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Arriba l’estiu!



Ens trobem en ple mes de juliol i per tant 
ja immersos en l’estiu. Enguany és el 
segon any que disposem de l’equipament 
de la piscina municipal. S’ha de dir que 
de moment és un èxit de participació. 
Hem arribat als 1.350 abonaments i hem 
hagut de reservar el mes de juliol perquè 
els residents a Porqueres no en quedin 
fora. Però l’estiu no només és piscina i és 
que tenim la sort de gaudir d’activitats tan 
emblemàtiques com els esports al carrer, 
Usall, les Gales de Mata... En aquestes 
pàgines trobareu les activitats d’estiu 
que s’aniran desenvolupant. M’agradaria 
que prenguéssiu especial atenció a la 
programació de les activitats de la plaça 
major, ja que aquest any hi haurà un gran 
ventall de propostes: des de sardanes i 
havaneres fins a cinema, teatre i altres...

Amb l’estiu s’acaba el curs escolar i 
precisament com la mainada, va bé mirar 
enrere i comprovar l’estat dels principals 
projectes que ens havíem marcat per a 
aquest mandat. Pròximament contractarem 
les obres de millora del centre de serveis; 
amb l’ampliació de l’espai i dels lavabos 
no només millorarem la qualitat del servei 
sinó que també augmentarem el nombre 
de places. La prolongació del carrer Isaac 
Albèniz serà contractada a través de la 
Diputació i, finalment, treballarem per 
començar, aquest any o el que ve, les obres 
de la pista coberta al costat de l’escola 
l’Entorn.

Mentre aquests grans projectes ja 
comencen a prendre forma, tampoc no 

oblidem actuacions més petites però 
igualment importants. En aquest sentit 
m’agradaria fer referència a l’acord al qual 
hem arribat per tal de comprar els terrenys 
de davant del Frigolet. D’aquesta manera, 
el mal històric de l’aparcament quedarà 
solucionat i el perill que hi havia amb els 
infants i el trànsit també disminuirà molt. 
Aquesta actuació, sumada a l’ampliació 
d’una aula més, farà que l’escola del 
Frigolet millori la seva infraestructura 
amb poc temps. Pot semblar una actuació 
petita però conjuntament amb l’AMIPA 
són iniciatives llargament reivindicades. 
A l’Entorn també aprofitarem per arreglar 
la vorera de davant on ja l’any passat vam 
tallar els arbres perquè no ens tornessin a 
aixecar les voreres.

Pròximament durem a terme diverses 
actuacions de reasfaltament,  tant en 
camins rurals com en carrers a la trama 
urbana, així com la millora d’una part de 
l’enllumenat de les Pedreres.

Com veieu, des de l’Ajuntament anem fent 
actuacions que consisteixen en “totxo”, 
però el més important sempre és el que 
fem amb aquestes obres i fer-hi el màxim 
d’activitats possible. És a dir, el més 
important és el capital actiu que tenim a 
Porqueres. I parlant d’aquest capital humà: 
s’acosta una data important que és la de 
l’1 d’octubre. Volem organitzar una diada 
de record a un dia tan especial. Batejarem 
la plaça del Cívic com la Plaça 1 d’octubre, 
tot recordant què va passar aquest dia; de 
ben segur que tots en tenim grans records. 
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A la recta final del mandatL’Ajuntament,
a prop teu!

És precisament per aquest motiu que si 
algú té imatges, vídeos o senzillament vol 
donar el seu testimoni sobre aquest dia 
agrairíem que ens ho faci arribar per poder 
commemorar aquesta gesta com pertoca. 
Aquest dia realment va ser de tots i no hem 
d’oblidar el que vam ser capaços de fer, ja 
que al final de tot plegat, només ens tenim 
a nosaltres mateixos i aquest dia realment 
ho vam descobrir.  

Espero que ens puguem veure aquests dies 
en alguna de les nombroses activitats que 
farem. Que passeu un bon estiu!

