
18, 19, 20 i 21 de maig de 2018
FESTA MAJOR Municipi de Porqueres



Edició i organització
Ajuntament de Porqueres
Comissió de Festes del Municipi

Coordinació
Ajuntament de Porqueres

Portada
Fragment del quadre de  
Zlatko Dzinovic 

Disseny i impressió
Lith Gràfiques, SL

Tiratge
2000

Dipòsit legal
GI 635-2018



SALUTACI

3 

Hola a tothom,

S’acosta el final de curs i com ja va essent habitual, els 
habitants de Porqueres tenim abans una cita obligada el 
tercer cap des setmana de maig amb la festa major del 
municipi, que enguany celebra la seva 14a. edició. Sem-
bla que era ahir que celebràvem la primera i és que poc 
a poc ha esdevingut una data fixa al nostre calendari. 
Aquesta gesta ha estat possible gràcies a la implicació 
de moltíssima gent, tant els que han treballat per poder-
la dur a terme com els que l’han gaudit. 

Any rere any hem aconseguit fer de la festa el nostre 
punt de trobada. Hi han tingut lloc moltes activitats dife-
rents, algunes només s’han fet una vegada, d’altres uns 
quants anys i unes poques ja s’han convertit en tradicio-
nals. Em refereixo a activitats com el pregó, els concerts, 
l’exposició de flors, l’homenatge a la gent gran, l’ofici, el 
teatre, l’esmorzar del ganut o la vedellada... 

La festa sempre és un trencament amb la monotonia i 
durant quatre dies estarem en multitud d’actes compar-
tint moments amb familiars, amics i veïns. Aquest any, 
però, el trencament també vindrà donat des de fora.

Per començar, ens trobem davant la primera edició amb 
el sistema de recollida porta a porta. El servei funcio-
narà amb normalitat, és a dir: divendres recollirem els 
envasos i el dissabte i el dilluns, l’orgànica. La recollida 
només es veurà afectada a la zona esportiva perquè el 
camió no podrà passar havent-hi els carrers tallats. Per 
donar una bona alternativa col·locarem contenidors a la 
via pública, així els veïns els podran fer servir. Aquest 
any, amb la col·laboració de tothom, tindrem la festa 

més ecològica de la co-
marca. Moltes gràcies per 
fer-ho possible!

D’altra banda, ens trobem 
amb una celebració enter-
bolida amb tota la situa-
ció que estem vivint com 
a país: l’1 d’octubre, les 
eleccions del dia 27... men-
tre escric aquestes línies 
encara no tenim govern 
i la nostra festa tornarà 
a caure en un dia clau, doncs el dimarts, l’endemà de 
l’esmorzar del ganut, serà l’últim dia que tindrem per 
formar-lo. Tot i que esperem no arribar a la data límit, 
és possible que l’actualitat política sigui molt intensa.

Malauradament encara hi haurà gent a la presó i malgrat 
els esforços que fem per no normalitzar-ho, la veritat és 
que ho estem fent. És per això que celebrarem la festa 
com sempre ho hem fet, però també hi haurà moments 
per solidaritzar-nos i recordar les preses i els presos po-
lítics.

No voldria acabar aquest salutació sense donar les grà-
cies a tota la gent que fa possible la festa, que cada ve-
gada en són més: a les entitats, als clubs, a les perso-
nes a nivell individual, als veïns; moltíssimes gràcies a 
tothom.

Espero que ens hi veiem i puguem seguir construint 
aquest municipi tant actiu i dinàmic que tenim la sort de 
compartir. Molt bona festa major!

Francesc Castañer i Campolier
Alcalde de Porqueres

SALUTACIÓ
14a FESTA MAJOR DEL MUNICIPI DE 
PORQUERES
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Va néixer a Camós el 6 de juny de 1952, poble on va viure la seva in-
fantesa i joventut.

Filla de Can Serra, la quarta de cinc germans, i essent el pare construc-
tor i la mare botiguera, va créixer portant el negoci a la sang.

L’any 1976 es va casar amb en Josep Vila Torrent i va venir a viure a 
Mata, on mig any més tard va obrir la seva pròpia botiga d’alimentació, 
que va regentar durant trenta nou anys, fins a la seva jubilació. Sovint 
diu amb orgull que la seva feina li va permetre gaudir de la seva gran 
passió: ser mare de dues filles, la Iolanda i la Cristina.

A més del seu lloc de residència, Porqueres ha estat també el seu en-
torn laboral, on a part de clients hi té, sobretot, amics.

Enamorada del seu poble, li agrada participar a les activitats que s’hi 
fan i així veure com creix i millora any rere any. 

EL PREGÓ
JUANITA SERRA VILA
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CARTELLISTA
ZLATKO DZINOVIC

Zlatko Dzinovic va néixer a Sarajevo (actual Bòsnia i Hercegovina) l’any 
1986. De ben jove es va establir al Pla de l’Estany, on va acabar els es-
tudis de secundària i batxillerat. Posteriorment va estudiar a l’Escola 
Massana de Barcelona, on es va graduar en arts plàstiques i disseny 
l’any 2009.

Des que va néixer, com qui diu, va començar a interessar-se per l’art, 
una afició que ha estat unida a ell tota la vida. A l’actualitat es guanya 
la vida com a dissenyador digital, feina que li genera gran interès i en-
tusiasme, mentre que a la pintura s’hi dedica a les estones lliures i en 
els períodes que té més temps. Una de les seves primeres exposicions 
la va fer precisament al Centre Cívic de Porqueres, a qui va agrair molt 
aquella oportunitat.

D’ell mateix destaca que és un pintor polifacètic, amb una visió per-
sonal i subjectiva, que s’inspira en l’entorn més proper per crear les 
seves obres. Dóna importància a l’emmagatzematge del subconscient 
i la intuïció. Apassionat dels retrats i l’essència de l’ànima de les per-
sones, també li agrada experimentar en altres camps com podem veu-
re en aquest cartell.

“En aquest cas m’he volgut inspirar en una cosa que tingués molt de 
sentit amb el lloc, la cultura i tot el que està passant actualment. Com-
binar dos mons diferents: el meu personal i el món que m’envolta 
aquí, ara, sense anar més enllà. Els castellers són una cosa molt re-
cent a Porqueres, que ha anat creixent i m’ha semblat una metàfora 
excepcional d’altres temes de la vida: la unió, la resistència, l’esforç.”

