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EDITORIAL 3

benvolguts veïns i veïnes,

Abans de res, dir-vos que ja estem en 
campanya preelectoral. Algú podria 
pensar que això encara no toca, ja que les 
eleccions municipals són al maig. El que 
passa en aquesta ocasió és que a causa de 
la convocatòria de les eleccions generals 
espanyoles el dia 28 d’abril, la precampanya 
s’ha avançat. És per aquest motiu que en 
aquesta edició del bIM bàsicament només 
parlem de les coses que hem fet durant 
aquests primers mesos de l’any per tal de 
mantenir-vos informats com sempre.

Aquests últims mesos hem tingut novetats 
al municipi. Pel que fa a activitats d’aquest 
últim trimestre, deixeu-me dedicar unes 
línies a la Quina que les entitats esportives 
van dur a terme al pavelló. Posar d’acord a 
tantes entitats amb diversos interessos no 
sempre és fàcil i la veritat és que aquesta 
primera edició de la quina ha estat un èxit; 
això sí, com sempre hi ha petites coses 
a millorar però va ser un èxit rotund i les 
entitats tenen ganes de repetir l’experiència 
l’any que ve. Per tant, per molts anys de 
compartir Quina!

Una notícia molt esperada al municipi ha 
estat l’arribada de la fibra òptica a Casellas 

Davall. Ara ja és una realitat i d’aquesta 
manera ja tenim un nou nucli de població 
amb una bona connexió a internet. 

En aquests últims dies hem acabat de fer la 
liquidació de l’any anterior. Per dir-ho d’una 
manera fàcil, són els diners que han sobrat 
de l’any passat, ja sigui perquè hem tingut 
més ingressos o  per haver fet menys 
despesa de la prevista inicialment.

A més, aquest 2018 hem complert amb 
la regla de la despesa. Recordeu que 
l’any passat vàrem trencar aquesta regla 
a causa, en gran part, de les obres de la 
piscina. Resulta que l’obra de la piscina 
ho teníem imposat a l’any 2016 i com 
que les obres van ser durant l’any 2016 i 
2017, resulta que en acabar el 2017 havíem 
gastat més que no ingressat, però això va 
ser perquè aquests diners els teníem del 
2016.  En qualsevol cas, tenim la dada que 
del 2018 ens han sobrat aproximadament 
uns 600.000 euros, dels quals n’haurem 
de destinar uns 100.000 a eixugar deute i 
la resta es podran incorporar al pressupost 
d’aquest any per altres despeses. Com que 
el que ens queda de deute són uns 80.000 
euros, ja arribarem al 0 % d’endeutament.

Ja per acabar m’agradaria convidar-vos a les 
properes activitats del municipi, sobretot 
a les 6 hores, la 1a cursa de la dona el 
28 d’abril (el mateix dia de les eleccions) 
i, finalment, a la festa major que, com 
sempre, ja hi ha les entitats i voluntaris 
treballant-hi intensament perquè sigui un 
èxit. Només us avançaré que pel que fa 
al pregoner, mantenim la categoria de les 
edicions anteriors i que ens fa molta il·lusió 
que sigui un veí molt vinculat a Porqueres i 
a les Pedreres. Ens veiem ben aviat!



El president de la Diputació de Girona, 
Miquel Noguer; l’alcalde de Porqueres, 
Francesc Castañer, i la regidora de Serveis 
Socials, Rosa de la Cueva van inaugurar a 
principis de març l’ampliació del Centre 
de Serveis de la Gent Gran de Porque-
res, situat a la plaça Major. L’equipament, 
que està gestionat per l’empresa pública 
d’acció social Sumar, es va estrenar el no-
vembre de l’any 2010 i ara s’ha ampliat per 
donar cabuda a més persones.

La primera fase de l’ampliació d’aquest 
equipament va començar l’abril del 2017, 
amb l’enderroc de les antigues casetes del 
camp de futbol.