Per a més informació, podeu consultar el nostre web: www.porqueres.cat
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Soterrament d’una nova línia 
d’alta tensió al municipi
L’objectiu és millorar la qualitat del subministrament elèctric

Porqueres acull un seminari
sobre comptabilitat i fiscalitat
Se celebrarà la propera tardor i va adreçat als ciutadans i ciutadanes del municipi

Desbrossada de 
diferents camins rurals
Com cada any, l’Ajuntament de Porqueres 
ha començat a fer la desbrossada de di-
versos camins rurals del municipi, per se-
guretat i prevenció d’incendis, acció finan-
çada en part per la Diputació de Girona. 
Els camins desbrossats són els que con-
necten amb nuclis urbans o veïnats, com 
ara els de Miànigues, el Frigolet, Usall, les 
urbanitzacions, el Camí de Rocacorba i la 
carretera de Circumval·lació.

L’empresa Agrienergia ha iniciat les obres 
de soterrament d’una nova línia d’alta ten-
sió i els treballs de reforma dels centres 
de transformadors existents, dins el pla 
per augmentar la qualitat del subminis-
trament elèctric, per millorar les intercon-
nexions i maniobrabilitat de la xarxa, i per 
incrementar la seguretat. La línia passarà 
pels carrers Josep Pla, Àngel Guimerà, Juli 

Garreta i Sardana,  i anirà del transforma-
dor de la zona esportiva fins al carrer Pla 
Estany. 

Aprofitant l’obertura de rasses als carrers, 
l’Ajuntament de Porqueres ha encarregat 
la substitució de l’antic cablejat de l’enllu-
menat existent, dins del que sigui possi-
ble, per tal de renovar-lo i evitar noves ava-

ries com fins ara, atès que aquest es troba 
en un estat deficient per la seva antiguitat. 

Aquesta fase forma part d’un projecte 
més gran, a través del qual es vol subs-
tituir tot el cablejat existent del quadre 
d’enllumenat  de les Pedreres i, posterior-
ment, canviar també les lluminàries per 
unes de més eficient i de tecnologia led. 

Porqueres acull el pròxim setembre un 
seminari sobre comptabilitat i fiscalitat 
adreçat als ciutadans i ciutadanes del mu-
nicipi. Concretament, el seminari va diri-
git a persones emprenedores que, com 
a autònomes, estiguin acollides al règim 
d’estimació directa simplificada de l’IRPF i 
al règim general de l’IVA; a autònoms que 
estant a mòduls (estimació objectiva), 
vulguin comparar el seu rendiment amb el 
d’EDS; i finalment, a persones que vulguin 
formar-se en aquest tipus de comptabilitat 
simplificada.

Els objectius del seminari són:

· Comptabilització simplificada de les 
operacions i gestions més habituals, 
com són les despeses per compres, 
nòmines, comptabilització d’impostos 
(IVA i retencions de l’IRPF), dels béns 
d’inversió i dels ingressos, així com el 
càlcul de les amortitzacions, en els cor-
responents llibres registres obligatoris 
segons la normativa tributària.

· Anàlisi dels requisits de facturació i obli-
gacions fiscals, així com l’aprofundiment 
de la pàgina web de l’AEAT.

· Confecció de les declaracions-liquida-
cions fiscals trimestrals més habituals, 
com són els models 130, 303, 115 i 111.

La durada del seminari serà de 16 hores, 
repartides en 4 sessions, en horari de 16 
a 20 h.
Se celebrarà els dies 17 i 24 de setembre i 
1 i 8 d’octubre. El professor serà Joan Jura-
do i Cardelús, llicenciat en Administració i 
Direcció d’Empreses per la Universitat de 
Barcelona. També ha fet un curs de post-
grau d’Assessoria i Gestió Tributària per 
ESADE.

L’estructura de les quatre sessions del se-
minari serà:

Sessió 1a.
Els diferents règims d’estimació en l’IRPF. 
El model censal 036/037. Breu repàs del 
reglament de facturació. Comptabilització 
dels ingressos. Cas pràctic.

Sessió 2a.
Resum de la sessió anterior. Anàlisis de 
les despeses i la seva comptabilització. Els 
béns d’inversió i el càlcul de les amortitza-
cions. Cas pràctic.

Sessió 3a.
Resum dels llibres registres obligatoris. 
Estudi de les retencions. Confecció de les 
declaracions-liquidacions dels models de 
retenció més habituals. Cas pràctic.