La tècnica utilitzada és mixta i, paral·lelament al simbolisme, s’ha vol-
gut destacar l’expressió de les mans, paper principal de l’obra. Un tret 
característic en totes les seves obres és la utilització de materials re-
ciclats: cartró, paper i fulls de diari, que li donen a la composició un 
aspecte auster i contundent.
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Carretera a St. Feliu, 37-39 - 17004 GIRONA Tel 972 21 45 21 

SEGURS de la SEGURETAT
que t’oferim 

• Alarmes
• Càmeres
• Videovigilància
• Incendis
• Control d’accessos

SEGURETAT
PER LA LLAR

SEGURETAT
PER NEGOCIS

Som la única
Central Receptora d’Alarmes
de Girona i Comarques

www.grupserra.com

9 



PROGRAMA 14a FE

10 

PROGRAMA
14a FESTA MAJOR DEL MUNICIPI
DE PORQUERES

Divendres 18 de maig
A les 9 del vespre, al Centre Cívic, pregó a càrrec de la 
senyora Juanita Serra. 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:

Roko Banana–Seguirem – Albercocks

Dissabte 19 de maig
A les 9 del matí, a l’església de Sta. Maria de Porqueres, 
sortida botànica per observar i identificar les plantes 
dels voltants de Can Morgat, a càrrec de Flora Catalana.

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

A 2/4 de 12 del matí a l’Ajuntament, inauguració de la 
13a. Exposició de Flors i 9a. Festa d’Homenatge a la Ve-
llesa. En finalitzar, hi haurà refrigeri per a tots els assis-
tents.

A les 4h de la tarda, trobada castellera a càrrec de la 
Colla Castellera Esperxats de l’Estany i la Colla Castelle-
ra de Figueres. Al finalitzar, concert a càrrec de Manelic 
de Pera

A 2/4 de 5 de la tarda, a l’Ajuntament, 14è. Aplec de Pri-
mavera a càrrec de La Principal de Porqueres i La Prin-
cipal de Banyoles.

A 2/4 de 8, al pavelló, espectacle teatral de Peyu i Dani. 
Aforament limitat.

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

Morgat Morgat–Buhos – Egalité
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Diumenge 20 de maig
A les 9 del matí, a la Plaça Major, concentració de la 10a. 
Trobada de Vespes A les 11:00h la comitiva es posarà 
en marxa per retornar al punt d’inici a les 12:00h, on es 
compaginarà un refrigeri amb les proves d’habilitat.

A les 10 del matí, a l’Ajuntament, trobada de puntaires.

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

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

A 2/4 de 6 de la tarda, al pavelló, concert i ball a càrrec 
del grup Cafè Trio. Entrada gratuïta.

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

Pop per xics–Kalabranda – Malhumorats
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Dilluns 21 de maig
A les 7 del matí, a la zona esportiva, penjada de la vedella.

De 2/4 de 9 i fins 2/4 d’11, a la zona esportiva, esmorzar 
del Ganut.

De les 11 del matí a la 1 del migdia, a l’Ajuntament, taller 
familiar de creació de menjadores per a ocells.

A 2/4 de 7 de la tarda, a l’Ajuntament, concert a càrrec de la 
coral Les Estunes del Centre Cívic de Porqueres. A la mitja 
part, lliurament de premis de la 13a. Exposició de Flors.

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

A les 9 del vespre, a la zona esportiva, sopar amb la Gran 
Vedellada.
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ACTIVITATS DE PAGAMENT:

Teatre “En Peyu i en Dani”
10€ anticipada / 12€ taquilla

Les entrades anticipades es podran comprar fins el 15 de maig als següents llocs del municipi: Ajuntament, Centre 
Cívic, Biblioteca i Pavelló. I també en línia a través del web de l’ajuntament.

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. 

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, Assemblea de Joves del Pla de l’Estany 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

ROKO BANANA. Des de Banyoles, amb molta il·lusió i sense més preten-
sions que mostrar-se al món tal com són, neix el projecte musical Roko Ba-
nana, format per l’Àlex, l’Edu i en Maki. La proposta de “Roko” es basa en la 
bona connexió entre els tres músics i en la creació de sinèrgies positives que 
puguin arribar i emocionar el públic. El seu estil és una amalgama dels seus 
gustos musicals, que van des de l’indie rock, el funky o el rock més “canyero”. 
Les lletres, cantades en anglès, parlen d’amor i desamor, de crítica social o 
de reivindicació política. 

SEGUIREM. El 21 de març de 2013 el grup Obrint Pas va anunciar la seva 
aturada temporal indefinida després de 20 anys de trajectòria. La formació 
valenciana havia deixat una profunda empremta a tota una generació. Amb el 
sentiment d’haver quedat orfes de la seva música i el seu missatge, neix Se-
guirem, un grup de tribut a Obrint Pas format per nou músics amb trajectòria 
dilatada que reprodueixen fidelment les conegudes cançons d’aquesta for-
mació, amb un directe que us farà reviure «aquelles nits d’estiu quan no 
teníem res».

ALBERCOCKS. Qui no recorda aquelles cançons tan emblemàtiques de 
Disney? Les melodies d’El Rey León, La Sirenita o El libro de la selva o Po-
cahontas. Ara és possible rememorar-les de la millor manera: 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 coneguts.

Divendres, 18 de maig 
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MORGAT MORGAT. Després d’una temporada sense trepitjar escenaris i 
de recloure’s a l’estudi perpetrant el seu segon que sortirà aquesta tardor, 
el grup matenc-banyolí abandonarà el seu silenci per intentar millorar-lo a 
base de manyagues i cops de puny sònics, de pop a la galleda i de rock a la 
faixa; de cançons de puja i baixa. El seu concert serà un rampell acotxat amb 
llençols de cotó, que rima amb petó.

BUHOS. Present i futur del panorama musical català, Buhos és un dels 
grups festius de referència dels Països Catalans. Te un públic fidel que ja su-
pera els 100.000 seguidors a les seves principals xarxes digitals i un anterior 
disc, Lluna Plena, que s’ha mantingut imbatible ben amunt de les principals 
llistes d’èxit. Buhos s’ha consolidat com un dels grans noms del moment. 
Aquest any presenten nou disc i nova gira, i els principals festivals ja comp-
ten amb la seva participació com a caps de cartell. 

EGALITÉ és un grup de mestissatge que combina ritmes que poden anar del 
reggae fins al rock. Amb lletres que parlen del seu punt de vista del món que 
els envolta pretenen fer-se un lloc en el panorama musical dels Països Cata-
lans. Aquesta jove banda de Borriol, Castelló, ha publicat darrerament el seu 
primer treball: Surt el sol, on mostren la influència de grups com La Raíz, La 
ruda salska o Kana. Amb el seu directe volen mostrar la maduresa que amb 
el temps ha assolit aquest projecte.

