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Hola! Ja ha passat un any d’aquell 1 
d’octubre de 2017 quan tot Catalunya 
vàrem organitzar el referèndum que ens 
havia de portar cap a l’autodeterminació. 
O això era el que ens havien i havíem dit 
entre nosaltres. Durant aquest any, són 
moltes i moltes les declaracions que 
estem rebent del que va passar aquells 
dies; malauradament saber exactament 
el per què de tot plegat potser encara 
tardarem una mica a saber-ho. Si és 
que no es comptava amb un estat tan 
repressor, potser que no estava tot tan 
preparat i anàvem de “farol” com deia la 
Clara Ponsatí. El que jo sí que sé és que els 
que estàvem més avall sí que anàvem de 
veritat i que la gent va fer possible que el 
referèndum fos una realitat, passés el que 
passés. 

El que us diré ara és una mica arriscat i 
segurament ofendré a algú però en els 
últims mesos hem posat de manifest una 
frase que diu: 1 octubre ni oblit ni perdó. 
El dia de l’homenatge del dia 1 en vaig 
fer referència però només a la primera 
part, ja que si no perdonem, malament 
rai, ja que tota aquesta frustració, ira, 
venjança en definitiva tot aquest “verí” ens 
el quedem nosaltres i ens va desgastant; 
precisament estan sortint més picabaralles 
entre els membres del govern per no saber 
gestionar aquests sentiments. Però això no 
vol dir tornar a l’autonomisme i aquí no ha 

passat res. Si som capaços de “perdonar” 
amb tots els seus matisos i no oblidem, 
és molt possible que fem història. Hem 
d’aprendre a no odiar i continuar fent el 
nostre camí. 

Per tant, posats a ser pràctics, quedem-
nos amb les coses bones que ens va deixar 
aquella jornada, quan vam descobrir que 
només ens teníem a nosaltres i que tenir-
nos a nosaltres és molt més del que ens 
puguem imaginar.

Pel que fa a l’ajuntament, aquesta és 
també la realitat que s’està imposant. 
Pràcticament tot el que estem fent 
és gràcies als recursos propis i a la 
col·laboració de tothom. Sempre és bo 
posar en valor totes aquelles coses que les 
entitats i la gent tiren endavant amb més 
o menys ajuda de l’ajuntament en cada 
cas, com seria la gestió dels menjadors, 
els clubs esportius, les entitats culturals... 
Per excel·lència una d’aquestes coses seria 
el porta a porta; gràcies a la col·laboració 
de tots, som el municipi del Pla de l’Estany 
que més recicla 

El municipi no està parat. Com haureu vist, 
hem pogut començar les obres d’ampliació 
del centre de serveis; properament també 
iniciarem el reasfaltatge de carrers, la vorera 
de davant l’entorn, l’enllumenat del carrer 
Joan Maragall així com la substitució del 

Un any després de l’1 d’octubre

carrer Colom del cablejat de l’enllumenat... 
Això pel que fa aquest any, però encara 
ens queda l’any 2019, el pressupost del 
qual estem treballant per veure si podem 
fer realitat la pista coberta de l’escola. I 
possiblement amortitzarem una part del 
deute de l’ajuntament i arribarem a un 
endeutament aproximat del 8%.

No em voldria acomiadar sense dir-vos 
que encarem aquesta part final d’any amb 
molta il·lusió i que estigueu preparats 
perquè diuen que una cosa grossa es cou 
per les festes nadalenques a Porqueres, 
però això com deia aquell, ara no toca.



Substitució i modernització 
de 52 lluminàries
Continuen les tasques per canviar els llums existents per uns de led

L’Ajuntament de Porqueres continua amb 
el seu pla per canviar les lluminàries dels 
carrers de la població per uns de més 
sostenibles i que gastin menys. Així, en 
aquests darrers mesos s’han realitzat les 
tasques de substitució de 52 lluminàries en 
diferents carrers de les Pedreres. Aquesta 
acció afecta els llums del quadre 4H, el 
més gran i dels més vells del municipi. 