Sessió 4a.   
Confecció de les declaracions fiscals de 
l’IRPF (model 130) i de l’IVA (model 303). 
Anàlisis del contingut de la pàgina web 
d’Hisenda i aplicacions. Cas pràctic. 

El seminari està adreçat a persones de 
Porqueres i/o que treballin al municipi. El 
preu és gratuït. Cal inscripció prèvia a par-
ticipaciociutadana@porqueres.cat.
Les places són limitades.

L’Ajuntament obre 
un nou canal de 
comunicació: Telegram
L’Ajuntament de Porqueres ha obert un 
nou canal per comunicar-se amb els ciuta-
dans: Telegram. Es tracta d’una aplicació 
de missatgeria instantània gratuïta i feta 

amb programari 
lliure que permet 
enviar i rebre mis-
satges a través d’In-
ternet. 

L’Ajuntament ha 
creat el seu canal 

(Ajuntament de Porqueres) i tothom qui 
vulgui s’hi pot inscriure. Només cal que 
l’usuari es descarregui l’aplicació de Tele-
gram i busqui aquest canal. L’Ajuntament 
enviarà informació sobre activitats, inci-
dències o informació útil per als ciutadans 
i ciutadanes.

Convocatòria per 
sol·licitar horts urbans
L’Ajuntament ha obert de nou la con-
vocatòria per sol·licitar l’ús d’un hort 
urbà municipal destinat a conreu 
hortícola. Aquests horts es troben 
al carrer de l’Església i la concessió 
és per a un termini de dos anys. Les 
persones interessades poden envi-
ar la sol·licitud a l’Ajuntament de 8 
a 14 h fins al 16 de juliol. L’objectiu 
d’aquesta convocatòria és atorgar els 
8 horts públics, prioritzant les perso-
nes amb edat igual o superior als 60 
anys o que estiguin en situació d’atur 
o subsidi.
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Activitats de Turisme a Porqueres
Activitats que es poden dur a terme 
aquestes mesos d’estiu a Porqueres. 

8 de juliol. 11 h
La Llegenda de les Goges
Taller i titelles.
Aparcament Les Estunes.
Activitat gratuïta.

5 d’agost. 11 h
En Blauet i el retorn dels aiguamolls
Can Morgat (zona aparcament).
Activitat gratuïta.

12 d’agost. 11 h
Caiac per les ribes de l’estany
de Porqueres 
Club Natació Banyoles.
Preu: 10 €/persona.
Inscripcions prèvies a l’Oficina de 
Turisme de Banyoles o al telèfon 
699 770 647.

9 de setembre. 11 h
El Món de les Cigonyes 
Camp futbol nou Banyoles. 
Activitat gratuïta.

Bibliojocs en família
La biblioteca Carles Fontserè proposa aquest estiu dues sessions de Bibliojocs, 
és a dir, de jocs de taula moderns, a càrrec de l’Associació TPF. Aquestes sessions 
estan adreçades a grups d’amics i famílies amb infants a partir de 3 anys. Les 
sessions es durant a terme dos dimecres, el 4 i el 18 de juliol, de 5 a 7 de la tarda. 
Cal inscripció prèvia a la biblioteca. 

Recomanació de lectures
de la Biblioteca
ADULTS
La vida secreta de les vaques, de Rosamun Young. 
L’autora té una granja d’animals i els ha observat durant molts 
anys, d’aquí neix aquest llibre en què va descobrir que les vaques 
estimen, juguen, desenvolupen vincles i amistats amb altres 
vaques i amb humans al llarg de la vida. Un llibre d’humor i molt 
d’amor cap als animals.

Valentino, de Natalia Ginzburg 
L’autora narra la història d’una família italiana d’una manera breu, 
concisa, però alhora profunda i amb una descripció psicològica 
dels personatges al detall. Una breu però gran novel·la.

NOVEL·LA JUVENIL:
Invisible, d’Eloy Moreno
Un nen es desperta en el llit d’un hospital i descobreix que ja no 
és invisible. Durant dies aquest ha estat el seu superpoder que el 
protegia dels monstres, ara ha desaparegut..  Relat dur, realista i 
sense edulcorar sobre l’assetjament escolar i de com la indiferència 
dels altres pot fer més mal que un cop. Una lectura impactant que 
no deixarà a cap lector indiferent. 