Dissabte, 19 de maig

#FMP2018
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CONCERTS
Diumenge, 20 de maig

#FMP2018

MÚSICA
POP PER XICS és un grup d’animació musical modern i actual per a tota 
la família. Cinc experimentats músics (caracteritzats dels líders de les millors 
bandes de pop) són els encarregats de transformar i interpretar, de forma 
divertida i pedagògica, les cançons més emblemàtiques de la música pop. Un 
espectacle que fa vibrar a la canalla i als més grans de la família.

KALABRANDA és un jove grup de música, format i instal·lat des de fa apro-
ximadament dos anys a Arenys de Munt. El seu estil està molt influenciat 
pels grups d’ska, reggae, punk i rock que més els han marcat. El seu objectiu 
és fer música jove, alegre, explosiva i combativa a partir del que avui en dia 
es coneix com a “mestissatge” musical. Fins al moment s’han dedicat a fer 
versions d’aquests grups que tant els emocionat per tots els racons del Ma-
resme i Catalunya.

MAL-HUMORATS és un grup egarenc de punk-rock melódic cantat en 
català. Amb un estil contundent i un directe potentíssim, treballen perquè 
l’escena del punk-rock en català arribi a primera plana del panorama musical 
nacional. La seva premissa és fer arribar al màxim de gent els seus missatges 
reivindicatius i fer-ho passar bé a tots aquells que s’aproximin a la proposta 
d’aquesta jove banda.
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MÚSICAMÚSICA
Dilluns, 21 de maig

THE COUNTRY REVIVAL FARMERS
Es tracta d’un grup original i engrescador que porta a escena un espec-
tacle que recull tot l’esperit de l’autèntica festa country: música en viu i 
animació gràcies als seus sis músics i dotze ballarines, que es fiquen en el paper de texans, mexicans, hawaians, etc.

En el seu espectacle trobareu diferents estils musicals i danses folklòriques de les zones rurals dels Estats Units i 
Canadà, originàries dels colons europeus: el ball en línia (line dance), les polques, el ball en contradansa, el vals texà 
i mexicà, els corridos de la frontera (Tex Mex), el foxtrot (Two Step) i el rock’n’roll, entre d’altres.

El show comença amb una exhibició de les danses més espectaculars i, a continuació, animen a 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 dues hores i mitja.
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SARDANES
14a FESTA MAJOR DE PORQUERES
XIV APLEC DE PRIMAVERA
Dissabte, 19 de Maig de 2018

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 programa si 
causes imprevistes li obliguessin 
a fer-ho.

Organitza i patrocina: Ajunta-
ment de Porqueres i la comissió 
de festes. 

#FMP2018

LA PRINCIPAL DE BANYOLES
LA PRINCIPAL DE PORQUERES
P R O G R A M A

01.- BA – SA PAUMA  ............................................................  Josep Coll i Ferrando       

02.- PO – EL GOLFET  ..........................................................  Ricard Viladesau i Caner       

03.- BA – ETS BONICA  ........................................................ Josep Saderra i Puigferrer       

04.- PO – LA GITANA  ..........................................................  Francesc Mas Jené      

05.- BA – ARENYS DE MUNT  ............................................. Ricard Viladesau i Caner      

06.- PO – LA VALL DE RIBES  ............................................. Josep Coll i Ferrando        

07.- BA – L’APLEC DE CUBELLES  ......................................  Jordi Paulí i Safont      

08.- PO – BAIX CAMP 86  ...................................................  Carles Santiago i Roig      

09.- BA – VILADASENS  .......................................................  Francesc Mas Ros     

10.- PO – LA TIA PEPA  ........................................................ Josep Capell i Hernàndez 

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

LA PRINCIPAL DE BANYOLES (BA) - LA PRINCIPAL DE PORQUERES (PO)

Servei de megafonia: Josep Güell
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COBLA LA PRINCIPAL DE 
PORQUERES 
Ja tornem a tenir aquí la Festa Major de Porqueres, que 
aquest any ja celebra la 14a. edició consecutiva amb una 
programació per a tots als gustos i, com a tal, no hi po-
dien faltar les sardanes. Al 14è. Aplec de Primavera hi 
participaran, com cada any, les dues cobles dels Pla de 
l’Estany: La Principal de Porqueres i La Principal de Ban-
yoles, que presentaran un programa molt engrescador 
que farà gaudir de valent els balladors i sardanistes que 
vulguin acompanyar-nos el dissabte a la tarda als jard-
ins de l’Ajuntament de Porqueres.

Aquesta temporada que acabem de començar La Princi-
pal de Porqueres compleix dinou anys d’història tot fent 
país. Cal destacar que enguany la cobla només ha fet 
un canvi, o sigui, que pràcticament som els mateixos de 
la darrera campanya (quan un músic vol canviar de co-
bla el dia per poder fer-ho és el diumenge de carnaval). 
Aquesta estabilitat la proporciona la nostra aposta per 
la joventut, doncs tenim la gran sort que avui dia sur-
ten de les escoles de cobla i del conservatoris músics 
molt ben preparats i amb un gran futur. Actualment, el 
director de La Principal de Porqueres és el fiscornaire i 
compositor Marc Margall i Casademont.

Àngel Pellicer i Puigdemont

LA PRINCIPAL DE BANYOLES
Com la majoria de cobles, la Principal de Banyoles ha 
tingut diverses etapes. L’any passat en vam iniciar una 
fruit de l’inevitable relleu generacional que arriba a tots 
els àmbits de la vida. Afortunadament, hi ha músics jo-
ves ben preparats i amb il·lusió que han rellevat l’antiga 
formació, que ha considerat que era un bon moment per 
retirar-se i gaudir d’una vida més tranquil·la, ja que de 
ben joves han estat al peu del canó a sobre dels esce-
naris. Val a dir que en els darrers anys alguns músics 
joves ja s’havien incorporat progressivament a la cobla. 
Aquest procés, però, es va culminar l’any passat amb un 
canvi important tan en els components de la formació 
com en la representació de la cobla.  

La Principal de Banyoles ha complert noranta-un anys 
i hem fet aquesta renovació amb molta il·lusió, doncs 
creiem que és important combinar el que nosaltres hem 
après dels nostres predecessors amb l’empenta i els co-
neixements tècnics del jovent, doncs pensem que una 
cosa sense l’altra no tindria sentit; ni a les cobles ni a la 
vida, i ho hem fet amb la voluntat d’arribar al centenari 
i, si pot ser, complir-ne molts més. 

Esperem que faci bon temps i puguem gaudir d’un bon 
aplec! Benvinguts!
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CERCAVILA
EN PEYU I EN DANI
En Peyu explica coses i en Dani llença àudios i fa anar els llums. Un especta-
cle que farà riure a tothom que hi estigui present. 