Amb la substitució de lluminàries es 
preveu reduir el consum, atès que es 
redueix la potència a més de la meitat 

i a més, es millora la il·luminació dels 
carrers. Aquesta actuació s’ha realitzat 
amb el suport econòmic de la Diputació 
de Girona.
 
Des de la regidoria de Medi Ambient 
també es vol apostar per energia més 
sostenible i s’ha volgut comprovar com 
funcionen les lluminàries amb placa 
solar. Com que aquest és un sistema molt 
pràctic per a les zones no urbanes, se 
n’han instal·lat dues unitats al carrer que 
porta al cementiri de Miànigues.

4  MEDI AMBIENT / SERVEIS / HISENDA

Reparació
de camins 
amb reg asfàltic
L’Ajuntament de Porqueres ha 
reparat diversos camins que estaven 
en mal estat amb el sistema de rec 
asfàltic. Aquests camins han estat 
la carretera d’Usall, tant la de dalt 
com la de baix; el camí d’Usall 
a Melianta; el camí de Can Rovira; 
el camí de Can Grill; el camí de Cal 
Homenet; el carrer Girona i el tram 
que uneix zona esportiva amb el 
carrer del cementiri de Miànigues. 
En total, uns 3.770 metres amb 
superfície de 16.795 m². El cost total 
dels treballs de millora ha estat de 
51.872 euros.

Millora 
de parcs
L’Àrea de Serveis de l’Ajuntament 
de Porqueres segueix amb la seva 
idea de millorar i impulsar els 
espais verds i els parcs. Per tant, 
es van millorant i renovant els que 
necessiten més actuacions. Aquest 
estiu ha millorat el parc del carrer 
Pla de l’Estany i el de la plaça dels 
Poetes.
Aquestes actuacions formen part 
de la voluntat de l’Ajuntament de 
renovar els parcs del municipi, que 
s’han anat deteriorant en els darrers 
anys, i canviar els elements lúdics. 
Així, ja s’ha actuat al parc Manel 
Saderra i al parc de la plaça 11 de 
Setembre.

Es reordena
la zona del
carrer Xaloc
L’Ajuntament de Porqueres ha 
reordenat la vialitat del sector del 
carrer Xaloc, davant de la farmàcia 
de Porqueres, per millorar la 
circulació. Així, ha eliminat els dos 
sentits de circulació del carrer i ha 
passat a ser d‘un sol sentit.
També ha repintat la zona i ha 
instal·lat els senyals verticals, per 
donar estacionament autoritzat als 
usuaris dels comerços de la zona. 
Aquesta ordenació s’ha pensat per 
millorar la seguretat dels vehicles 
quan s’incorporen al carrer Sant 
Andreu i per als usuaris dels 
comerços de la zona.
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Bonificació de l’IBI 
per a les famílies 
nombroses de 
Porqueres

L’Ajuntament de Porqueres ha decidit 
atorgar una bonificació sobre l’Impost de 
Béns Immobles (IBI) a totes aquelles per-
sones de Porqueres que siguin titulars del 
carnet de família nombrosa i que tinguin 
uns ingressos de l’any anterior de la unitat 
familiar inferiors a 6 vegades l’IPREM.

Per tal d’accedir a aquesta bonificació, 
caldrà tenir el títol de família nombro-
sa vigent. Pel que fa a l’acreditació de la 
condició d’ingressos de l’any anterior s’e-
fectuarà mitjançant la presentació de la 
declaració de l’IRPF formulada. La sol·lic-
itud s’haurà de realitzar abans del 31 de 
desembre de 2018 a l’Ajuntament.

Millora a les escoles 
del municipi
L’Ajuntament de Porqueres ha aprofitat 
els mesos d’estiu per dur a terme petites 
obres de millora i de manteniment a les 
escoles del municipi: L’Entorn, el Frigolet 
i la Llar d’Infants. Bàsicament els treballs 
han consistit en tasques de pintura i posa-
da al dia de les instal·lacions, per tal que 
els nens i nenes de Porqueres comencin el 
curs amb els equipaments a punt.