CÒMIC
El carter de l’espai, de Guillaume Perreault
En un futur els carters repartiran el correu per diferents planetes. 
En Bob, el protagonista, sempre reparteix seguint el mateix 
itinerari..., fins que un dia li canvien. Amb el nou itinerari es troba 
mil problemes però el que sembla que serà un dia desastrós amaga 
una lliçó vital i moltes moltes aventures.

La biblioteca
més fresca!!
Activitats de Bibliopiscina per 
gaudir de la piscina llegint!

A partir del mes de juliol, la biblioteca 
organitza activitats de Bibliopiscina, és 
a dir, que els llibres arriben a la piscina 
perquè aquells que vulguin puguin 
consultar-los, llegeixin diaris i revistes, 
contes i còmics, etc. L’objectiu és llegir 
i posar els llibres a l’abast de tothom. 
L’horari de la Bibliopiscina serà de 4 a 7 de 
la tarda, cada dia, del 28 de juny fins el 6 de 
setembre (excepte els dies 16 i 23 d’agost, 
que la biblioteca tanca per vacances).

A més de la lectura, s’han organitzat 
algunes activitats durant el més de juliol, 
de 17.30 h a 18.30 h:

· Dijous 5 de juliol:  
 Lectura de conte + Taller de polseres 

· Dijous 12 de juliol
 Sessió de llibre-jocs 

· Dijous 19 de juliol 
 Lectura de conte + Taller de papiroflexia 

· Dijous 26 de juliol 
 Hora del Conte. “Contes a la voreta 

de l’aigua” a càrrec de Piruleta Contes. 
Éssers marins meravellosos, històries 
de bèsties d’aigua, mitologia, contes 
de pirates i corsaris, contes del mar i 
els homes que s’aventuren a intentar 
descobrir-lo, i històries de vaixells i 
sirenes. 
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Gràcies al Grup Excursionista de Porqueres
L’entitat diu adéu després de 22 anys d’activitat

El Grup Excursionista de Porqueres “penja 
les botes” i posa punt i final a la seva activitat 
després de 22 anys de camí! Aquesta colla 
d’amants de l’excursionisme, durant tots 
aquests anys ha organitzat sortides i rutes 
per gaudir dels paisatges que ens regala 
la natura i descobrir indrets acompanyats 
de caminaires que han compartit aquest 
recorregut plegats!

Només podem dir-vos gràcies per tots 
aquests anys que heu donat l’oportunitat 
a veïns, amics i coneguts, de gaudir 
dels racons que ens brinden les nostres 
contrades, i sobretot donar a conèixer 
entorns que si no hagués estat per 
vosaltres no hauríem conegut mai! 

Estem segurs que qualsevol de nosaltres, 
que ha fet camí amb vosaltres, es queda 
amb algun dels moments que ha viscut 
tot caminant al vostre costat.

Avui, ens acomiadem públicament 
i donant-vos un cop més les gràcies 
per la implicació i l’esforç que hi heu 
destinat al llarg de tots que aquests anys. 
Segurament, quan vàreu crear l’entitat el 
1996 poc us pensàveu, tot pujant el  Puig 
de les Gitanes en la vostra primera sortida, 
que acabaríeu fent més de 200 excursions 
durant tot aquest temps i amb el mèrit 
afegit de no repetir cap recorregut!

El 17 de juny del 2018 el Grup Excursionista 
de Porqueres vàreu fer la vostra última 
sortida, a prop, a la comarca veïna 
Garrotxa, en concret al Bosc de Tosca, i 
fidels al vostre estil, vàreu descobrir-nos, 
per últim cop, un paratge únic molt a prop 
de casa i desconegut per la majoria de 
nosaltres fins aquell dia!

Gràcies per tot el camí que ens heu traçat, 
gràcies Grup Excursionista de Porqueres.

Fotografia de grup davant l’Ermita de Sant Martí del Corb 
el 17 de juny del 2018 en l’última sortida “El Bosc de Tosca”.