Així de simple és la presentació del seu espectacle. En Peyu, humorista, actor 
i presentador, combina el teatre amb la ràdio, la tele i el doblatge. El podeu 
veure cada setmana a l’APM ( “Alguna pregunta més?” de TV3) i escoltar-lo 
“Al matí i la mare que el va parir” de Ràdio Flaixbac o al “Fricandó matiner” 
de RAC 105.

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

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

Vols “veure” un bon cafè?

TEATRE

ORQUESTRA

Dissabte, 19 de maig

Diumenge, 20 de maig
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CERCAVILACERCAVILA #FMP2018

Diumenge 20 de Maig
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ELS CAPGROSSOS 
DE PORQUERES
Els capgrossos de Porqueres van néixer 
fruit de la participació i col·laboració en-
tre les dues escoles del municipi. Un grup 
d’alumnes de les escoles l’Entorn i El Fri-
golet van dibuixar els capgrossos amb la 
temàtica de diferents llocs i personatges 
llegendaris del municipi. Un cop escollit 
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



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

BAR DEL CENTRE CÍVIC

Fart d’anar als llocs de sempre?

Vine al cívic! Hi trobaràs;
• Sopars, Tapes, Entrepans freds i calents
• Menús per a colles, aniversaris, 

celebracions
• Ambient relaxat i familiar
• Amplia Terrassa on podràs desconectar
• Sala privada sota reserva a consultar

C/ Mercè Rodoreda, 5 - 17846 Porqueres - Tel.: 687 944 493   -  barcivicjoclar@gmail.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 2018
FESTES DE PORQUERES

On has d’anar a buscar el bus?

P

ESCENARI

FIRES

Dia: Dissabte 19 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



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

24 



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

TALLER FAM

25 

Dilluns, 21 de maig
A les 11.00 h als Jardins de l’Ajuntament de Porqueres

A càrrec de la Copa (Cooperativa de projectes ambien-
tals)

Taller mediambiental on el monitor farà una breu intro-
ducció de les espècies d’ocells (amb fotos) dels que po-
den venir a menjar a les menjadores que es prepararan 
en el taller, així com el tipus que existeixen. Cada parti-
cipant disposarà de cereals i llavors de diferents tipus, 
per crear diferents menjadores.

TALLER FAMILIAR
TALLER DE CREACIÓ DE MENJADORES PER A OCELLS

Gratuït

Durada: 2 hores
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Durant la Guerra Civil, el camp d’aviació de Martís va rebre avions des d’abril de 1938 fins al febrer del 1939. L’estudi 
realitzat per Joaquim Ejarque i Miquel Rustullet titulat El camp d’aviació de Martís. 1938-1960 ens explica que, en ge-
neral, la comarca no va ser gaire castigada pels atacs aeris d’aquells mesos, en comparació amb altres punts de les 
comarques gironines. Amb tot, sí que es va produir un bombardeig destacable, l’ocorregut el 7 de novembre de 1938. 
Aquell dia, tres bombarders italians SM.79 van llençar trenta-sis bombes de cinquanta quilos, que tot i no danyar la 
població, van destruir magatzems, estris i van malferir una euga. Se sap que hi va haver una altra ofensiva el 3 de 
febrer de 1939. Aquesta vegada els italians van atacar amb caces i van destruir bona part dels avions que hi havia al 
camp d’aviació de Martís. 

GENT GRAN

El dissabte 19 de maig a les 11.30 h, als jardins de l’Ajuntament, 
es durà a terme la IX Festa d’Homenatge a la Gent Gran, dedi-
cada a les persones del municipi que durant aquest any com-
pleixen 80 anys.

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

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

L’homenatge és possible gràcies a la col·laboració d’entitats del municipi. Fruit d’això, s’han pogut preparar diversos 
parlaments i actuacions per convertir l’acte en 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.

Memòria histórica 1938
BOMBARDEIG DE 1938 A PORQUERES

Dissabte, 19 de maig

IX FESTA D’HOMENATGE A LA GENT GRAN
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El proper diumenge 10 de juny la piscina de Porqueres 
donarà el tret de sortida a la segona temporada.

L’any 2017, després d’una primera campanya molt exi-
tosa, l’equipament va esvair els dubtes sobre la seva 
sostenibilitat econòmica i va demostrar que es comple-
menta perfectament amb el camp de futbol, amb el qual 
comparteix instal·lacions i serveis.

A partir del 2 de maig s’obrirà el període de renovació 
d’abonaments, que l’any passat es va tancar amb 1.187 
usuaris. El 22 del mateix mes s’obrirà la inscripció a nous 
abonats fins arribar al màxim d’aforament establert. 
Tots els tràmits es podran fer per via telemàtica al lloc 
web www.piscinaporqueres.cat

L’equipament mantindrà els preus del 2017, amb la no-
vetat que s’ampliarà la temporada d’obertura i els ho-
raris de la instal·lació. Alhora, s’ha afegit una nova ti-
pologia d’usuari i totes les persones amb un mínim de 
discapacitat d’un 30% tindran un preu especial tant a 
l’abonament com a l’entrada general.

Una altra millora a les instal·lacions serà la nova zona 
d’ombreig que ha habilitat l’Ajuntament a l’espai de ges-
pa de la piscina petita, seguint l’estructura de la que ja 
existeix actualment a la piscina gran.

PISCINA MUNICIPAL 
DE PORQUERES



Avda. Països Catalans, 123 
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LA GRAN VEDELLADA I
L’ESMORZAR DEL GANUT
Dilluns, 21 de maig

L’ESMORZAR DEL GANUT
El dilluns de Festa Major, com ja va sent tradició, serà un 
dia pensat especialment per als veïns i veïnes de Por-
queres.

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

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

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

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

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



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



www.vedellabencriada.cat
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PORTA
LES TEVES 

FLORS A
L’EXPOSICIÓ!!

ORGANITZACIÓ:

Ajuntament de Porqueres
COL·LABORACIONS:

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

SIGRAV
GERMANS QUINTANAS, SL
OXITERRI, SL
CAIXA BANK

19, 20 i 21 de maig de 2018
(als jardins de l’Ajuntament de Porqueres)

13a 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.El concurs tindrà les seccions se-
güents: Rams i Centres de Flors, Tes-
tos amb Flor, Testos de Fulla i Cactus.

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

• Dijous dia 17: matí, de 9 a 13 h,  
i tarda, de 16 a 20 h

• Divendres dia 18: matí, de 9 a 13 h,  
i tarda, de 16 a 19 h

Si teniu problemes per portar-les, tru-
queu abans del dimecres 16 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 comu-
nicar-ho a l’Organització).