Bona participació en el seminari 
sobre comptabilitat i fiscalitat

Porqueres ha acollit aquest setembre l’inici 
d’un seminari sobre comptabilitat i fiscali-
tat. Aquest curs està adreçat a persones 
emprenedores que, com a autònomes, es-
tiguin acollides al règim d’estimació direc-
ta simplificada de l’IRPF i al règim general 
de l’IVA; a autònoms que estan a mòduls 
(estimació objectiva) i volen comparar el 
seu rendiment amb el d’EDS; i finalment, a 
persones que vulguin formar-se en aquest 

tipus de comptabilitat simplificada.

La durada del seminari és de 16 hores, 
repartides en 4 sessions, en horari de 16 
a 20 h. El professor ha estat Joan Jurado 
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.

El Consell de Ciutadans de Porqueres es 
va convocar a finals de setembre passat 
i es tornarà a trobar d’aquí a tres mesos. 
El Consell té com a objectiu principal 
participar i aportar idees per millorar 
la qualitat de vida del municipi i més 
concretament, col·laborar amb l’Ajunta-
ment o assessorar en les decisions que 
s’hi prenen. Per tant, és molt important 

la participació de tots els ciutadans i, 
especialment, els d’Usall, Pujarnol i nu-
clis disseminats, que poden aportar una 
visió general del nostre municipi. Els 
interessats a participar es poden posar 
en contacte amb el Consell de Ciutadans 
a través del telèfon 972 570 102 o el cor-
reu electrònic participaciociutadana@
porqueres.cat

Reunió del Consell de Ciutadans

http://www.porqueres.cat/seu-electronica/acces-a-la-seu-electronica/instancia-generica/
http://www.porqueres.cat/seu-electronica/acces-a-la-seu-electronica/instancia-generica/
mailto:participaciociutadana@porqueres.cat
mailto:participaciociutadana@porqueres.cat


L’hora del conte
Un dimecres al mes.
2/4 de 6 de la tarda.
Infants + de 4 anys.

L’hora dels més petits
Activitat per viure en família.
Un dimecres de cada trimestre.
Famílies i infants de 0 a 3 anys.

Endrapallibres
Club de lectura infantil.
Comentaris i activitats
sobre un llibre.
2n dilluns de cada mes.
De 5 a 6 de la tarda.
Infants de 10 a 12 anys.
Cal inscripció prèvia.

Club infantil d’àlbums 
Lectura i activitats relacionades.
4t dilluns de cada mes.
De 5 a 6 de la tarda.
Infants de 8 a 10 anys.
Cal inscripció prèvia.

Club Jove
Club de lectura juvenil.
Per fomentar l’hàbit lector.
2n divendres de mes.
De 6 a 7 de la tarda.
Joves de més de 12 anys.
Cal inscripció prèvia.

Bibliocinema
Per difondre la passió 
pel cinema.
3 divendres de novembre, 
gener, març, maig i juny.
2/4 de 6 de la tarda.
Per a infants i joves.
Cal inscripció prèvia.

LECXIT
Per millorar la comprensió 
lectora dels infants.
Activitat setmanal.
Infants de 4t, 5è i 6è de primària.

BIBLIOJOCS
Jocs de taula.
2n divendres de cada mes.
De 5 a 7 de la tarda.
Per a tots els públics.
Cal inscripció prèvia.

Club de lectura d’adults
Darrer dimecres de cada 
dos mesos (imparells).
Cal inscripció prèvia.

Club de cinema
Entre el cinefòrum
i el club de lectura.
4t divendres de cada
dos mesos (parells).
7 de la tarda.
Cal inscripció prèvia.

El Club llegir teatre
Clubs de lectura sobre 
textos teatrals. 
Descomptes en les entrades
al TNC.
1r divendres d’octubre,
gener, març i maig.
7 de la tarda.
Cal inscripció prèvia.