Aquestes edificacions no es podien apro-
fitar per a l’edifici i per això es va decidir 
eliminar-les. El setembre del 2018 van 
començar les obres d’ampliació per a la 
millora del servei i els treballs han acabat 
el febrer. 

MÉS PLACES
L’ampliació s’ha fet per tenir més espai i 
passar de 20 a 26 places, per fer front a 
la demanda. També s’ha ampliat un espai 
annex amb lavabos interiors i exteriors, 
espais comuns i un magatzem.

El cost de l’actuació ha estat de 122.000 euros 
(IVA inclòs). L’Ajuntament ha finançat el cost 
total de l’actuació i s’espera que l’empresa 
Sumar hi aporti entre 10.000 i 15.000 euros. 
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Serveis adaptats per millorar la qualitat de l’envelliment

SERVEIS SOCIALS  5

Tenint cura de la nostra gent gran
Porqueres inaugura l’ampliació del Centre de Serveis de la Gent Gran per tal de donar un millor servei

El Centre de Serveis per a la gent gran és 
una plataforma de serveis especialitzats, 
enfocada a afavorir l’envelliment rural i 
actiu. La idea és que sigui molt flexible 
perquè els serveis que ofereix s’adaptin a 
totes les necessitats. 

El Centre ofereix un programa d’activitats 
i de millora de les accions bàsiques en 
la vida diària de la gent gran i, al mateix 
temps, ofereix una descàrrega familiar. Es 
treballa amb el model d’atenció centrada 

en la persona, en el qual envellir és signi-
ficat de dignitat i en el qual cada persona 
és l’eix principal de la seva vida. L’objectiu 
és millorar la qualitat de vida, permetent 
la màxima autonomia i potenciant la inde-
pendència. A més del centre de dia, ofe-
reix tallers diversos i serveis ambulatoris 
com fisioteràpia i podologia, i un cop a la 
setmana, hi  ha un servei d’assessorament 
de la treballadora social.

HORARI: de dilluns a divendres de 9  a 19 h

Fa un any que va entrar en funcionament 
el nou servei de recollida d’escombraries 
porta a porta i l’ajuntament, a través d’u-
na enquesta que es podia respondre tant 
en format digital com en format paper, 
ha volgut conèixer l’opinió dels veïns so-
bre aquest servei. En total s’han contestat 
398 enquestes i un 71% dels enquestats 
puntua el servei de recollida porta a porta 
amb un notable o excel·lent. 

També, s’ha pogut extreure que un 75% 
dels usuaris utilitzen totes les fraccions 
del servei i més d’un 81% treuen el cubell 
entre cinc i sis dies a la setmana. Pel que 
fa a l’horari i als dies de recollida, la ma-
joria dels enquestats creuen que aquest 
és adient i que no es necessita cap més 
reforç en dia o fracció, mentre que un 24% 
valora que és necessari un dia extra de re-
collida de la fracció orgànica. 

Les fraccions de rebuig
Una altre de les qüestions que es va plan-
tejar és si la fracció del rebuig es podria 
passar a recollir cada quinze dies i el 58% 
dels enquestats ha respòs que no; tampoc 
no estan d’acord en què es realitzi recolli-
da el diumenge. Un 71% valoren positiva-
ment el servei i la ubicació dels conteni-
dors de vidre i del residu verd que s’han 

deixat a la via pública.

A través d’aquesta enquesta també es 
volia conèixer si arran del porta a porta 
s’ha creat un turisme d’escombraries a 
municipis propers. Un 52% dels enques-
tats admeten haver portat les deixalles a 
contenidors d’altres poblacions, però de 
forma molt esporàdica i per emergències, 
i el 92% d’aquests afirmen haver-ho fet 
reciclant.

La minideixalleria
Finalment, un dels èxits molt remarcats 
d’aquest any ha estat la minideixalleria. 
Preguntats sobre aquesta qüestió,  un 
65% dels usuaris afirmen que l’horari és 
correcte, seguits per un 18% que conside-
ren que s’hi hauria de poder anar dos ma-
tins. La gran majoria (un 86,7%) opinen 
que no és necessari l’obertura d’aquest 
equipament el diumenge.