4. Podrà participar-hi tothom qui vul-
gui.

5. La selecció de les plantes premia-
des serà a càrrec d’un jurat qualifica-
dor format per persones vinculades al 
món cultural i florístic.

HORARI DE VISITA DE 
L’EXPOSICIÓ
Dissabte 19 de maig:  
d’11.30 a 14 h i de 17 a 21 h

Diumenge 20 de maig:  
de 10 a 14 h i de 17 a 21 h

Dilluns 21 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
COIET
FUNDACIÓ ESTANY
CENTRE DE RECURSOS DE LA GENT 
GRAN
MAS CASADEVALL
FLORA CATALANA
CAN PRAT – A part
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El taller que imparteix la Laura Olivas (geò-
grafa, docent i creativa) és un espai per donar 
forma a la creativitat, jugar amb les idees i 
plasmar-les en una peça o obra d’art. Aquest 
cartell és el resultat de la creació col·lectiva 
de tots alumnes.

Artistes que hi participen: Núria Clapers, 
Ares Oliveras, Uriel Muñoz, Santino Caligiore, 
Jaume Bosch, Haron Et Touhami, Emma Sala, 
Emmalisa Palmada, Laia Comalada, Maria 
Nadal, Nicola Palmada, Nora Bataller, Artur 
Carbó, Júlia Carbó i Oriol Boix.

CARTELL DE LA 13a 
EXPOSICIÓ DE FLORS 
DE PORQUERES
Realitzat pels alumnes del 
taller anual d’arts plàstiques 
infantil del Centre Cívic de 
Porqueres

ACTIVITATS AL RECINTE  
DE L’EXPOSICIÓ

Dissabte, 19 de maig:

A 2/4 de 12 del migdia, obertura de l’13a Exposició de Flors 
i de la 9a Festa d’Homenatge a la Vellesa

A 2/4 de 5 de la tarda, 14è Aplec de Primavera amb les 
cobles:
• La Principal de Porqueres
• La Principal de Banyoles

Diumenge, 20 de maig:

A les 10 del matí, Trobada de puntaires

Dilluns, 21 de maig:

Al matí, d’11 a 1 del migdia, tallers familiars de creació de 
menjadores per a ocells.

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. 

S’exposarà el quadre original del cartell de la Festa Major 2018, 
de l’autor Zlatko Dzinovic Brcic i el cartell de la 13a 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.

Des del 16 de maig 
exposició A LA BIBLIOTECA, TEMPS DE FLORS
El municipi de Porqueres, per Festa Major s’engalana de flors, i a 
la biblioteca volem que ens ajudeu a decorar-la amb flors de tots 
colors. Entre tots els nens i nenes participants farem un sorteig, 
i el /la guanyador/a s’endurà un lot de llibres!, t’animes?



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

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
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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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FARMÀCIA
JOSEP Mª TORRES

Sant Andreu, 20 - Tel. 972 57 27 99 - 17834 MATA (Porqueres)
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CAMINS A PEU
ITINERARI 3. RUTA DE CAN MORGAT I PUIG CLARÀ

Com arribar-hi. Des de l’Oficina de Turisme de l’Estany de 
Banyoles seguiu l’itinerari 1 (Volta a l’Estany) fins arribar a 
l’església de Santa Maria de Porqueres, primer element d’in-
terès de l’itinerari.

1. Turó de Porqueres (0h 00min). Aquí podeu visitar l’església 
romànica (s. XII) de Santa Maria de Porqueres i el comunidor 
(s. XVII-XVIII) des d’on es demanava protecció contra les tem-
pestes i es foragitaven els mals esperits. L’ocupació humana 
del turó és molt antiga i s’hi troben restes des de l’època dels 
ibers. Torneu al peu del turó per continuar l’itinerari marcat, 
per un camí ample que serpenteja entre els camps i l’estany 
des d’on podeu sentir les olors sulfuroses de la Font Pudenta 
de Santa Maria. Continueu l’itinerari senyalitzat fins als peus 
del turó de can Morgat.

 2. Estanyol Nou (0h 15min). En aquest lloc trobeu una zona 
d’estanyols: l’estanyol Nou, el més recent, es va formar el 
1978; l’estanyol de can Sisó o Vermell, que a vegades agafa 
aquest color per les poblacions bacterianes que hi viuen; i el 
brollador de la riera del Castellar. 

3. Can Morgat i les llacunes de Can Morgat (0h 30min). El mas 
de Can Morgat, enfilat al turó, ens recorda la llegenda que 
dóna una explicació tradicional de l’origen de l’estany (‘Mor-
gat! Morgat! vés-te’n a casa o seràs negat!’). A la riera del 
mateix nom, que porta aigua tot l’any gràcies a unes surgèn-
cies subterrànies, s’hi han refugiat els últims peixos autòc-
tons de la zona lacustre: el barb de muntanya i la bagra.

Un projecte Life-Natura de la UE va permetre, entre 2005 i 
2007, construir diverses llacunes al pla de Can Morgat. Són 
bons exemples de recuperació de zones humides, que anti-
gament eren dessecades per incrementar la superfície agrí-
cola i actualment permeten millorar el paisatge i augmentar 
la biodiversitat de l’entorn de l’estany. A la llacuna d’en Mar-
garit es pot observar la fauna aquàtica des d’un aguait. A 
continuació, en direcció al puig Clarà, passeu pel costat ma-
teix de la llacuna de l’Aulina. A partir d’aquí el camí comença 
a enfilar-se cap als turons. 

4.Puig Clarà (1h 20min). A mida que aneu pujant, us endinseu 
en unes pinedes mediterrànies. És un ambient sensible al 
foc, que va cremar la part més alta del puig l’estiu de 2001. En 
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l’últim tram de l’ascensió podeu observar la lenta recu-
peració de la vegetació, formada per brolles i matollars, 
mentre feu la volta al cim i encareu l’ascensió final pel 
seu vessant septentrional. El puig Clarà (315 m) ofereix 
una vista atípica de l’estany i el seu entorn. En primer 
terme, cap a llevant, es veuen les llacunes de can Morgat 
i el mosaic rural de camps i turons de Porqueres. Més 
enllà, la depressió de l’estany i la ciutat de Banyoles, el 
pla de Martís i, en dies clars, la plana de l’Empordà fins 
al Montgrí i el mar, les Gavarres, les Alberes, la serra de 
Roda i el Pení. Pel nord i cap a ponent, les muntanyes de 
l’Alta Garrotxa i del Pirineu Oriental i els cims més pro-
pers de la Serralada Transversal, amb la serra i l’ermita 
de Sant Patllari en un primer pla. Reculeu fins al camí 
principal i seguiu els senyals de l’itinerari per baixar cap 
a la riera del Castellar i els Tenyers. 