6  BIBLIOTECA

Propostes i activitats a la Biblioteca Carles Fontserè

EL CÍVIC  7

T. 972 583 898
biblioteca@porqueres.cat
www.bibgirona.cat/porqueres

El Cívic proposa tallers monogràfics 
i un acostament als artesans
El curs passat gairebé 22.000 persones van participar en les seves activitats

El Cívic estrena un nou curs amb dues 
propostes noves: monogràfics i Tallers 
Out Cívic. L’objectiu és respondre a la 
demanda creixent i donar sortida a les 
inquietuds dels participants, que el curs 
passat van arribar a la xifra de 21.800. En 
total, el Cívic ofereix aquest curs 36 tallers 

diferents repartits en 63 grups o classes i 
37 professionals.
La primera de les novetats d’enguany és el 
Monogràfic del mes, que estarà dedicat a 
propostes diverses com ara la recuperació 
creativa d’ampolles de vidre o una creació 
poètica. La segona consisteix en Taller Out 

Cívic, és a dir, propostes que acosten a la 
feina que fan els artesans i com treballen 
en el seu entorn quotidià. Les propostes 
d’aquest primer curs (una cada trimestre) 
són el món del gravat amb Lupus Gràfic, 
la pastisseria creativa amb La Llaminera i 
caramels artesanals amb La Candívora.
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CAN GINEBREDA / CULTURA 9

La festa de Can Ginebreda es converteix 
en una reivindicació de color groc
Els assistents van demanar la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats

La tradicional festa del Bosc de Can Ginebreda, que es va celebrar 
el primer cap de setmana de setembre, ha arribat enguany a la 
seva 31a edició. El fet, però, que hi hagi polítics a la presó o a l’exili 
va fer que la celebració tingués un aire diferent.

Així doncs, es va celebrar la Festa de Llaç per recordar i donar veu a 
tota la gent. El bosc es va convertir en una gran presó on cadascun 
dels assistents escrivia missatges de llibertat o de sentiments. 
Després, els participants es van pintar les mans de groc i van 
presentar a tots aquells que no podien ser a la festa, amb la careta 
de la seva foto. Tots junts van fer un llaç immens al bosc.

Tot seguit, tothom qui va voler, va prendre la paraula per expressar 
el que sentia en aquell moment i l’acte va acabar amb l’obertura 
de la “presó”. La festa va continuar amb un dinar popular i va 
cloure amb música en viu.

El llaç immens.

Els participants en la 1a Ruta Literària

L’Ajuntament de Porqueres i el servei Fem Companyia de l’Àrea 
de Benestar Social van organitzar el 13 de setembre passat, la 
primera Ruta Literària Intergeneracional. L’objectiu d’aquesta 
proposta és animar a la participació de les persones grans del 
municipi per evitar el seu aïllament, promoure les relacions 
socials, facilitar l’intercanvi d’experiències i nous coneixements, 
i gaudir de la lectura en companyia.

A partir del llibre Els morts no parlen escrit per Miquel Aguirre 
es va realitzar un recorregut en autobús pels diferents indrets 
de la comarca que formen part dels escenaris de la novel·la. 
L’actor Miquel Torrent, acompanyat per l’autor de la novel·la, van 
participar amb breus dramatitzacions i lectures. En acabar, es va 
compartir un berenar. L’activitat va comptar amb la participació 
d’una cinquantena de persones.

1a Ruta Literària Intergeneracional

8 GRUPS MUNICIPALS

Benvolguts veïns/es

Des del grup d’Independents de Porqueres volem adreçar-nos a 
vosaltres per repassar les actuacions que tenim en marxa des de 
l’Ajuntament en alguns indrets del municipi i les que es preveuen 
en pocs dies. També volem fer una pinzellada de com està anant 
la recollida de residus.

Enguany s’ha realitzat les tasques de substitució de lluminàries 
en diferents carrers de les Pedreres. També, com a novetat, hem 
volgut apostar i comprovar com funcionen les lluminàries amb 
placa solar. Aquest és un sistema molt pràctic per a les zones 
no urbanes, per això se n’han instal·lat dues unitats al carrer que 
porta al cementiri de Miànigues. 

Aquest any hem arranjat camins amb el sistema de reg asfàltic: 
carretera d’Usall, tant la de dalt com la de baix, camí d’Usall a 
Melianta, camí de Can Rovira, camí de Can Grill, camí de Cal 
Homenet, carrer Girona i el tram que uneix zona esportiva amb 
el carrer del cementiri de Miànigues. Seguim renovant parcs: el 
del carrer Pla de l’Estany i el de la plaça dels Poetes.  