Totes aquestes opinions i dades ens ser-
veixen i molt per millorar la gestió d’a-
quest tipus de recollida porta a porta. Per 
tant, és informació que es tindrà en comp-
te a finals d’any quan acabi el contracte 
amb l’empresa actual i sigui el moment 
de licitar un nou plec de condicions per a 
quatre anys més.

Resultats de l’enquesta 
per la valoració i millora 
del servei de recollida de 
deixalles porta a porta
El 71% dels ciutadans valoren el servei amb un notable o excel·lent

NOVES PLANTACIONS
A PARCS I PLACES

L’Àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Porqueres treballa 
en diversos projectes per redissenyar 
i millorar algunes zones verdes del 
municipi. Així, s’han dut a termes 
diverses actuacions, com ara a la 
Plaça de Can Carreras, on es van 
treure els plataners i es col·locaran 
cinc alzines repartides per la plaça 
i tres més al carrer Montserrat 
Roig, on hi ha unes acàcies seques. 
Amb aquesta actuació s’han retirat 
tots els plataners del municipi, 
principalment per intentar solucionar 
alguns prpoblemes que originaven 
(taps als embornals, al·lèrgies, etc.)

A la Plaça dels Poetes es posaran 
cinc roures a la zona del costat dels 
jocs infantils allunyats de les voreres 
i espaiats entre ells. A la   Plaça del 
Diamant està previst plantar alocars 
al costat del talús que dona al carrer, 
entre la tanca de fusta i la vorera per 
donar una mica de color amb la seva 
floració espectacular.

Al Parc Manel Saderra es plantarà 
un salze al centre de l’espai del 
costat del carrer Àngel Guimerà.

I finalment, molts dels escocells del 
carrer Marià Benlliure han quedat 
buits ja que els arbres no s’han 
adaptat bé en alguns llocs i s’han 
anat morint. Està previst posar-hi 
marfulls, una planta arbustiva, ja que 
els espais també són massa junts 
perquè un arbre creixi correctament.
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Gairebé 400 persones participen 
en el cicle expositiu del Cívic
La proposta ha volgut reflexionar sobre la mobilitat del territori a través de diferents activitats artístiques i creatives

Xicu Cabanyes exposa a la Fundació 
Fita de la Casa de Cultura de Girona

MOLTES ACTIVITATS
El cicle expositiu ha comptat amb una 
programació d’activitats paral·leles amb 
una valoració global molt positiva:

GUERRILLA CÍVICA
Una jornada matinal en la qual els més 
petits van aprendre la tècnica del graffiti 
i la guerrilla va senyalitzar com s’arriba al 
Cívic des de diferents punts de la trama 
urbana de Porqueres.

MAPA MUT 
Els alumnes del cicle superior de l’Escola 
L’Entorn han treballat la visualització de 
dades en viu i han identificat sobre el mapa 
del municipi diferents punts d’interès. 

CURSA D’ORIENTACIÓ POPULAR
Els participants han hagut de completar 
el llibret de ruta cercant els vint punts de 
control que hi havia repartits per la trama 
urbana de Porqueres. 

MURAL - LABERINT
L’artista i graffiter Quel Serradell ha 
realitzat un mural a la plaça del Cívic. Una 
pintura convertida en un laberint gegant a 
vista d’ocell.

CONCURS
Dades curioses sobre mobilitat a 
Porqueres ha estat el fil conductor d’aquest 
concurs que ha guanyat l’Adrià Vila. Una 
quarantena de persones van posar a prova 
el seu coneixement del territori.