5.Els Tenyers (1h 50min). Entre el turó del Castell i el 
Frigolet passeu pel paratge dels Tenyers, una enclotada 
humida amb vegetació d’aiguamoixos i jonqueres. Abans 
d’arribar al camí asfaltat trobeu, a mà dreta, una petita 

construcció d’on raja la font ferruginosa del Castell.

 6.Hort del Castell (1h 55min). Després d’un petit tram 
d’asfalt agafeu un camí nou, paral•lel a la riera dels 
Tenyers, que us porta a través de l’Hort del Castell fins al 
final de l’itinerari. En aquest últim tram de la ruta podeu 
veure a mà dreta, darrere els arbres del bosc de ribera, 
un dens canyissar que es troba permanentment inundat.

Distància Temps Dificultat

7 Km 2 hores mitjana 
 (si aneu a  
 tots els punts 
 d’interès)



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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Figueras

Plaça dels Estudis, 7 · Tel. 972 57 05 68 
 C. Formiga, 11 · Tel. 972 57 42 96

C. Sardana, 2
 PORQUERES (Girona)

BANYOLES (Girona) 

Forn de Pa - Pastisseria - Degustació
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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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El proper diumenge 20 de maig s’organitzarà una edició 
especial de la Trobada de Vespes, que enguany celebra 
el 10è. aniversari i que per sisè any consecutiu coincidirà 
amb la Festa Major del municipi.

La Trobada de Vespes barreja nostàlgia i esport, ja que a 
un esport com el motociclisme s’hi sumen els records del 
vehicle creat l’any 1946 per Piaggio, que amb els anys es 
va convertir en una icona gràcies a la seva manejabilitat, 
comoditat i un preu a l’abast de la classe treballadora. 
Aquest èxit va fer que l’any 1988 ja s’haguessin fabricat 
deu milions de vespes. Actualment encara es comercia-
litza, en una versió modernitzada, que té poc a veure 
amb la vespa que va popularitzar Gregory Peck i Audrey 
Hepburn l’any 1953 a la pel·lícula “Roman Holiday”. 

La concentració serà novament a la plaça Major de Por-
queres, a partir de les 09.00 h, amb la novetat que aquest 
any s’esmorzarà en el punt de sortida, abans d’iniciar el 
recorregut de trenta-un kilòmetres per la comarca. A les 
11.00 h la comitiva es posarà en marxa per retornar al 
punt d’inici cap a les 12.00 h del migdia, on es realitzaran 
les proves d’habilitat mentre la gent pren un refrigeri. 
A les 13.00 h començarà el sorteig de regals cedits per 
diferents col·laboradors. Tots els conductors entraran en 
el sorteig estrella de la matinal: una VESPA 75 PK. 

A partir de les 14.00 h s’ha organitzat un dinar popular al 
local social per celebrar el desè aniversari de la trobada. 
Si hi voleu assistir heu de reservar-ho prèviament mi-
tjançant el formulari que trobareu en aquesta mateixa 
pàgina; la inscripció anticipada valdrà 12€. Els tiquets 
restants es vendran al mateix dia de la trobada, fins que 

s’ompli l’aforament del local, i tindran un preu de 15€. La 
fi de festa anirà a càrrec del conjunt THE STRAWBERRY 
FRIENDS, que fan versions de les cançons de The Beatles.

DADES GENERALS:

DATA: 20/05/18
LLOC: PLAÇA MAJOR DE PORQUERES
PREU: 15 € només conductor. Conductor amb acompan-
yant 25 €. 
HORARIS: 
A partir de les 09.00 h: concentració, inscripcions i es-
morzar
A les 11.00 h: inici del recorregut.
A les 12.00 h: refrigeri i proves d’habilitat
A les 13.00 h: sorteig de regals.
RECORREGUT: 31 Km.

TROBADA DE VESPES



US DESITGEM MOLT BONA FESTA MAJOR!

...i per celebrar-ho amb vosaltres

Vine a veure la nostra exposició

Promoció Valida fins el 30/06/2018 presentant aquest anunci

10% dte.
en mobiliari de jardí

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

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

FABRICACIÓ DE MÀQUINES PER A

FLEQUES I PASTISSERIES

I MECANITZACIÓ DE PECES

Us desitja
Bona Festa Major!

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

NOVA INCORPORACIÓ!

19 A 71 PLACES

QUALITAT, PREU I
DISSENY EN CUINES

PRESSUPOSTOS A MIDA
SENSE COMPROMÍS
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bugaroura@gmail.com
Tel. 972 58 07 70

Servei a domicili
Fem arrenjaments

més de 25 anys
al seu servei

SERVEI DE BAR · SOPARS PER GRUPS
PARTITS DEL BARÇA

Diumenge migdia:
 arròs, postres i beguda 7€!

Truca i reserva! 669 832 857

                /bzonaesportiva

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

C/ Cal ferrer s/n · 17843 Palol de Revardit (Girona) 
Tel. 972 50 40 86 · info@fersoler.com · www.fersoler.com

FONTANERIA
ELECTRICITAT
SANITARIS

GAS
CLIMATITZACIÓ
CALEFACCIÓS.L.

INSTAL·LACIONS

C/ Sant Pere de Roda, 4 baixos - 17846 MATA - PORQUERES (Girona)
Tel. 972 571 227
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CUINA
TERRINA D’HERBES DE MARGE AMB FORMATGE  
I SALSA D’OLIVADA
Per a la Festa Major d’enguany us volem proposar una 
recepta ben original, amb un toc de cuisine françai-
se i amb una base d’herbes silvestres comestibles que 
creixen en el nostre entorn. És un plat senzill, que us 
permetrà participar de les activitats que ens proposa 
l’Ajuntament de Porqueres perquè el tindreu fet en un 
moment i el podreu deixar preparat amb antelació.

Ingredients

400 g d’una barreja d’herbes tendres (rapuncle, rosella, 
ravenissa borda, sàlvia, verdolaga, xicoira, morró, orti-
ga, pastanaga borda, lletsó, malva, colitxos, blets, dent 
de lleó, borratja, card marià… allò que trobeu que sigui 
tendre)

200 g de formatge fresc
100 g de formatge manxego (o rocafort)
1 ou
Oli d’oliva
1 all
Un raig de crema de llet
Sal i pebre
Per a la salsa
4 cullerades soperes d’olives negres trossejades
4 cullerades soperes d’oli
Unes gotes de vinagre

Preparació

Netegeu bé les plantes, escorreu-les i saltegeu-les en 
una paella amb una mica d’oli i l’all picat fins que tre-
guin l’aigua i redueixin el seu volum.