La majoria de pobles de Catalunya han recordat l’aniversari 
del referèndum de l’1 d’octubre amb diversos actes, i des de 
Porqueres no podíem ser menys. Hem volgut commemorar el dia 
1 d’octubre de fa un any, quan es va viure un acte de reivindicació, 
un acte festiu, un exemple d’implicació i compromís d’un poble 
pels seus drets i llibertats. Per això ens ha semblat de justícia 
dedicar-hi un espai públic com és la plaça del Centre Cívic, que 
ha passat a ser la plaça 1 d’Octubre, que és on ens vam unir tots 
aquell dia i forma part d’un lloc destacat del municipi.

Amb el nou sistema de recollida porta a porta recollim gairebé 
cinc vegades més de residus orgànics; els envasos, el paper-
cartró i vidre també han augmentat, i per això hem passat del 
60% de rebuig a un 20% en l’actualitat. Aquest fet provoca 
que hi hagi una disminució molt destacada de tones entrades 
a l’abocador, un augment molt important de la quantitat i la 
qualitat de residus reciclables i, per tant, una major valorització. 
Gràcies a això, ara a Porqueres i una part de Camós es recicla 
al voltant del 80% de tots els residus,  mentre que amb l’antic 
sistema era del 40%, passant a ser el municipi que més recicla 
del Pla de l’Estany.

Això és possible gràcies a la implicació i a la bona predisposició 
de tots els que participeu d’aquest sistema, i la vostra 
col·laboració és imprescindible perquè puguem allargar la vida 
útil de l’abocador i en definitiva conservar els recursos i espais 
naturals dels quals gaudim i disminuir la contaminació. Com 
heu observat, està previst fer unes reunions informatives a 
cada sector per explicar-vos aquests resultats més detallats, així 
com per recollir les possibles millores que creieu oportunes. Us 
animem a tots a participar-hi.

Independents de Porqueres

VALORACIONS DEL GOVERN DE 
“INDEPENDENTS DE PORQUERES” 2015-2018

Quina sorpresa quan només d’entrar a governar l’alcalde es va pujar el 
sou en 5.000 € anuals. El nostre grup municipal va votar en contra, però 
quan es té una majoria tan absoluta al govern, no es pot fer massa res. 
Per això és tan important el nostre vot.

El juny de 2015 vàrem presentar una moció per reduir la pressió fiscal 
que hi havia sobre el municipi de Porqueres, demanant al Ministeri 
d’Hisenda l’aplicació del coeficient d’actualització per al 2016 dels 
valors cadastrals de les nostres llars, que per Porqueres va suposar una 
reducció del 18% en molts impostos. Excepte en l’IBI, IdP no ho va 
permetre.

A finals de 2015 presentem la 2a moció per respondre a les demandes 
dels veïns i veïnes de Miànigues de moure la festa Major de Porqueres a 
un espai que no fos residencial del nostre municipi. Però no hi va haver 
manera d’entrar en diàleg amb IdP, tot i els informes tècnics aportats i 
els escrits del mateix sector i dels veïns i veïnes interessats en el canvi.

L’any 2016 Porqueres té al capdavant el projecte de la piscina municipal, 
vàrem insistir en que abans d’aprovar-lo s’hauria hagut de disposar d’un 
estudi de viabilitat del manteniment de l’equipament i de la previsió 
d’ingressos per no haver de suportar un dèficit econòmic. No ens van 
fer cas i es va aprovar incomplint unes quantes lleis.

A finals de 2016 vàrem presentar una 3a moció per aplicar bonificacions 
a les taxes per obertura de noves empreses, vàrem aconseguir una 
reducció de les taxes en un 40%.

A finals de 2017 des del govern d’IdP es comença a treballar per 
implementar un nou servei de recollida de residus, el porta a porta. 
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany i la resta de municipis de la 
comarca estan treballant amb la Garrotxa per a la construcció d’una 
planta de triatge que donarà servei a les dues comarques. No podem 
anar per lliure en un servei de recollida que és comarcal. Ho estan 
pagant els municipis veïns amb el turisme d’escombraries.