Més informació: www.porqueres.cat
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Tres entitats esportives 
participen en la Festa Major
Bàsquet Porqueres, GAP i Porqueres Motor Club van 
participar activament en la 14a edició de la Festa Major de 
Porqueres, que es va celebrar els dies 18, 19, 20 i 21 de maig. 
El Bàsquet Porqueres ho va fer a la zona de concerts, on va 
muntar una barracaca. El GAP va organitzar un Festival dissabte 
al matí en el qual hi participaven tots els i les gimnastes de 
l’entitat. Aquest any la temàtica va ser el súper herois i de nou la 
creativitat de l’equip tècnic del Club de Porqueres va sorprendre 
pares i familiars que omplien de gom a gom el pavelló. 
El Porqueres Motor club va celebrar la 10a edició de la trobada 
de vespes. Mai s’havien superat les 100 motos i aquest any 
es va arribar a les 110, en una jornada rodona que va finalitzar 
amb un dinar popular al local social.

La matinal esportiva de l’Oncolliga 
reuneix més de 100 participants
La Fundació Oncolliga Girona va organitzar a finals de maig 
d’una matinal esportiva solidària en la qual van participar més 
de 100 persones. La jornada es va iniciar amb la segona edició 
de la Marxa del fuet de 7 km, amb 70 corredors i caminadors. 
Seguidament es van celebrar dues sessions de ciclisme indoor 
dinamitzades pels instructors Quim Font i Joan Roura, que van 
aplegar 40 ciclistes en total. La recaptació obtinguda servirà per 
inscriure un equip de Porqueres a l’Oncotrail 2018.

El Martinenc, campió
de Catalunya Sots 21
El pavelló de Porqueres va acollir diumenge 3 de juny la final a 4 
del campionat de Catalunya sots 21 nivell A1, organitzada per la 
Federació Catalana de Bàsquet amb la col·laboració del Bàsquet 
Porqueres.
El matí es van jugar les semifinals en les quals el Martinenc i el 
Reus Deportiu, es van imposar al CB Ciutat Vella i al Santjoanenc, 
respectivament. A la gran final,  el Martinenc va guanyar per 72 a 
62 després d’una pròrroga.

La piscina inaugura la temporada 
d’estiu amb una desfilada
La piscina de Porqueres va donar el tret de sortida de la temporada 2018 
amb l’organització d’una desfilada de roba d’estiu que va comptar amb 
la col·laboració de diferents establiments del Pla de l’Estany. L’activitat 
tenia caràcter solidari, ja que tota la recaptació anava destinada a la 
Fundació Oncolliga Girona.
Tot i que el temps va fer la guitza fins pocs minuts abans de l’inici 
de la desfilada, finalment es va desenvolupar sense incidències, amb 
300 persones de públic que van estar atentes a les evolucions dels 
22 models i a l’actuació dels 3 grups de hip hop del Centre Cívic de 
Porqueres.
Fins al 23 de juny la instal·lació ha obert entre setmana de 15h a 20h i els 
caps de setmana d’11h a 20h. A partir del dissabte 23 obre diàriament 
d’11h a 20h i els mesos de juliol i agost, de 10.30h a 20.30 h. Després 
d’una primera exitosa temporada amb 1.187 abonats, aquest 2018 ja 
s’han superat els 1.350.

Porqueres acull les finals de 
la lliga de Súper Volei 
El pavelló de Porqueres va acollir el 10 de juny passat  
les “finals four” de les categories súper mixta ascens/
descens, súper mixta i mixta de voleibol.
Durant tota la matinal els 12 equips participants es van 
disputar els títols en joc que finalment es van emportar 
el Volei Avap (ascens/descens), CV 4 Rius (súper mixta) 
i CVJ Caldes Lleure (mixta).
L’equip local, CV Volei Aloges Porqueres, va quedar 
en quarta posició en la categoria mixta. La matinal va 
acabar amb un dinar popular de tots els participants a 
Can Carreras.
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Una gran Festa!!
La 14a edició de la Festa 
Major de Porqueres ha 
esta enguany un gran 
èxit de participació i de 
públic. Com sempre, es 
van organitzar un munt 
d’activitats, entre les quals 
cal destacar el Festival de 
Gimnàstica Artística, el 

14è Aplec de Primavera, la 
cercavila de capgrossos, la 
10a Trobada de Vespes, el 
concert de la Coral Les 
Estunes. Entre les novetats 
d’aquesta edició, cal fer 
esment de l’espectacle 
teatral En Peyu i en Dani, que 
va tenir molt bona acollida.