En un bol poseu el formatge fresc trossejat, les herbes 

ben escorregudes, el formatge manxego (o el rocafort, 
segons si voleu un gust o un altre), la crema de llet i 
l’ou batut, afegiu-hi sal i pebre al gust i barregeu-ho bé. 
A continuació, poseu-ho en una terrina untada amb oli 
d’oliva i espolsada amb farina i poseu-ho a coure al forn 
uns 35 minuts a 180 graus.

En un altre recipient poseu-hi els ingredients de la salsa 
i passeu-la per la batedora fins que quedi emulsionada. 
Si veieu que ha quedat massa espessa, afegiu un raig 
d’aigua o de brou.

Quan la terrina estigui tèbia, desemmotlleu-la i poseu-
la en una plata. A continuació, decoreu-la amb la salsa 
i amb algunes de les herbes fresques que heu fet servir.

Bona Festa Major i bon profit !

Aquesta recepta és una proposta de Marisa Benavente i 
Pilar Herrera, de Champaneles, autores del llibre “La gas-
tronomía dels camins”.



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.

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

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
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GRUP EXCURSIONIGRUP EXCURSIONISTA PORQUERES
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Grup. Perquè va néixer l’any 1996 gràcies a la iniciativa 
d’una colla de persones que les uneix les mateixes moti-
vacions: un esperit aventurer per conèixer nous indrets, 
ganes de gaudir dels paisatges que ens regala la natu-
ra i, sobretot, fer grup per caminar plegats, parlar i fer 
amistats.

Excursionista. Perquè es fan sortides tot l’any. Algunes 
són matinals i d’altres ocupen tot el dia. Caminem per 
la nostra comarca i per les veïnes. Un cop l’any seguim 
un tram del GR-92, que vam començar a Portbou i hem 
seguit fins al Santuari del Corredor (Llinars del Vallès) 
on hem arribat aquest any. A la primavera fem la sortida 
de les «6 hores de Porqueres». Aquesta caminada ens 
ha permès conèixer i descobrir racons que tenim ben a 
prop i que fins ara desconeixíem. El fet que la comen-
cem a les sis de la tarda i l’acabem a mitjanit, ens per-
met gaudir del camí guiats per la claror de la lluna o per 

la llum de les nostres llanternes. Aquest any celebrem 
la vintena edició i podem dir que ens satisfà molt que 
durant tot aquests anys no hàgim repetit cap ruta. En-
guany, part del camí que farem servirà per recordar la 
primera sortida que vam fer com a grup excursionista 
i passarem, doncs, per l’escola del Frigolet i pujarem al 
Puig de les Gitanes.

Porqueres. Perquè gràcies a la iniciativa de gent d’aquest 
municipi i a la col·laboració del seu ajuntament (que ens 
cedeix un local al Centre Cívic per reunir-nos i planificar 
sortides) vam poder trobar-nos i iniciar aquest aventura 
plegats.

Moltes gràcies a  
tothom qui ha fet camí  
amb nosaltres tots  
aquests anys!



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

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

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

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

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

MATALASSERIA I CORTINATGESTirgi

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
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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)

· 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.
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Quants anys fa que va néixer Guitarres camps? Guita-
rres Camps va néixer el 1945 amb la inquietud d’elaborar 
un instrument adequat a les necessitats de cada músic. 
El fundador va ser el nostra pare, en Joan Camps Coll i 
actualment l’empresa la gestionem en Jordi i en Xavier 
Camps, els seus fills. Portem setanta anys d’experiència, 
esforç i treball continu que avalen el compromís per ela-
borar un producte artesà i de qualitat.

Com va ser que el vostre pare, el Sr. Joan Camps, es de-
diqués a fabricar guitarres? El pare va començar amb la 
fabricació de joguines de fusta i fruit de la seva afició a la 
música, en especial a la guitarra, i com a treballador de la 
fusta, va decidir dedicar-se exclusivament a la construc-
ció de guitarres. Durant la post guerra, amb l’arribada del 
turisme, elaborava guitarres pels turistes i les venia a la 
Costa Brava i a Barcelona. Poc a poc es va anar especia-
litzant en la construcció de guitarres més professionals. 

Sempre heu estat a Porqueres? Vam començar en un lo-
cal de la plaça de les Rodes de Banyoles. Però ja fa 40 
anys que ens vam instal·lar definitivament a Porqueres, 
al local del carrer Canigó. Per poder mantenir els elevats 
estàndards de qualitat i artesania dels nostres produc-
tes, continuem fabricant la totalitat de les guitarres en 
el taller de Porqueres, seguint paràmetres tradicionals 
de fabricació de la guitarra espanyola.

Com ha canviat Porqueres? I els clients que compren 
guitarres? Porqueres ha canviat sobretot urbanística-
ment. Abans al voltant de l’empresa hi havien camps 
i ara està tot urbanitzat. També ha crescut molt com a 
municipi. La nostra empresa, actualment ven un 20% a 
Catalunya i Espanya i un 80% a l’estranger.

Quants treballadors teniu? Actualment formen part de 
la plantilla 14 treballadors i treballadores. La construc-
ció de la guitarra espanyola requereix un treball artesa-
nal de selecció de les fustes, muntatge, polit i acabat, 
que només es pot realitzar a través d’un equip de pro-
fessionals ben qualificats. El treball artesanal ha de ser 
molt rigorós i requereix elevats controls de qualitat. Per 
aquestes raons, el nostre equip té una àmplia experièn-
cia en la construcció de guitarres, i a més, ens responsa-
bilitzem de formar-los de manera contínua.

Us va agradar de petits l’ofici? Des de molt joves ens 
va interessar l’ofici i vam començar a treballar amb el 
nostre pare.

Quines son les millor fustes per fer guitarres? I quantes 
en calen per fer-ne una? A Guitarres Camps s’hi troben 
guitarres de diferents timbres sonors i varietat de fustes, 
totes elles dissenyades i construïdes amb molta precisió 
i dedicació per aconseguir la màxima qualitat sonora i 
d’acabats. Cada guitarra té un mínim de cinc fustes dife-
rents, per exemple, el mànec necessita un tipus de fusta 
perquè ha de tenir unes característiques determinades, 
és a dir, ha de ser lleuger i estable; la tapa, com que 
ha de vibrar perquè és l’altaveu, ha de tenir unes altres 
característiques i així fins aconseguir el millor producte. 
Hem de tenir en compte, que cada músic té els seus gus-
tos i la combinació de les fustes fa que la guitarra soni 
d’una manera o d’una altra. També depèn de la persona, 
és a dir, és diferent l’exigència d’un músic de clàssic, un 
de flamenc o un estudiant. 
Actualment fabriquem 30 models de guitarres diferents, 
amb qualitats diverses, mides i preus. 