A finals de 2017 el nostre grup municipal va votar en contra del 
pressupost municipal per a l’any 2018 per incomplir la llei general de 
subvencions entre d’altres normatives. IdP finalment va fer algunes 
millores en les partides del pressupost per complir les lleis, es varen 
comprometre a anar millorant la gestió econòmica de l’Ajuntament i a 
fer les coses ben fetes. 

El març de 2018 l’Ajuntament de Porqueres es veu obligat a fer un pla 
de viabilitat a 2 anys per incomplir la llei d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera en el tancament econòmic de l’exercici 2017. El 
govern de Porqueres ha gastat sobrepassant els límits de la despesa 
permesos per l’estat, incomplint la regla de la despesa a la qual estan 
subjectes totes les administracions públiques. Tenim un govern que no 
és gens previsor. 

En definitiva, us diria, amb l’experiència d’aquest mandat, que és 
necessari que es porti a terme un canvi. Aires nous que portin noves 
maneres de fer, de treballar i de governar, fent partícips a la ciutadania, 
Un govern net, clar, transparent i participatiu. Un govern de tots i per a 
tots els ciutadans i ciutadanes de Porqueres.

Grup PDeCAT Porqueres
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El memorial Joan Estany es queda a casa
La UE Porqueres va superar per la mínima a la UE Llagostera “B” (1-0) i es va adjudicar 
la 26a edició del Memorial Joan Estany disputat el passat 22 d’agost.
“Medi” de falta directa marcava l’únic gol del partit a les acaballes de la primera meitat, 
després de 45 minuts on els de Gabriel Maragall eren superiors al Llagostera “B” de 1a 
catalana. A la segona meitat l’equip del gironès va passar a dominar el partit però sense 
crear ocasions clares de gol i el trofeu es quedaria a casa per segon any consecutiu.

Tecnificació internacional de patinatge
Els dies 16, 17, 18 i 19 d’agost el pavelló de Porqueres acollia una tecnificació internacional 
de patinatge artístic organitzada pel Club Patinatge Artístic Porqueres i dirigida per 
l’entrenadora de l’entitat, Gemma Fructuoso.
Gairebé una cinquantena de participants compartien experiències amb els campions 
del món Cristina Trani i Daniele Ragazzi, en unes jornades on els patinadors/es es 
dividien en diferents grups, amb doble sessió diària, treballant aspectes tècnics i físics.

Setmana de la mobilitat sostenible i segura
Les regidories d’esports i medi ambient de l’Ajuntament de Porqueres, aprofitaven la 
setmana de la mobilitat sostenible i segura promoguda per la Generalitat de Catalunya 
per organitzar una pedalada popular el diumenge 16 de setembre.
L’activitat va comptar amb una trentena de participants, que varen gaudir d’una 
climatologia excel·lent per la pràctica del ciclisme de lleure.
Paral·lelament, una de les propostes del cap de setmana era mantenir tancat al trànsit 
un tram de la carretera circumval·lació a l’estany els dies 15 i 16 de setembre, però 
per afavorir els desplaçaments dels participants i acompanyants de la 75a travessia a 
l’estany de Banyoles, només es va poder fer de manera intermitent.

La piscina de Porqueres frega els 1500 abonats
La piscina municipal de Porqueres tancava el diumenge 9 de setembre la seva segona 
temporada d’obertura, millorant els excel·lents registres d’abonats del 2017, que ja 
superaven l’objectiu inicial previst en l’estudi de viabilitat que es va confeccionar abans 
de l’obertura de la instal·lació. 
La xifra d’abonats creixia dels 1.187 de l’estiu del 2017, a 1.456 aquest 2018. 860 abonats 
eren del municipi de Porqueres i 596 de la resta de poblacions de la comarca o rodalies.
Alhora, l’equipament ha acollit dues activitats solidàries, una desfilada de roba d’estiu 
en benefici de la Fundació Oncolliga Girona i col·laborava amb la Fundació Esclerosi 
Múltiple organitzant una activitat per la campanya Mulla’t.
Per la festa de tancament d’enguany la proposta va ser un sopar & monòleg, amb 
la presència del polifacètic artista banyolí, Pol Butinyà, que va tenir una molt bona 
acceptació malgrat la inestabilitat meteorològica.
L’Ajuntament de Porqueres ha enviat una enquesta de satisfacció a tots els abonats per 
conèixer quins són els aspectes a millorar per les pròximes temporades.