L’exposició de flors entorn de l’Ajuntament

La pregonera, Juanita Serra i l’autor del cartell, Zlatko Dzinovic.

Trobada de Vespes, amb animació i capgrossos.



12 SERVEIS / ENSENYAMENT

Carrer Rubió i Ors, 1-7 
Tel. 972 57 01 02 · Fax 972 57 04 12 

secretaria@porqueres.cat 
www.porqueres.cat

Horari d’atenció al públic: 
Dilluns, dimarts, dijous
i divendres de 8 a 15 h 
Dimecres de 8 a 18 h

Ajuntament Porqueres 972 57 01 02 
Biblioteca Municipal Carles Fontserè 
972 58 38 98
Bombers 972 57 40 80
CAP Banyoles 972 57 25 10
Casal de la Gent Gran 972 57 26 01
CEIP L’Entorn 972 57 40 17
CEIP El Frigolet 972 57 46 29
Centre Cívic Tel. 972 57 36 12
Bar del Centre Cívic 972 57 27 96
Centre de Serveis 972 58 40 33
Clínica Salus Infirmorum 972 57 02 08
Consell Comarcal 972 57 35 50
Consorci de l’Estany 972 57 64 95
Consultori Porqueres 972 57 63 59 
Correus 972 57 09 99
Creu Roja 972 57 24 50
Emergències 112
Farmàcia Josep M. Torres 972 57 27 99
Jutjat de Pau 972 58 27 23
Llar d’infants Els Trapelles 972 57 49 04
Mossos d’Esquadra 972 18 16 50
Pavelló Municipal d’Esports 972 58 18 07
Punt d’informació Quiosc 975 580 510
Riemar 606 710 395
(Tel. 24h per averies enllumenat)
Serveis Socials 972 58 03 88
Taxis 972 57 05 14
Teisa 972 57 00 53

Telèfons 
d’interès 

Fins al curs vinent!
Festa de final de curs de la llar d’infants Els Trapelles
El primer divendres de juny es va celebrar a Can Carreras la festa de final de curs de la Llar d’Infants 
Municipal Trapelles. Hi va participar tota la comunitat escolar: infants, pares i mares, familiars, 
educadores... La festa va estar amenitzada per Jordi Tonietti. Després de ballar al so de la seva 
música, es va fer berenar per a tothom. Els pares i mares van col·laborar amb l’equip educatiu, tant 
en la decoració del local  com en la distribució del berenar. 
La matriculació a Trapelles s’ha dut a terme aquest mes de juny. Pel proper curs 2018-2019 hi 
haurà una assistència d’uns 75 infants, que estaran repartits en 5 aules seguint el criteri de grups 
heterogenis. 

Nombroses activitats 
a l’escola L’Entorn
L’escola l’Entorn va celebrar la festa de final 
de curs dissabte 9 de juny, amb una gran 
participació de pares, mares i alumnes. A la 
tarda es van fer tallers diversos, partits de 
futbol i bàsquet i es va oferir una exhibició 
de hip-hop. A quarts de vuit del vespre, 
al pavelló, es va celebrar la cerimònia de 
lliurament d’orles als alumnes de sisè i tot 
seguit, a quarts de nou, es va dur a terme un 
sopar de fi de curs al pati de l’escola.

Final de curs  
de l’escola El Frigolet
Els nens i nenes de l’escola El Frigolet van 
acomiadar el curs d’una manera molt especial. 
Primer, el 16 de juny, va celebrar la festa de 
final de curs amb la representació de l’obra A 
wonderful word al Centre Cívic de Porqueres. En 
l’espectacle hi van participar tots els alumnes de 
l’escola i es va comptar amb l’actuació en directe 
de Tortellinis. I per acabar-ho d’arrodonir, el 
darrer dia de classes, tots a la piscina. Realment, 
ha estat un final de curs molt especial.