ENTREVISTA A L’EMPRESA
GUITARRES CAMPS



www.guitarrascamps.com

GUITARRES CAMPS
Canigó, 25 · 17834 Porqueres · GIRONA (España)
Tel. +34 972 57 08 33 
camps@guitarrascamps.com
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Com ha evolucionat el món de la fabricació de guitarres? 
Tot i que conservem la línia artesanal, les màquines de 
control numèric i tota la maquinària en general, ens ha 
permès ser molt més precisos a l’hora de treballar els 
materials. La incorporació d’elements innovadors, com 
la secció ergonòmica easy action i la regulació del mà-
nec, ens permeten oferir guitarres molt còmodes i ga-
rantir la seva fiabilitat.

Quants tipus de guitarres fabriqueu? Hem llegit que 
també en fabriqueu alguna de personalitzada, quin es 
l’encàrrec més original o sorprenen que us han fet? La 
línia Hermanos Camps, es diferencia per oferir guitarres 
úniques i exclusives, construïdes artesanalment. Es ca-
racteritzen per tenir les millors fustes nobles i l’alta qua-
litat d’acabats. Aquesta línia inclou les guitarres flamen-
ques certificades per Manuel Granados, un prestigiós 
músic concertista i pedagog. Alguna vegada hem realit-
zat algun encàrrec personalitzat (sobretot amb variants 
de mides), però nosaltres no som gaire partidaris de fer 
invents estranys. 

A quants països exporteu?  Exportem a diferents països 
com Japó, Canadà, Israel, Turquia, Xina, Singapur, i a tota 
Europa, entre d’altres. Una zona a la qual no exportem 
gaire encara és Sud-Amèrica. 

Quin es el secret perquè una guitarra soni bé? No hi ha 
cap secret, és un ofici. 

Vénen músics a comprar aquí a la fabrica? Ens en po-
dríeu dir algun de famós?  Peret va venir a la fàbrica i la 
seva família continua venint. D’altres músics coneguts 
que fan servir les nostres guitarres són els Manolos, To-
quinho (un cèlebre músic brasiler), Rosana, Carla Bruni 
o els Txarango, entre d’altres. 

Aneu a concerts i escolteu el so de les vostres guitarres 
en directe? No hem anat a gaires concerts en directe, 
però algun sí que hem pogut assistir-hi. 

Els vostres fills els hi agrada l’ofici? Voldran continuar 
amb el negoci familiar?  Els nostres fills els hi agrada 
l’ofici però actualment estan estudiant i no serà fins més 
endavant que decidiran si volen continuar o no. En tot 
cas la decisió serà totalment seva. 

Quin és el present i el futur de Guitarres Camps?  El pre-
sent és superar la crisi i fer tot el possible perquè el 
futur sigui bo. 

ENTREVISTA A L’EMPRESA



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

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

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

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

MANTENIMENT INDUSTRIAL

xevi.nadal@guifi.net  -  609 381 066

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

Mare de Déu de  Mont,1  - Porqueres - 

972  571 729 

electricitat - calefacció

aire condicionat  - reg

energies alternatives

Mare de Déu de  Mont,1  - Porqueres - 

972  571 729 

productes amb
valor afegit

Premià de Dalt -  Mataró - Pineda 
Arenys -   Badalona  -   Barcelona
Vilanova i la Geltrú   -       Bellvei  
Banyoles - Figueres - Palafrugell

conmasaGRUP

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

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

Mare de Déu de  Mont,1  - Porqueres - 

972  571 729 

productes amb
valor afegit

Premià de Dalt -  Mataró - Pineda 
Arenys -   Badalona  -   Barcelona
Vilanova i la Geltrú   -       Bellvei  
Banyoles - Figueres - Palafrugell

conmasaGRUP

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

MATA
vinsvidart@gmail.com
Tlf móvil: 722 418 183
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CARRER ISCARRER ISAAC ALBÈNIZ Carrer Isaac Albèniz

Plaça dels poetes

Moure’ns per la festa

Durant aquests dies de festa són molts els actes que 
duem a terme i que es fan a llocs molt diversos. Si ens 
centrem amb la part més urbana del municipi, anem 
de la zona esportiva de Miànigues fins als jardins de 
l’Ajuntament, a Mata. Ens agrada que els diferents actes 
de la festa es puguin desenvolupar a diferents pobles 
del municipi, doncs la realitat de Porqueres és que som 
vàries localitats i cadascuna té les seves peculiaritats. 
És per això, que posem el tren pinxo a la vostra dispo-
sició: per mirar de treure cotxes del carrer i facilitar la 
mobilitat.

És ben cert que en els nostres hàbits de mobilitat el co-
txe encara té un pes molt important. El model urbanístic 
de Porqueres tampoc ajuda gaire a trobar alternatives 
viables com anar a peu o en bicicleta. Però això, a partir 
d’aquest any, serà diferent i és que amb la prolongació 
del carrer Isaac Albèniz connectarem la zona de la plaça 
dels poetes amb la zona de la plaça major. D’aquesta 
manera, crearem i completarem un eix que podrem fà-
cilment en bicicleta, a peu o fins i tot en cotxe. Aquesta 
nova via connectarà els 3 pobles més habitats de Por-
queres, que són Mata, les Pedreres i Miànigues. Això 
serà a nivell local, però aquest eix formarà part de la 
via verda que connecta Sant Feliu de Guíxols amb Se-
rinyà. Podeu consultar tot el recorregut d’aquesta via a  
www.porqueres.cat

Mentrestant, però, gaudim d’una bona festa i intentem 
moure’ns amb el tren pinxo o a peu o en bicicleta per 
ser més sostenibles tant econòmicament com ambien-
talment. Fer-ho bé és cosa de tots!



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

PREFABRICATS DE FORMIGÓ
I PEDRA ARTIFICIAL

www.debosa.com

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

17834 PORQUERES (Girona) Spain
Tel. +34 972 57 17 71

www.girofoc.com

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

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

info@padelestany.cat · www.padelestany.cat

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

Pol. Ind. Pont-Xetmar
Carrer G, núm. 49 

17844 Cornellà del Terri . Girona
Tel 972 596 692 / Fax 972 596 744

proisotec@proisotec.cat
www.proisotec.cat

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

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...

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

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

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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c/ Sant Andreu, 6 - Tel 972 573 403 - MATA - PORQUERES
Plaça Estació, 7 · Tel. 972 57 19 12 · Mòbil 639 33 60 44 · 17846 MATA - PORQUERES

fusteriarj@gmail.com
3

AUTOSERVEI LLUÏSA
DOLORS FIGUERAS SOLER

Plaça Major 13 17820 banyoles

Tel. 972 584 986

• 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
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