Vuit mesos de recollida 
de residus porta a porta

El balanç que en fa l’àrea de medi ambient és molt positiu
i s’ha treballat dur per resoldre els problemes que han anat sorgint

Quan es va iniciar la campanya de recollida de residus porta a 
porta, durant el repartiment de contenidors, hi va haver un 96% 
dels habitatges que van venir a buscar el seu lot; aquest va ser un 
bon indicador que feia preveure una alta participació en el nou 
sistema.

Un canvi així no és fàcil i els problemes reals sorgeixen en 
començar. Al principi, els responsables de la recollida s’oblidaven 
d’alguns carrers i algun sector; algun dia el camió havia quedat 
ple i no havia pogut seguir; l’horari establert no es podia complir 
perquè s’havia d’acabar d’ajustar la ruta... Però després de vuit 
mesos, el servei ja s’ha estabilitzat. Encara queden detalls a 
solucionar i problemes a resoldre però tot són casos puntuals. 
La bona predisposició i la col·laboració de tots els veïns i veïnes 
ha fet que s’hagi anat millorant i hagin disminuït les incidències. 

Tot i això hem de seguir vetllant pel bon funcionament ja que és 
un sistema complex, però alhora molt efectiu i els resultats són 
molt bons.

Amb el nou sistema recollim cinc vegades més d’orgànica; els 
envasos, el paper-cartró i vidre també han augmentat, i per això 
hem passat del 60% de rebuig al voltant de 20% a l’actualitat. 
Aquest fet provoca que hi hagi una disminució molt destacada 
de tones entrades a l’abocador, un augment molt important de la 
quantitat i la qualitat de residus reciclables i, per tant, que se’n faci 
una valoració econòmica més gran. Gràcies a això, podem dir que 
ara a Porqueres i a una part de Camós es recicla el 80% de tots 
els residus,  mentre que amb l’antic sistema el percentatge era del 
40%. Ara hem passat a ser el tercer municipi que més recicla de 
tot Catalunya.

BONA PREDISPOSICIÓ DE TOTHOM

Això és possible gràcies a la implicació i a la 
bona predisposició de tots els que participeu 
de la recollida, i la vostra col·laboració és 
imprescindible perquè puguem allargar la vida 
útil de l’abocador i en definitiva conservar els 
recursos i espais naturals dels quals gaudim i 
disminuir la contaminació.

La recollida porta a porta permet saber quina 
participació té cada habitatge amb el sistema, 
i són dades que després d’un any utilitzarem 
per establir una taxa d’escombraries més 
justa. Ara per ara podem dir que de tots 
els cubells que vam repartir, un 84% dels 
habitatges participen activament. Recordem 
que aquest any hi ha hagut una disminució 
entre 7 i 8 euros a tothom.
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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 

Exposició 
Octubre Catalunya
De l’1 al 10 d’octubre s’ha instal·lat a l’altell del bar 
del Centre Cívic l’exposició “Octubre Catalunya” de 
l’artista Miquel Samaniego, una col·lecció pensada com 
a una sola peça artística integrada per vuit quadres, 
pintats amb tècnica mixta sobre planxa de ferro. L’obra 
representa la voluntat del poble català per esdevenir un 
Estat independent, i és una al·legoria a la participació 
ciutadana que va fer possible la celebració del referèndum 
de l’1 d’octubre de 2017.

Unes 500 persones participen en la 
inauguració de la Plaça 1 d’Octubre
Unes 500 persones van assistir a l’acte de commemoració del referèndum de l’1 d’octubre, que 
es va dur a terme davant del Centre Cívic de Porqueres. L’acte es va convertir en una crònica 
del referèndum d’ara fa un any, explicat en primera persona per molts dels protagonistes i 
organitzadors d’aquell dia. Seguidament es van projectar diferents vídeos i imatges enviades pels 
ciutadans de Porqueres.

A continuació va ser inaugurada la Plaça 1 d’Octubre i al mig s’hi va enterrar una urna, visible amb 
un vidre transparent.
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