Els artistes del Pla de l’Estany Xicu 
Cabanyes i Jordi barraca exposen, des del 
mes de febrer passat, a la Fundació Fita 
de la casa de Cultura de Girona en una 
mostra conjunta titulada “Convivències”. 
L’escultor Xicu Cabanyes, responsable del 
bosc de Can Ginebreda, ha exposat unes 
peces inèdites creades especialment per 

a l’ocasió: peces d’orfebreria, penjolls 
i anells. També s’han exposat obres en 
petit format de marbre, fusta, bronze i 
acer i dues obres de grans dimensions. 
barraca també ha presentat obra recent 
i entre tots dos artistes formen el que 
s’anomena “Diàlegs III”. L’exposició es 
podrà visitar fins al 17 d’abril.

L’Ajuntament instal·la dos 
radars per reduir la velocitat
L’Ajuntament de Porqueres ha instal·lat dos radars al municipi per fer front a la 
velocitat excessiva d’alguns vehicles dins el nucli urbà. Arran de les queixes dels 
veïns i veïnes per la velocitat d’alguns cotxes, l’Ajuntament ha decidit posar radars 
en lloc de ressalts.
Els dos radars tenen una funció purament informativa, perquè els conductors 
sàpiguen a quina velocitat van i la puguin reduir.

EL CONSELL DE CENT  

Xicu Cabanyes està creant una nova gran 
obra al bosc de Can Ginebreda: El Consell 
de Cent. La idea és fer un muntatge amb els 
cent bustos de la gent que d’una manera 
o altra ha tingut importància per al bosc. 
Actualment ja n’hi ha uns quaranta i es 
van situant a l’entrada del bosc. 

Un dels darrers busts que s’han afegit a la 
col·lecció és el de Domènec Fita.

En el cicle expositiu “42°06’10.8”N / 
2°46’24.1”E · ON ÉS EL CÍVIC” hem 
reflexionat de manera col·laborativa 
i participativa sobre la mobilitat del 
territori a través d’una sèrie de propostes 
artístiques i creatives on gairebé 400 
persones n’han format part.

Aquesta iniciativa ha estat realitzada amb 
la cura de Laura Olivas i el Centre Cívic de 
Porqueres i ha comptat amb la gràfica de la 
Marta Montenegro, artista que va participar 
en el primer cicle expositiu l’any 2017.

Enguany, l’espai expositiu instal·lat a 
l’Altell del Centre Cívic, ha estat l’epicentre 
del projecte on s’ha confeccionat un mural 
col·laboratiu amb els recorreguts que fa la 
gent per arribar al Cívic. Paral·lelament,  les 
respostes obtingudes a través de la 
butlleta de participació ens han servit 
per definir perfils i patrons  de conducta 
en relació a la mobilitat a Porqueres, que 
representades gràficament ens ha permès 
conèixer una mica millor les persones que 
formen la comunitat del Cívic.
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EL PLA DE L’ESTANY ES VOLCA 
AMB LA RUN4CANCER
Amb 386 participants, la Run4cancer celebrada el 10 de febrer passat 
a la zona esportiva de Porqueres, va esdevenir tot un èxit. Aquesta 
marxa, que enguany arriba a la cinquena edició, es consolida com 
una de les proves populars més participatives de la la comarca. La 
Fundació Oncolliga Girona, l’Ajuntament de Porqueres i el Club 
Atletisme Porqueres en van ser els organitzadors.

PORQUERES INAUGURA
L’OPEN GIRONA BTT XCO - 2019
El biker de Llinars del Vallès, Tomi Misser (Orbea), es va exhibir a 
la inauguració de l’Open bTT Girona disputat el dia 3 de març a la 
zona esportiva de Miànigues. Gairebé 300 participants van inaugurar 
aquest Open de bicicletes de muntanya patrocinat per Càrniques Juià.
 
Tomi Misser es va exhibir i va dominar amb molta autoritat la cursa 
elit masculina, i va estar acompanyat al podi per Jordi Vilà (biking 
Point) i Fco Javier Diaz (Medina). La millor fèmina elit va ser Meritxell 
Figueres (Grupo Adi), seguida per Mariona Càtedra (Ayatscycles) 
i Júlia blanch (Vilajuïga).El club organitzador, CC Pla de l’Estany, va 
tenir representació amb Lluís Jutglar (4rt M50) i Dani borrego (18è 
m40). El CC Sendicat del Pedal va tenir presència a la categoria de 
principiants, amb un 6è lloc d’Oriol Alcalà.

