les obres 

dels vestidors, que seran compartits amb els usuaris de 

la futura piscina municipal i amb els participants de les 

diferents activitats que es realitzen a la zona esportiva.

Les excel·lents condicions climatològiques de la zona, 

una bona il·luminació i el reg automàtic fan que es pugui 

jugar al nostre Club en molt bones condicions durant 

tot l’any. Actualment el CTP i l’Ajuntament de Porqueres 

estan valorant la possibilitat d’ampliar les instal·lacions 

actuals amb la construcció d’una segona pista de terra 

batuda.

Els serveis que ofereix el CTP al municipi són: la utilitza-

ció de les instal·lacions del Club per als socis abonats, el 

lloguer de la pista a qualsevol usuari amb reserva antici-

pada i l’Escola de tennis (infantil, adults i classes particu-

lars). El CTP  també fa classes de mini tennis els migdies 

al Pavelló de Porqueres.



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

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
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CLUB TENNIS PORQU
L’Escola de tennis és un dels pilars del Club i actualment 

té 75 alumnes i 5 monitors. La seva finalitat és proposar 

una oferta variada i de qualitat per facilitar l’aprenentatge 

del tennis a totes les edats i des del primer dia. El pro-

grama d’ensenyament consta de diferents nivells i està 

estructurat progressivament perquè els alumnes vagin 

aprenent de la forma més adequada i d’acord amb les 

seves habilitats individuals. Els grups es formen tenint en 

compte l’edat, el nivell de joc i la motivació dels par-

ticipants, però amb flexibilitat per poder adaptar-se a 

l’evolució de l’Escola i les promocions de grup. 

Al llarg de l’any el Club organitza diferents activitats com 

els campionats de tardor, hivern i primavera; les mati-

nals de caps de setmana;  l’Open de Porqueres; les 12 

hores de tennis; el campionat social (dirigit als socis), i 

altres activitats en col·laboració amb diferents entitats 

relacionades amb el món de l’esport i del tennis, com el 

Torneig comarcal de mini tennis.

Mitjançant les xarxes socials i la nostra web, fem difusió 

setmanal d’esdeveniments i activitats esportives relacio-

nades amb el món del tennis en l’àmbit comarcal.



C/ Sant Andreu, núm. 162 - 17834 PORQUERES (Girona)
Tel. 972 58 00 74 - Fax 972 58 24 70

PREFABRICATS DE FORMIGÓ
I PEDRA ARTIFICIAL

· 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.

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...

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

Apartat de Correus 187 · BANYOLES · 17820 (GIRONA)
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Venda detall vehi-
cles

c/ Tarragona, 59
Tel. 972 58 07 70

17820 BANYOLES
www.tintoreriaibugaderiaroura.com

bugaroura@gmail.com

25é ANIVERSARI

servei a domicili - Arranjaments, 
planxat industria i domèstic

Plaça Estació, 7 · Tel. 972 57 19 12 · Mòbil 639 33 60 44 · 17846 MATA - PORQUERES

de qualitat i experiència al seu servei

fusteriarj@gmail.com
3

30 anys al seu servei
1986-2016

www.quicksecbanyoles.cat
quicksecbanyoles@gmail.com

C/ Les Pedreres, 18 - Tel. 57 54 40 - 17834 PORQUERES
PLA DE L’ESTANY - CATALUNYA
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• Projectes per a contractacions en MITJA TENSIÓ
• Línies de distribució MITJANA I BAIXA TENSIÓ
• Centres de Transformació
• Instal·lacions elèctriques industrials
• Enllumenat públic, comercial i decoratiu
• Quadres elèctrics, protecció i distribució

Tel. 972 17 20 09
Fax 972 17 07 20

emelec@emelecgi.com
www.emelecgi.com

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

www.girofoc.com

Carrer Camprodón, 32
17240 LLAGOSTERA
Tel. / Fax 972 80 52 59
Mòbil 607 700 935

AUTOSERVEI LLUÏSA
DOLORS FIGUERAS SOLER

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

CLASSES DE PINTURA I DIBUIX

HORARI FLEXIBLE
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Can tista
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CENTENACENTENARI CARLES 
FONTSERÈ
Exiliat, amb només vint-i-pocs anys, de la Guerra Civil 

(1936-39); en plena dictadura franquista, Fontserè vol 

tornar de Nova York cap a Catalunya amb la seva dona, 

Terry. Els cal un indret bonic, encalmat i equidistant de 

Barcelona i la frontera. Per acostar-se a la capital i seguir 

amb les seves inquietuds artístiques i socials. Per fugir 

corrents cap a França si cal, ja que el seu pensament, 

comportament i opinions, passats i presents, són “sus-

ceptibles” de repressió. Després de buscar en diverses 

contrades s’instal·len a Porqueres. L’artista reconstrueix, 

deconstrueix i construeix can Tista i Montguix respectant 

l’entorn i la natura, però totalment al seu gust i d’acord 

amb les seves necessitats. Des del terrat s’albiren els Pi-

rineus i el Montgrí. Ja estan tranquils. 

Fontserè delimita clarament els usos dels dos edificis, 

malgrat que mantenen una unitat d’estil amb el seu 

segell personal: Can Tista, per a viure; Montguix, per 

a treballar. Montguix esdevé un estudi que combina la 

comoditat i l’austeritat d’un lloc de treball, amb la cali-

desa d’un entorn propi, original i únic. Biblioteca, arxiu 

fotogràfic, taller i espai personal, s’hi acumulen mil re-

cords del seu periple vital: escultures, cartells, esbossos, 

quadres, petits objectes quotidians, fotografies... Un lloc 

intens i vibrant per descobrir l’artista i el seu espai de 

creació. Barcelona, París, Mèxic, Nova York i Porqueres 

(passant per moltes altres ciutats).

Cartellista amb producció a bastament coneguda. In-

tensa activitat com a pintor i dibuixant, fins i tot de cò-

mic. Interessants escenografies que crea a París; o porta 

a Mèxic amb Mario Moreno, Cantinflas. Prop de 55.000 

fotografies que no poden caure en l’oblit. I escriptor 

(encara que no es reconeix com a tal en aquesta última 

faceta). Les seves memòries són un document apassio-

nant, amè i sorprenent, en les quals plasma les intenses 

vivències amb total sinceritat. Opina sobre els esdeveni-

ments històrics i polítics, procurant corroborar la vera-

citat de les dades en tot moment. 

Un home valent, un intel·lectual, un pensador. Una PER-

SONA i un ARTISTA que creiem majúscul.

Porqueres, abril de 2016



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.

JOAN I ADRIÀ MASDEU, S.C.

Serveis forestals especialitzats · Manteniment zones verdes
Reg · Desbrossaments parcel·les i boscos

Tales i podes · Venem llenya

Tel. 629 828 046 · boscos08@gmail.com
PORQUERES

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) 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

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

C/ Indústria, s/n · 17834 Porqueres
Tel. 972 982 535 (lloguer) / 644 116 933 (professor)

info@padelestany.cat · www.padelestany.cat
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BARRAQU
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BARRAQUBARRAQUES A PORQUERES

Després d’11 anys d’activitat, la Comissió de Festes del 

municipi de Porqueres planteja l’espai de concerts de la 

zona esportiva com un lloc que va molt més enllà d’un 

espai ludicofestiu nocturn. Volem que sigui un punt de 

trobada intergeneracional, on assisteixi una comunitat 

ben variada de gent amb ganes de celebrar la Festa Ma-

jor del seu municipi.

Durant aquests onze anys, l’espai i la gent han anat can-

viant. Tot va començar amb un envelat i una petita barra 

amb tendal i mostradors exteriors que, anys més tard, 

passarien a convertir-se en un escenari digne de les mi-

llors festes majors i un mòdul on el jovent del munici-

pi es reunia per poder oferir una barra amb entrepans i 

beguda de qualitat. A més, des de fa dos anys, hi ha la 

possibilitat de participar, el diumenge a la tarda, en el 

concert més familiar per a tots els públics. 

No obstant això, els membres de la Comissió fa anys 

que rumiem quina és la fórmula perfecta per crear 

aquest espai polivalent de la zona esportiva, i si volem 

que tothom es faci partícip d’aquest projecte cal que 

els hi involucrem. Per això apostem perquè les entitats 

s’apoderin de la zona i creïn un clima més acollidor grà-

cies a les diferents formes de fer, pensar i actuar. També 

volem que es facin seu l’espai proposant i organitzant-hi 

activitats per dinamitzar les franges horàries que fins ara 

no havíem pogut desenvolupar. 

I això no és tot: gràcies als mòduls prefabricats i la cons-

trucció dels vestidors també aconseguim delimitar la 

zona, la qual cosa afavoreix la seguretat dels participants 

i dels veïns. A més a més, no oblidem que ajudarem les 

entitats participants a obrir-se al poble alhora que es po-

dran finançar econòmicament per a les seves activitats. 

Us animem, doncs, que us acosteu fins a la zona espor-

tiva i us deixeu endur per l’ambient festiu, cultural i de 

germanor que es respirarà durant tota la FESTA MAJOR! 
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Plaça Major 13 17820 banyoles

Tel. 972 584 986



51 

Sant Andreu, 64-66 PORQUERES
tel./fax. 972 58 16 96
zabalbanyoles@hotmail.com

MATALASSERIA I CORTINATGES

Glam Comunicació i Disseny

T. 972 183 360
www.glam.cat



AJUNTAMENT
DE PORQUERES