CAMPIONAT PROVINCIAL
DE PETANCA
Les pistes municipals de petanca van acollir els dies 24 de febrer i 3 
de març el campionat provincial absolut d’aquest esport. La primera 
jornada va reunir més de 150 jugadors/es, repartits en 49 equips, de les 
categories primera, segona i fèmines. El club UE Petanca Porqueres 
va obtenir uns grans resultats, i va aconseguir els títols femení i de 
segona categoria masculina i una excel·lent tercera posició de primera 
masculina. 

Després d’anys en els quals el club s’havia apartat molt de la 
competició, la nova junta directiva, encapçalada per Narcís Esteba, 
ha volgut recuperar el vessant competitiu amb molts bons resultats.
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Portes obertes a l’escola bressol 
Els Trapelles

L’escola bressol municipal Els Trapelles ha 
programat una jornada de portes obertes 
dissabte 27 d’abril, en la qual hi són 
convidades totes les persones que tinguin 
fills susceptibles d’utilitzar aquest servei. 
L’horari serà d’11 a 13 hores.

Els Trapelles té un projecte educatiu que 
parteix de les necessitats i interessos 

dels infants. Els educadors i educadores 
proposen espais i materials que 
responguin a les demandes dels menuts, 
sempre amb acompanyament, de manera 
que siguin ells i elles les que defineixin el 
seu propi camí. Tal i com assenyales en 
responsables de l’escola bressols, és una 
escola que “innova, investiga, avança i 
comparteix”.

Porqueres acollirà, durant quatre 
dimecres, els dies 22 i 29 de maig i 5 i 12 
de juny, un seminari per a emprenedors 
i autònoms sota el títol “Com calcular el 
cost i preu de venda del teu producte o 
servei”. Les sessions seran de 4 hores 
amb un descans a mitja sessió. El curs 
està impartit per Joan Jurado Cardelús, 
llicenciat en Administració i Direcció 
d’empreses (Universitat de barcelona), 
amb un Curs de Postgrau d’Assessoria 

i Gestió Tributària per ESADE i 
Inspector tributari del XALOC 
(Diputació de Girona).
El curs és gratuït i les persones 
interessades s’han d’inscriure 
mitjançant un petit formulari a la 
pàgina web de l’Ajuntament. Entre 
altres qüestions, s’explicarà com 
calcular els costos de l’activitat o 
del producte, com calcular el punt 
d’equilibri i com determinar el cost.  

Seminari per a emprenedors i autònoms 
per calcular el preu de venda d’un servei
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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 

Molta animació al
Carnestoltes de Porqueres
L’Ajuntament agraeix a les AMIPA’s del municipi la seva implicació en una 
edició amb molta participació

Exposició en homenatge 
a les dones d’escola
La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Porqueres, 
Elisa Teixidor, van inagurar l’exposició que es va fer 
al Cívic en homenatge a les Dones d’Escola, en 
moitu del Dia de la Dona Treballadora. L’exposició 
vol retre homenatge a  la gran quantitat de dones 
de Porqueres, no només mestres i professores, que 
formen la comunitat educativa de casa nostra i que ha 
contribuït d’una manera decisiva en la transformació 
d’una societat més igualitària.

Porqueres a celebrar la seva tradicional rua 
de Carnestoltes diumenge 24 de febrer, amb 
una gran participació i un temps magnífic. 
La festa es va organitzar conjuntament entre 
l’Ajuntament i les AMIPA’s i tothom s’hi va 
involucrar per oferir una festa ben lluïda, amb 

grans carrosses i disfresses originals. La rua 
va tenir l’acompanyament del grup Bufant 
Fort Street Band i en acabar el recorregut a la 
plaça Major, els participants van gaudir d’un 
piscolabis-vermut.
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